
Mobila arbetsplatser

bott är lösningen.
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bott-kontor
Importörer



3 | 

arbeta effektivt

Ingenting är så bestående som förändring. Vårt arbetsliv präglas av ständig utveckling, tack vare upp-

finningsrikedom, konkurrens, entusiasm för en idé.

Saker att förbättra sysselsätter människor över hela världen. Produkter som förbättrar vår livskvalitet 

står i fokus liksom den egna vinsten.

botts mål med de olika bilinredningarna är att hjälpa sina kunder att uppnå högsta möjliga värdeska-

pande. Ekonomiska aspekter, säkerhet och trivsel på arbetsplatsen ligger till grund för utformningen 

av botts mobila arbetsplatser.

 

Dr. Reinhard Wollermann-Windgasse    Clive R. Woodward
VD Delägare bott-gruppen     VD bott-gruppen

För att nå bästa möjliga resultat måste man samla krafter 
och använda resurser med omsorg.

Dr. Reinhard Wollermann-Windgasse

Clive R.  Woodward
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20 | Personbil 

18 | Liten skåpbil

12 | Montering

06 | Bästa arbetsvillkoren 

10 | Skiss 08 | bott vario 
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Direkt

Vad är du intresserad av?

Bästa arbetsvillkoren Sidan [ 06 - 07 ]

bott vario - bilinredning Sidan [ 08 - 09 ]

Skiss, planering och genomförande Sidan [ 10 - 11 ]

Certifierad montering och val av bilmärke Sidan [ 12 - 13 ]

Branschexempel Sidan [ 14 - 15 ]

bott vario i skåpbilar, personbilar och på flak Sidan [ 16 - 23 ]

Låd- och väsksystem Sidan [ 24 - 25 ]

Säkerhet Sidan [ 26 - 29 ]

cubio, skåp- och bänksystem Sidan [ 30 - 33 ]

30 | cubio

26 | Säkerhet

16 | Skåpbil
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Bästa arbetsvillkoren

Överraskningar är vardag för service- och monteringsarbete. Det krävs kreativitet och yrkeskunskap för att  

utföra ett uppdrag. För att vara förberedd på varje eventualitet måste man ha rätt material och nödvändiga  

reservdelar till hands. Kort sagt - utrustningen måste vara rätt.

Alltså är den primära uppgiften för en bilinredning ett perfekt utnyttjande av tillgängligt utrymme.  

Förutsättningen för din framgång.
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Lätt och säker.
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Effektivt arbete förutsätter en arbetsplats som är helt anpassad till vars  

och ens arbetssätt och arbetsställningar. bott vario blir tack vare suveränt  

flexibla moduler ett enhetligt system. Tillförlitlig funktion och bekväm  

skötsel för användaren.

Vid konstruktionen av byggdelarna satsar bott på en intelligent material-

mix. Höghållfast pulverlackerat stål, eloxerat aluminium och hårdplast av 

hög kvalitet. Med denna mix får vi högsta säkerhet och stabilitet vid mini-

mal egenvikt. Dessutom innebär denna filosofi minskad bränsleförbrukning 

och en attraktiv design.

bott vario bilinredning

Högsta komfort och praktiska funktioner.
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Ritning På plats

Analys, skiss och planering

Med en 3D-ritning visualiserar bott ditt fordon från första 

idén till färdig lösning.
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ANALYS

SKISS

PLANERING

PRODUKTION

MONTERING

HANDLEDNING

bott vario erbjuder med sina suveränt flexibla moduler den perfekta  

basen för en bilinredning, som helt överensstämmer med dina behov. bott 

planerar en passande lösning specifikt för dig. En genomarbetad  

behovsanalys leder till en offert med 3D-ritningar. De allra första idéerna 

visar bott med hjälp av demobilar.

Bra planering garanterar att de viktigaste egenskaperna i bilinredningen 

utnyttjas på bästa sätt. Säkerhetsbedömningen inleds med att avgöra var 

i fordonet godset ska placeras och hur vikten ska fördelas. Ett effektivt 

utnyttjande av utrymmet skapas med hänsyn till i vilken grad utrustningen 

ska vara tillgänglig.

Skiss, planering och genomförande
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Certifierad montering

Fackmässig montering av din bilinredning är av avgörande betydelse för din säkerhet. De bott-utbildade och  

certifierade monteringsspecialisterna garanterar den professionella monteringen av bott vario i ditt fordon.

bott tillhandahåller även bildekor och montering av fordonstillbehör, t.ex. insteg, varningsljus eller kompletta  

utrustningspaket. bott kan också ombesörja eftermontering, tankning, besiktning och transport eller däckservice.

bott finns på över 40 platser bara i Tyskland med servicepartners för professionell planering, försäljning och  

certifierad montering.
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Du väljer.

Det ena beslutet är valet av fordonstyp, det andra är valet av märke. 

Dessa beslut tas helt av dig som kund och din bilinredning påverkas inte 

alls av det. bott vario arbetar med de fl esta tillverkares märken såsom 

Citroën, Fiat, Ford, Iveco, Mercedes Benz, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, 

Toyota, Volkswagen.

Beslutet om bilmärke och modell överlåts helt på dig. bott vario har här 

inget infl ytande.

En värld av bilmärken
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Branschspecifik

Lika mångsidig som en enskild branschs verksamhet är, lika varierade är kraven på en bilinredning.  

Varje yrkesområde har sin speciella last, sina typiska verktyg och speciella åtkomstmönster.

Tack vare mångårig erfarenhet och den nära kontakten mellan bott och kunderna finns i bott varios sortiment 

branschspecifika inredningar och lösningar för bl.a. teknisk service, VVS, elektriker, målare, värme och kyla, 

snickare och budfirmor.

Vare sig det gäller hantverkare, personal inom kommun eller servicenäring så erbjuder bott vario lämplig  

inredning för ett framgångsrikt arbete.

En inredning för varje bransch.
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bott vario i skåpbil

Klassikern inom servicefordon erbjuder utrymme för allt som du behöver transportera. Ju mer som får plats, 

desto större är utmaningen att hålla ordning och att alltid garantera snabb åtkomst. Utrustningen ska också bli 

snabbt och bra säkrad.

Frågeställningar där bott vario fullt ut kan utveckla alla sina styrkor. Med olika byggdjup tar inredningen bara så 

mycket utrymme som du tillåter den. 

Definera ditt behov av fri lastyta så blir utrymmet för ditt skrymmande gods perfekt anpassat.

Utrymme efter behov.
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bott vario i liten skåpbil

Vare sig det gäller anskaffning, energiförbrukning eