
zariadenie servisných vozidiel



VAŠE VÝHODY
NA PRVÝ POHĽAD

V roku 1996 sme zariadili 1. servisné vozidlo

Vyše 5000 zariadených vozidiel z nás robí lídrov na slovenskom trhu. Máme ne-
spočetné skúsenosti v zariaďovaní vozidiel pre elektrikárov, plynárov,  vodárov, 
telekomunikácie, servisné aj predvádzacie vozidlá.

Spoločnosť TECHNIA, spol. s r.o. pôsobí na trhu od roku 1992 ako 
firma zaoberajúca sa distribúciou elektrického a pneumatického 
náradia pre priemysel a remeselnícke prevádzky.

Sortimo bez kompromisov

Každé jednotlivé zariadenie vozidla ušijeme na mieru vašim požiadavkám a predstavám, bude jedinečné a in-
dividuálne. Pre uspokojenie vašich požiadaviek potrebujeme vedieť detaily o vašej každodennej činnosti. Na-
vrhneme vám to najlepšie možné riešenie v 3D konfiguračnom programe. Možnosti sú nekonečné a radi vám 
pomôžeme vybrať to najlepšie pre využitie priestoru vo vašom vozidle. 

Nechajte sa prekvapiť jednoduchosťou a ekonomickosťou jedinečných výrobkov.

Ako remeselník, či servisná firma vždy 
vyhľadávate niečo špeciálne, niečo čo plne 
vyhovuje vašim potrebám a zjednoduší vám 
prácu, niečo čo je bezpečné a veľakrát 
potvrdilo svoju hodnotu.



VAŠE VÝHODY
NA PRVÝ POHĽAD
Prečo si zariadiť úžitkové vozidlo?

Vždy všetko poruke

Vyššia bezpečnosť

Úspora času a nákladov

Nízka hmotnosť

1. Šetrenie nákladov
Môžete jednoducho jazdiť ďalej. Zatiaľ, čo iní ešte tankujú, vy 
už ste na ceste k ďalšiemu zákazníkovi.

2. Šetrenie času
Aby ste nemuseli robiť nadčasy. Viac, ako 50 percent vašich 
kolegov trávi denne viac ako jednu hodinu neproduktívne vo 
vozidle. Ste šikovnejší. Zabudnuté náradie, poškodený tovar 
ako aj nevytriedené drobné diely sú minulosťou.

3. Zabezpečenie nákladu 
ProSafe – bezpečnostný pás pre váš tovar a pre váš život. In-
tegrované zabezpečenie nákladu po prvýkrát v sérii.

4. Flexibilita
Môžete robiť čo len chcete, my sa prispôsobíme. U nás ste 
konštruktérom vášho zariadenia vozidla vy a určujete, kde sa 
má bezpečne ukladať náradie, stroje a tovar. Všetky jednot-
livé časti sú voľne kombinovateľné.

5. Ľahká konštrukcia
Vďaka dôsledne ľahkej konštrukcii môžete viac naložiť. Na 
rozdiel od obvyklého vybavenia vozidiel ušetrí Globelyst až do 
50 percent váhy. Porovnajte si to, prosím.

6. Inovatívne
My sme jednoducho takíto, nie sme schopní to robiť inak. Sor-
timo už vyše 40 rokov investuje do progresívnych technológií a 
vyvíja inovatívne riešenia pre to, aby vám uľahčili prácu. Sami 
sa rozhodnite!

7. Kvalita
Dlhá životnosť – robustné – testované – trvanlivé.  Aby vaša 
investícia bola bezpečná, vykonávame pravidelne nárazové 
testy a kontroly kvality. Všetky skelety zásuviek a vane z vy-
sokopevného oceľového plechu sú práškovo povlakované, aby 
sa zabezpečila robustná ochrana proti korózii a aby sa vylúči-
lo riziko poranenia na ostrých hranách.
Made in Germany.

8. Imidž
Je to ako pri každom vzťahu: Dôležitý je prvý dojem! Ukážte 
svojim zákazníkom, že ste profesionál. Transportér sa stane 
vizitkou pre váš podnik.
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Návrh na mieru
Regálový systém SORTIMO je osvedčená komplexná 
zostava, v ktorej sú všetky súčasti modulov – od opti-
málne tvarovaného hliníkového rámu až po kompletný 
program kufrov a  boxov – vzájomne plne kompatibil-
né. Široká ponuka a nové kombinácie rôznych dopln-
kov a príslušenstva vytvoria ešte individuálnejší dizajn 
vášho servisného vozidla. 

Postup realizácie:
l Ukážeme vám zariadenie naživo
 Radi vám ukážeme naše predvádzacie vozidlo, aby  
 ste videli, aké sú možnosti a výhody zariadenia  
 servisného vozidla pre vaše potreby.

l	Poviete nám, čo potrebujete
 Chceme vás spoznať bližšie. Poviete nám o vašom  
 podnikaní, aby sme vedeli, aké sú vaše potreby, aké  
 auto si chcete dať zariadiť a na aký účel ho používate.

l	Navrhneme vám zariadenie na mieru
 Zadarmo vám vypracujeme návrh zariadenia pre  
 vaše vozidlo. Všetko prispôsobené na mieru vašim  
 individuálnym potrebám a spôsobu využívania vozidla.

l	Dodanie a montáž
 Štandardná doba dodania sú 2 týždne a montáž
 zariadenia trvá približne 2-3 dni. Zariadenie vám  
 namontujeme u nás v Nových Zámkoch alebo
 priamo u vás.

l	Odovzdanie zariadeného vozidla
 Budeme vás informovať, keď bude vaše vozidlo
 zariadené, aby sme si dohodli termín a miesto
 odovzdávania.

Vaše remeslo vyžaduje  šikovné riešenia!

S konštrukciou vyrobenou z rôznych materiálov ako 
je vysokopevná oceľ, hliník a odolné kompozitné ma-
teriály, zaručujeme najvyššiu kvalitu, ktorá vyrieši 
všetky požiadavky. Na regálový systém SORTIMO sa 
môžete spoľahnúť!



Crash test
Pasívna bezpečnosť je v automobilovom priemysle najdôležitejšia.

Všetky zariadenia vozidiel Sortimo sú otestované nárazovým testom.
Aby sa naložené predmety nestali v prípade nárazu strelami nebezpečnými pre život, robí Sortimo 
spoločne s TÜV, DEKRA a ADACom simulácie ohrozujúcich udalostí za reálnych podmienok.
Výrobky Sortimo doslova narazia proti stene nárazovou rýchlosťou 50 km/h. Vyhodnotením crash 
testov zabezpečujeme aby zariadenia vozidiel zodpovedali aj na poli bezpečnosti vysokým normám 
stanovených Sortimom.

Všetky zariadenia vozidiel Sortimo sú otestované nárazovým testom.

Vedeli ste?
Jeden skrutkovač váži iba 200g. 
Pri náraze 50km/h letí nákladným priestorom
s pohybovou energiou 8 kg. 
Chceli by ste sedieť v dráhe jeho letu?

A to je len jeden skrutkovač.
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Pozrite si video
s crash testom.



Sortimo i-BOXX   
Či samostatne alebo ako súčasť LS-BOXXu – i-BOXX zaisťuje poriadok. Dostať 
ho v dvoch výškach a osadiť ho možno dvomi Insetboxmi.

Príslušenstvo Sortimo   
Originálne príslušenstvo Sortimo poskytuje pre každé odvetvie praktické 
doplnkové výrobky. Od držiaka na hadice po hák na káble.

Regále a vane   
V regáloch a vaniach Globelyst je možné prehľadne a dobre uložiť náradie a 
náhradné diely.

Sortimo S-BOXX   
Zásuvné boxy sú k dispozícii v štyroch výškach, dvoch šírkach a troch hĺbkach. 
Sú to ideálne schránky pre drobné súčiastky, náhradné diely alebo skrutky a je 
možné bezpečne ich upevniť zaklapnutím do dna priečinku. Zásuvková funkcia 
umožňuje jednoduchý prístup k uschovávaným dielom.

Kompozitná vaňa na dlhý tovar   
Pomocou vane na dlhý tovar nie je preprava dlhých predmetov vo vozidle 
žiadny problém.

Držiak i-BOXXu  
Držiakom i-BOXXu sa dajú na 
vybavení vozidla celkom jedno-
ducho upevniť všetky i-BOXXy 
a tým spôsobom ich máte vždy 
poruke.

Rolety  
Roletami z ľahkých dutinových 
profilov sa zabezpečí ochrana 
nákladu a jeho uskladnenie. 
Na prídavnú ochranu pred 
neoprávneným zásahom slúži 
zámok, ktorý vám naceníme na 
vyžiadanie.

Výklopné čelo   
Výklopné čelá pri podlahe zabez-
pečujú poriadok, prehľadnosť a 
bezpečnosť vo vozidle.

Pohyblivá fixácia kufrov   
Bezpečné uchytenie kufrov s ná-
radím alebo prístrojmi sa ovláda 
len jedným pohybom.

  Globelyst – 
NA PRVÝ POHĽAD



Sortimo L-BOXX a LS-BOXX  
Mobilné plastové kufríky s mnohorakými možnosťami roztriedenia sú k 
dispozícii v piatich výškach. L-BOXXy sa dajú navzájom rýchlo pospájať 
kliknutím a tak je možné ich prepravovať navzájom pospájané.

Sortimo M-BOXX  
Veľký mobilný box s držadlom, voliteľne sa dá dostať aj s vekom. 
M-BOXX sa upevňuje v systéme regálov zaklapnutím a dá sa použiť aj 
ako zásuvka.

Kovový kufrík  
Dostupný v mnohých variantoch a vo vybavení vozidla sa dá kompletne 
otvoriť vďaka 100% výsuvu. 

Zásuvky  
Zásuvky z nárazovo húževnatých plastov s uchopovacími madlami 
príjemnými na používanie sa dajú naložiť až do 90 kilogramov vďaka 
stabilnému úplnému výsuvu. Dajú sa zakúpiť v štyroch rôznych šírkach 
a výškach.

Pracovné stoly  
Pracovné stoly je možné dodať vo verziách vyklápacích alebo vyťahova-
teľných a môžu byť doplnené o otočný tanier a zverák.

ProSafe  
Systém zabezpečenia nákladu je integrovaný v stĺpikoch a priečnych 
trámoch.

Sortimo T-BOXX   
Praktický kufrík z plastu s priehľadným vekom umožňuje rýchle nah-
liadnutie do obsahu. Navyše je T-BOXX možné bezpečne umiestniť vo 
vybavení vozidla.

MultiSlide   
MultiSlide umožňuje rýchlu obsluhu 
všetkých kufríkov a BOXXov. Vďaka 
úplnému výsuvu  sa dajú otvoriť 
všetky veká a drobné diely a náradie 
viete rýchlo vybrať.

Montážne bezpečnostné 
podlahy   
Ako základ pre zariadenie vozidla 
sú na výber k dispozícii viaceré 
ochranné a montážne podlahy. Pod-
lahy sú individuálne prispôsobené 
na príslušný typ vozidla, poskytujú 
integrované možnosti upevňovania 
pásmi a ochraňujú podlahu vozidla 
pred poškodeniami.
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Ucelený upínací systém
Nový upínací systém ProSafe je zabudovaný ako štandard v rámoch regálového sys-
tému vozidiel. Tento inteligentný spôsob zaisťovania nákladu je tiež ukrytý v profiloch 
a v podlahových lištách. Nie je teda potrebné ho neskôr pridávať.

Extra bezpečné upínanie
Podlahové lišty ProSafe umožňujú pripevniť rozmerný náklad. Váš náklad aj vy bude-
te na cestách vždy v bezpečí.

Upínanie bez dodatočného zaťaženia
Vďaka upínaciemu systému ProSafe nepotrebujete kupovať ďalšie upínacie lišty, či 
oká. To prináša úsporu nie len peňazí ale aj celkovej hmotnosti vozidla.

Ľahké upínanie ProSafe

ProSafe vo väzníkoch

ProSafe v lište

ProSafe v podlahe

ProSafe v podlahovej lište CargoStopp ProSafe
Zabezpečí spoľahlivé zaistenie nákladu 
na podlahe vozidla. Zaisťuje sa hákom 
ProSafe v podlahe.

ProSafe upínacia guma
Nová upínacia guma od Sortimo je optimálna na fixovanie neskladného nákladu vo 
vozidle, je ju možné doplniť ďalšími prvkami na zabezpečenie nákladu.

PROSAFE



Profesionálna ochrana vášho vozidla
Bezpečná preprava  nie je dôležitá len pre 
vás a vaše náradie, ale spoľahlivú ochranu 
potrebuje aj vaše auto. Kto ešte nevidel poš-
kodenú bočnú stenu vozidla, spôsobenú 
lietajúcim nákladom? Tieto prípady sú veľmi 
nepríjemné a preto im musíme predchádzať 
pevným a odolným bočným opláštením, 
ktoré zaručuje ochranu pre vaše vozidlo. Už 
nebudete mať žiadne problémy pri vracaní 
vozidla v lízingu, či pri ďalšom predaji.

Bočné obloženie Sowaflex vyrobené z ľah-
kého vrstveného materiálu chráni vaše vo-
zidlo pred vnútorným poškodením vďaka 
svojmu dokonalému povrchu odolnému pro-
ti poškriabaniu. Je dokonale upevnené 
a o 60% ľahšie ako drevo. Bočné obloženie  
odolné proti vlhkosti a chemikáliám môže 
byť pripevnené aj na posuvné alebo zadné 
dvere vozidla. Každá časť je dostupná sa-
mostatne. Vďaka tomu môže byť obloženie 
vyrobené na mieru každému vozidlu.

Vďaka profesionálnemu a elegantnému 
hliníkovému plechu SowaApp zaistíte nie 
len ochranu vnútorného priestoru vozidla 
ale zároveň môžete využiť priestor a vybaviť 

ho potrebným príslušenstvom. SovaApp 
umožnuje upevnenie rôzneho príslušenstva 
od držiakov na káble až po odkladacie 
priehradky.

Podlaha je základom pre každé zariadenie 
a jej úlohou je ochrana vozidla. Tiež sa v nej 
nachádzajú upínacie body ProSafe pre bez-
pečnú prepravu nákladu. Podlahy sú vhodné 
do každého vozidla a sú dostupné v dvoch 
variántách Soboflex a Sobogrip. Podlaha 
slúži aj ako základ pre upevnenie 
regálového systému bez akéhokoľvek zá-
sahu do pôvodnej podlahy, či karosérie vo-
zidla. 

Bez ohľadu na to, či si vyberiete extrémne 
vodeodolnú protišmykovú 12 mm podlahu 
Soboflex alebo ekonomickejšiu 9mm 
ochrannú podlahu Sobogrip, vždy vám bude 
zaručená Sortimo kvalita. Podlahy sú vyrá-
bané exkluzívne zo škandinávskeho brezo-
vého dreva a jednotlivé vrstvy dreva sú ce-
listvo zlepené a vodeodolné. Vozidlo je 
ideálne chránené pred poškodením a hliní-
ková ochrana prahu dverí zaručuje stabilný 
a bezpečný schodík.  

Podlaha a obloženie
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Podlaha Sortimo SoboGrip ProSafe, modulárna koncepcia, základné zabezpečenie nákladu.
l  najvyšší bezpečnostný štandard,
l  variabilná použiteľnosť,
l  optimálna efektivita každý deň!



PRE EXTRÉMNE
POŽIADAVKY!
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SORTIMO HD
l  Extrémne odolné

l  Bezpečné skladovanie a preprava v ťažkom priemysle 

l  Extrémne odolné nárazu a škrabancom

l  Absolútne odolné voči špine

l  Odolné voči chemikáliám

l  Crash testované

l  Odolné voči drsnému zaobchádzaniu

l  Dlhá životnosť – vydrží až výmenu niekoľkých vozidiel

l  Zaručená Sortimo kvalita

l  Systém s nekonečnými možnosťami

Komponenty Sortimo HD sú  prevažne vyrábané z kompozitných 
materiálov. Tento unikát na trhu v zariaďovaní servisných vozi-
diel  prináša pre vás veľa benefitov. 

Čo sa skrýva za konštrukciou z kompozitných materiálov?

Kompozitné materiály sú tvorené z vysokokvalitných vlákien a 
živice. Dnes sú vláknom vystužené materiály aplikované v auto-
mobilovom priemysle, kde sa vyžaduje ľahká konštrukcia a ex-
trémna pevnosť. Inovatívne automobilové koncepty, priemysel 

športových áut, vývoj Formula 1 a HI-TECH priemysel sa po dlhé 
roky spoliehajú na vláknom vystužené materiály.

Sortimo zakomponovalo unikátnu konštrukciu kompozitných 
materiálov aj do modulov zariadenia. Posledné roky sa v Sorti-
mo snažili zmenežovať a vyvinúť metódy ako vyrábať kompo-
nenty z kompozitných materiálov, ktoré nám umožňujú ponúkať 
vám ich v najlepšom pomere ceny a výkonu.

 

Sortimo kompozity  sú vysoko odolné, veľmi ľahké, ľahko čisti-
teľné a majú hladký povrch, ktorý je extrémne robustný, odolný 
voči škrabancom. Navyše Sortimo kompozitné materiály sú ex-
trémne odolné voči olejom, benzínu, zásadám, kyselinám a ďal-
ším chemikáliám.



Ko
m

po
ne

nt
y  REGÁLOVÁ POLICA HD 

l Nosnosť až 120 kg
l Deliteľný s hliníkovými prepážkami
l Povrchová vrstva sa nezoderie vďaka jednotnému
 kompozitnému  materiálu
 l Odolná voči škvrnám, oderu a nárazom

 ZÁSUVKY HD
l Nosnosť až 90 kg
l Zásuvky z vysokopevného kovu s osvedčeným
 samozaisťovacím mechanizmom
l Odolný extrémne hrubému zaobchádzaniu
l Ľahko odistiteľné zásuvky aj v pracovných rukaviciach
l Individuálne rozdeľovanie zásuviek možné inset boxami
 a deleniami

 POLICA SO SKLOPNÝM ČELOM HD
l Extrémne pevné predné sklopné čelo vyrobené
 z eloxovaného hliníku
l Horizontálnym zatváraním umožňuje ľahkú
 manipuláciu a vkladanie materiálov do políc

 REGÁLOVÁ POLICA
 S NÍZKYM LEMOM HD
l Nosnosť až 120 kg
l Povrchová vrstva sa nezoderie vďaka jednotnému
 kompozitnému  materiálu 
l Kompatibilná s komletným Sortimo programom
 mobilného sortimentu BOXXov



 MOBILNÉ PRÍSLUŠENSTVO
l Široký výber rôznych BOXX-ov
l Kompatibilné s regálovým modulov vo vozidle
l Bezpečná a spoľahlivá preprava malých komponentov  
 a náradia

 DLHÁ KOMPOZITNÁ VAŇA HD
l Možné namontovať cez celú dĺžku ložného priestoru
l Nosnosť až 25 kg
l Povrchová vrstva sa nezoderie vďaka jednotnému
 kompozitnému  materiálu 
l Odolná voči škvrnám, oderu a nárazom
l Redukuje hluk pri preprave (anti-rattle materiál)

 RÁM HD
l Základ pre extrémne robustnú konštrukciu Sortimo  
 HD regálových modulov vo vozidle
l Hliníkový rám umožňuje vysokú stabilitu  
l Odolný voči škvrnám, oderu a nárazom

 KUFRÍK NA VÝSUVE
l Nosnosť až 25 kg
l Umožňuje bezpečnú prepravu Sortimo kufrov a boxov
l Plný výsuv pre rýchly a pohodlný prístup
l Automatické zaistenie po vložení
l Jednoručná operácia 

 PODLAHOVÝ LEM
l Zabraňuje pohybu materiálu uloženého na podlahe
l Perfektne kombinovateľné s podlahovou lištou ProSafe
l Odolný voči škvrnám, oderu a nárazom
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Jumbo unit,
poradí si so všetkým

l  XL zásuvky pre vozidlá

l  Umožňujú ľahké a bezpečné skladovanie veľkých nákladov

l  Nosnosť zásuvky 100kg

l  Nosnosť 100 kg na zásuvke - prispôsobený na chodenie na zásuvkách

l Maximálna pevnosť pri manipulácii, veľká rukoväť a extrémne pevné  
 teleskopické výsuvy

l  Odolný voči škvrnám

l  Plne uzavretý priestor v zásuvke

l  Rôzne možnosti uloženia, ľahko namontovateľné aj na seba



www.technia.sk

Vďaka extrémnej nosnosti umožňujú 
kompozitné materiály ako súčasť kom-
ponentov Sortimo HD dĺžku políc viac 
ako 2 metre bez spevňujúcich pro-
stredných elementov.



Individuálne WorkMo muduly sú pohodlne prenosné a ľahko zaistiteľné vo vozidle. Modul ľahko vyberiete, 
naskladáte, prenesiete a začnete pracovať. Po dlhom pracovnom dni je na vás, či uzamknete WorkMo  aj 
s náradím a príslušenstvom na mieste práce a necháte ho tam, alebo či ho využijete ako boxy na náradie pre po-
hodlný transport späť do vozidla. Individuálne a flexibilné – TO JE PRINCÍP WORKMO!

 WORKMO V POHYBE

ZARIADIŤ NALOŽIŤ VYLOŽIŤPREPRAVIŤ PRACOVAŤ

PRÁCA OD BODU K BODU

Na prvý pohľad
l  vyrobené z nárazuodolného tvrdého plastu

l  vhodné pre rázne zaobchádzanie

l  zaoblené hrany

l  uzamykateľné

l  rozšíriteľné 

l  kompatibilné s celým sortimentom Sortimo

l  rozsiahle príslušenstvo

l  kombinuje transport, usporiadanie a prácu

l  dlhá životnosť

l  zabudovateľné vo vozidle

 PRE MOBILITU  PRE NEZÁVISLOSŤ  PRE ORGANIZÁCIU

WORKMO
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Pre 
každého!
l  pre tých, ktorí nevykonávajú servis priamo vo vozidle ale potrebujú prepraviť  
 zariadenie priamo na miesto výkonu práce

l  pre tých, ktorý hľadajú ľahký, modulárny a flexibilný systém prenosnej  
 pracovnej dielne

l  pre tých, ktorý chcú usporiadať svoje pracovisko individuálne a potrebujú  
 optimálne rozšíriteľný systém

l  pre tých, ktorý potrebujú používať priestor vo vozidle rôzne každý deň   
 v závislosti od rozsahu nákladu - od veľkých po malé diely

l  pre tých, ktorí nepotrebujú mať permanentne naištalované zariadenie   
 vo vozidle ale potrebujú multifunkcionálny systém na prepravu

l  pre tých, ktorý potrebujú úpravu mobilnej pracovnej dielne podľa   
 aktuálnej zákazky

l  pre tých, ktorý milujú usporiadanie!

l  pre tých, ktorý pracujú profesionálne!

WORKMO spĺňa presné požiadavky 
vášho pracovného dňa



Maximálna
flexibilita

WorkMo sa skladá z prenosných modulov na usklad-
nenie náradia, ktoré sú kombinovateľné a môžu byť 
stohovateľné vďaka praktickým spojovacím klipom. 

Vnútro i zloženie týchto modulov môže byť vybavené 
podľa vašich individuálnych požiadaviek so zásuvka-
mi, policami, kuframi alebo výsuvmi. 

Potrebné komponenty sú vďaka prídavným kolieskam 
alebo rolovacej platni rýchlo prenosné z dielne do vo-
zidla a z vozidla na miesto práce. V závislosti od mies-

ta práce, môžu byť stohovateľné moduly spojené 
a prenesené na miesto výkonu.

Pridaná hodnota WorkMo je ozajstná čistota pracovis-
ka:  moduly si pospájate ako kufrík na náradie, pra-
covný stôl, alebo si postavíte vlastnú pracovnú dielnu  
s potrebným náradím a príslušenstvom. Vďaka držia-

kom príslušenstva, viacnásobným zásuvkám, pracov-
nej doske a upínaciemu systému, ktoré máte naplne-
né a prispôsobené vašim potrebám, si viete 
skonštruovať dielňu hocikde na mieste. 

Sortimo ponúka aj prídavný WorkMo zaisťovací balík 
s flexibilným zabezpečením v priestore vozidla. Uni-

kátny systém ProSafe umožňuje rýchle a jednoduché 
upínanie modulov o podlahu.

WorkMo,  značka pre pracovnú mobilitu, je pomeno-
vaním nového druhu transportu, usporiadania a pra-
covného systému od Sortimo, stohovateľná, funkčná 
séria modulov, ktoré môžu byť kedykoľvek napojené 

do seba. Kombinácia zariadenia úžitkových vozidiel, 
kufrov a mobilných pracovných stolov -  multifunkčný 
a unikátny systém – jednoducho Sortimo.

 SYSTÉM ZARIADENIA

 MOBILITA NA MIESTO PRÁCE

 PRÁCA

 ZABEZPEČENIE NÁKLADU

 VŽDY PRIPRAVENÝ NA POUŽITIE
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Všetky L-Boxxy od systémových 
partnerov ako BOSCH, FLEX, GEDO-
RE, FISCHER a veľa ďalších sú kom-
patibilné s WorkMo.

 VŽDY PRIPRAVENÉ K POUŽITIU

Pozrite si video.



Bezpečnosť
vo vozidle

 PROSAFE

Cargo stop ProSafe

Spoľahlivo zaistí náklad o podlahu. Jeho hák je jed-
noducho vložený do ProSafe upevňovacích bodov 
v podlahe. Cargo Stop ProSafe je použiteľný v kom-
binácii s podlahou Sobogrip ProSafe ako forma zais-
tenia WorkMo vo vozidle. CargoStop sú vložené do 
upeňovacích bodov ProSafe v podlahe a tak znemož-
nia pohyb. Praktický blokovací nosník umožní  
 

 
zaháknutie  upínacích popruhov, cez ktoré môže byť 
WorkMo tiež zaistené.

Podlahové kolajničky sú priskrutkované do podlahy 
vzodila ako body pre fixáciu WorkMo modulov. Môžu 
byť pripevnené oproti alebo naprieč smeru jazdy tak, 
aby absorbovali silu brzdenia. Je nutné dodatočné 
pripevnenie upínacími popruhmi.

PROSAFE

PROSAFE
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CarMo podlaha je presne vyrezaná na mieru pre všetky typy vozidla. Na  CarMo  bezpečne
zacvaknete potrebné moduly do kufra vozidla, ostatné kufre alebo náklad môžete upevniť
popruhmi alebo samonavíjacím pásom. Je to jednoduché - spĺňate všetky bezpečnostné
normy pre bezpečnú prepravu a ste pripravený na prevoz.

Bezpečná preprava
pre osobné
automobily

CarMo podlahu je jednoduché 
vybrať a  vložiť do batožino-
vého priestoru kedykoľvek ju 
potrebujete.

WorkMo je vhodné aj na
prepravu v osobnom automobile.



Kuriérske vozidlá

FLEX RACK



Pri ponáhľaní sa nie je čas mys-
lieť na bezpečnosť? FlexRack je 
riešením. Je špeciálne vyvinutý 
pre potreby kuriérov, expresných 
služieb a  poskytovateľov balíko-
vých služieb. Inovatívne police sú 
vyrábané z  vysokokvalitných 
kompozitných materiálov, vďaka 
čomu sú obzvlášť ľahké a  majú 
extrémnu nosnosť až 120 kg.

l Bezpečné naloženie 
 prepravovaných balíkov a vecí

l Priestor pre malé balíky
 vďaka sklopným policiam

l Rýchly prístup
 ku všetkým balíkom

l Dlhá životnosť
 vďaka kompozitným materiálom

l Bezpečnosť nákladu
 s upínaním Sortimo ProSafe System
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Sortiment mobilných kufrov



Sortimo kladie dôraz na každý jeden produkt vo svojom sortimente – a to nie 
len zo strany dizajnu. Inteligentné materiálové kombinácie a top kvalita garan-
tujú stabilitu, dlhú životnosť a bezpečnosť všetkých riešení.

Dôsledný systém kompatibility zabezpečí, že každý jeden produkt z mobilného 
sortimentu vie byť kombinovateľný s iným Sortimo produktom, či už vo vozidle 
alebo mimo vozidla. Mobilný sortiment a všetky príslušenstvá môžu byť 
použité flexibilne a pomáhajú maximalizovať efektivitu vášho pracovného 
priestoru.

Inteligentná mobilita
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Od ťažkých materiálov, zákazníckych vzoriek až po všetko náradie, 
L-BOXX zvládne prepraviť všetko z vášho vozidla na miesto výkonu
práce a späť.  Bezpečný, odolný a nekonečne spoľahlivý. Jedinečný
zacvakávací systém, vďaka ktorému môžete kufre a boxy jednoducho 
a rýchlo spojiť, oddeliť, presne podľa vašich aktuálnych potrieb. 

L-BOXXy sú vyrobené z odolného ABS plastu. Sú dostupné v štyroch veľ-
kostiach, kompatibilné a dizajnované tak, aby uspokojili požiadavky 
každého.  Môžu byť jednoducho vložené do modulov zariadenia Sortimo vo 
vašom vozidle, alebo použité na výsuvnej doske multislide, či upevnené na 
CarMo podlahe, ktorá uľahčuje prepravu nákladu aj v osobnom vozidle. 

Jeden systém pre všetko

SORTIMO PARTNER-APPs  
PRE VÁŠ ÚSPECH



Teleskopický hliníkový vozík vám pomôže premiestniť všetky L-Boxxy 
a ťažké náklady. Boxxy a kufre sú rýchlo naložené na vozík, môžu byť 
upevnené popruhom, alebo si ich môžete prepravovať na plošinke s ko-
lieskami. Preprava vášho náradia  na miesto práce je oveľa jedno-

duchšia. Najmenšou súčasťou zástavby úžitkových vozidiel je upínací 
panel, na ktorý jednoducho zacvaknete boxy a tak zabezpečíte bez-
pečnú prepravu všetkého náradia v kufroch.

Jeden systém pre všetko Bezpečná preprava kufrov
– užitoční pomocníci
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Príslušenstvo
a detaily



S originálnym príslušenstvom Sortimo si zariadite vozidlo presne podľa vašich potrieb. Rôzne prepážky a deliace sety pre 
zásuvky, vane, odkladacie vrecká, upínacie oká, vešiaky, háky, zástrčky,  svetlá, majáky, teleskopické rebríky,  pracovné dos-
ky a veľa iného vybavenia pre najlepšie využitie vášho vozidla.

Príslušenstvo

www.technia.sk

SORTIMO spĺňa všetky vaše 
požiadavky. Ľahká konštrukcia, 
efektivita a  ergonomické pou-
žitie sú vždy ústredným bodom 
pri vývoji.



Bezpečné a spoľahlivé odvetranie vo vozidlách je 
štandardným predpisom pri preprave plynových 

bômb. Sortimo ponúka odvetrávacie systémy, 
ktoré môžu zaistiť prúdenie vzduchu von aj do-
vnútra vozidla, s ohľadom na to či sú prepravo-

vané plyny ľahké alebo ťažké. Aerodynamický tvar 
zaisťuje prúdenie čerstvého vzduchu, vďaka čomu 

spĺňa všetky  bezpečnostné predpisy.

Odvetranie – bezpečná
    preprava plynov

Odvetranie v podlahe
Nastaviteľné odvetranie 
strechy Odvetranie strechyBočné odvetranie
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Výstražná
signalizácia

Teleskopické
rebríky

Viditeľnosť pri preprave nákladu či práci vám zaistí svetelná signalizácia.  
V sortimente nájdete rôzne typy majákov a svetelných rámp.

Široké nášlapné stupne pre pohodlie pri dlhotrvajúcej práci. Komfortné skladanie 
a úspora miesta sú hlavnou výhodu pri preprave.



Nezávislé  kúrenie

Napájanie

Na používanie vykurovacích systé-
mov nie sú nastavené žiadne limity: 
od ohrevu motora cez predohrev a 
vykurovanie kabíny vodiča až po vy-
kurovanie nákladových priestorov a 
priestorov pre cestujúcich, všetko je 
možné. Okrem toho sa vďaka nezá-
vislým kúreniam Webasto zníži doba 
chodu motora na voľnobeh počas ča-
kacích lehôt, dopravnej zápchy, na-
kladania a vykladania tovaru. 
Znížená spotreba paliva a opotrebe-
nie znižujú prevádzkové náklady. Kli-
matizačné systémy Webasto zabez-
pečujú optimálnu klímu počas cesty 
aj pri veľmi vysokých vonkajších te-
plotách alebo pri státí.

V prípade, ak potrebujete pri svojej práci využívať nára-
die a mechanizmy s vyššími odbermi ako sú kompreso-
ry a  zváračky, je nutné napájanie riešiť prostredníct-
vom elektrocentrály. Aj v tomto vám pomôžeme pri 
výbere. Remeselníci  a servisní technici 

potrebujú k svojej práci náradie 
a  rôzne zariadenia. Tu nastáva 
problém ako tieto zariadenia na-
pájať. Vhodným riešením sú me-
niče napätia.

Klimatizácia

Klimatizácia Teplovzdušné kúrenie

Teplovodné kúrenie



Sorry! Toto vozidlo je zamknuté.
Potrebujete nechať vozidlo bez dozoru aby 
ste vyložili náklad alebo chcete parkovať 
dlhšie v  nebezpečnej štvrti? Žiadny pro-
blém. Dodatočné uzamykanie UFO+ zabez-
pečí vaše vozidlo po celý čas.

Zamknuté a v bezpečí
Nehrdzavejúca oceľ, unikátny a mo-
derný dizajn zámku, ktorý bezproblé-
movo pasuje na akékoľvek vozidlo. 
Ideálne riešenie pre zabezpečenie 
proti krádežiam.

Zabuchnite a je zamknuté
UFO+ je vždy na dverách automobilu, 
takže ho nezabudnete použiť ako tra-
dičný visiaci zámok. S  touto ľahko sa 
zamykajúcou západkou UFO+ zamy-
káte automaticky pri každom zatváraní 
dvier a môžete ho použiť na všetkých, 
či už bočných alebo zadných dverách.
Je to veľmi praktické pre každého, kto 
viackrát denne zastavuje alebo odbie-
ba od vozidla, preto ho stále zamyká a 
nezabudne zamknúť.

Zamknuté a zabezpečené
UFO+ dodatočný zámok pre úžitkové vozidlá a dodávky je:
l veľmi praktický a ideálny pre toho, kto potrebuje viac
 zabezpečiť ložný priestor vozidla

l silný, vyrobený z veľmi odolnej ocele

l ideálny pre obe strany aj zadné dvere vozidla každej 
 značky automobilu

l unikátny a elegantný vo svojom dizajne
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Dodatočné
uzamykanie



 Tubus na dlhé predmety  
 Perfektný doplnok pre TopSystem.  
 Umožňuje ľahšie pripájanie 
 priečnych nosníkov, tie zvyšujú 
 stabilitu a slúžia na pripájanie 
 rozsiahleho príslušenstva.
 Veko je uzamykateľné.

 Nakladací valček  
 Ideálny pomocník pre ťažký alebo  
 objemný prepravovaný náklad.  
 Pomocou nakladacieho valčeka sa  
 pohodlne dá nakladať a vykladať  
 materiál na strechu vozidla.
 Je dostupný v šírkach 500, 1250,  
 1350, 1450, 1550, 1650 a 1750 mm. 

 Variabilne prestaviteľné 
 opierky profilov
 
 Opierky profilov slúžia na bočné zabezpečenie  
 nákladu.  Vysoká opierka profilov sa môže  
 individuálne skrátiť.
 Obe opierky profilov sa dajú fixovať na každom  
 ľubovoľnom mieste na priečnych hliníkových  
 profiloch.

 Výťah rebríkov  
   Výťah rebríkov je vhodný na komfortnú 

prepravu ťažkých rebríkov. Dvíhanie 
rebríka a jeho upevňovanie pásmi odpa-
dá vďaka výťahovému systému, podpo-
rovaného pneumatickými pružinami.

 Takto sa dá pohodlne narábať zo zeme  
 so všetkými jedno - a viacdielnymi  
 rebríkmi.
 Výťah rebríkov je dostupný 
 v základných dĺžkach 2,5 a 3 metre.

Pracovná plošina 
 
Zabezpečovacie zábradlie na TopSysteme poskytne zabez-
pečenie proti pádu pre prácu vo výške. Ľahký systém je z 
eloxovaného hliníka a spojovacie prvky sú z ušľachtilej ocele, 
dá sa namontovať na  strechu každého vozidla. Zábradlie sa po 
použití ľahko sklopí.

FLEXIBILNÉ ZABEZPEČENIE
NÁKLADU NA STRECHE VOZIDLA

TOPSYSTEM



Strešné nosiče
a príslušenstvo 

Hliníkové nosiče pre objemný náklad
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Strešné nosiče sú dizajnované a vyrábané 
v súlade s najvyššími priemyselnými štan-

dardmi. Veľký dôraz sa kladie na dizajn,  nie 
len z funkčného hľadiska ale aj celkového 

moderného vzhľadu ako doplnok vozidla. Vi-
bračné, tepelné a veterné testy potvrdzujú, 
že hlučnosť a odpor sú minimálne a nosiče 

pevne držia na streche.

Produkty sú neustále testované a kontro-
lované, spĺňajú najprísnejšie európske 

normy.

 Profilový nosník  
 Umožňuje ľahšie pripájanie  
 priečnych nosníkov, tie zvyšujú  
 stabilitu a slúžia na pripájanie  
 rozsiahleho príslušenstva.

 Bočná lišta  
  Hliníková bočná lišta slúži 

na stabilizáciu a uchytenie 
ľubovoľného množstva priečnych 
profilov.

 Tieto je možné popísať vašim  
 firemným logom. Nakladanie  
 rebríka je možné bez poškodenia  
 vozidla. 

 Upevnenie pre 
 priloženie rebríka  
 Na bočnej lište je možné  
 pripevniť upevňovacie úchytky,  
 ktoré zabraňujú zošmyknutiu  
 rebríka a fixujú rebrík na bez- 
 pečnom mieste.

 Výstražný maják  
 Výstražné svetlo na zabezpe- 
 čenie pracoviska. Magnetický  
 výstražný maják sa môže alter- 
 natívne  umiestniť aj bez osobit- 
 ných otvorov pomocou upevňo- 
 vacej dosky na strešnom systé- 
 me (pozri foto vpravo).

FLEXIBILNÉ ZABEZPEČENIE
NÁKLADU NA STRECHE VOZIDLA



Rebríkové systémy

Rebríky na
zadných
dverách

Uzamykací systém
Safe Clamp 
 Spojením sily, rýchlosti a nápadu sa podarilo Rhino Products 
vytvoriť revolučný upínací systém na rebríky. Kombinácia špe-
ciálneho tvrdeného plastu s nerezovým držiakom zaisťujú
ľahké, rýchle a bezpečné upevnenie rebríku na každom streš-
nom nosiči. Ľahká manipulácia jednou rukou je 5x rýchlejšia 
ako bežne používané spôsoby. Integrované zámky,  jednoduchá 
konštrukcia a ľahká manipulácia šetrí čas a chráni majetok. 



Ergo Rack
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Sklopný hliníkový rebríkový systém  od Prime Design zabezpečí rýchle a bezpečné nakladanie a skla-
danie rebríkov bez použitia  ďalších schodíkov a nášľapov. Presné a plynulé nakladanie uľahčuje hy-
draulický valec a pružinový systém automaticky zaistí rebrík po naložení na strechu. Rebrík môžete 
ľahko uzamknúť visiacim zámkom.

Nášľapné schodíky



Nadstavby
pickupov
l  rôzne veľkosti a prevedenia
l  vhodné pre všetky typy valníkov

l  odolné voči poveternostným
 podmienkam
l  testované TUV

Prepravné boxy pre valníky

Nosiče pre ťažký a dlhý náklad

Nadstavby pickupov

Pracovné boxy chránia vaše náradie 
a materiál pred počasím a krádežou.

Bezpečná
preprava
na valníkoch



Nadstavby
pickupov
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Autorizované montážne
stredisko SORTIMO,
Rhino, Logic-Line, Ufo:
Dohodnite si stretnutie s ukážkou zariadeného
vozidla alebo v našej predvádzacej miestnosti.

l Individuálny 3D návrh pre každé vozidlo

l Prezentáciu reálne zariadeného vozidla u vás alebo
 ukážky zariadenia v našom show-roome v sídle
 spoločnosti TECHNIA, spol. s r.o.

l Úpravy podľa vašich požiadaviek pred objednávkou

l Krátke dodacie lehoty

l Profesionálnu montáž v autorizovanom montážnom
 stredisku v Nových Zámkoch alebo priamo u vás

l Servis modulov a zariadení

Autorizované montážne stredisko
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TECHNIA, spol. s r.o.
Komárňanská cesta 72
940 01 Nové Zámky

Tel.: 035 / 69 21 111
Fax : 035 / 64 26 443

E-mail: technia@technia.sk


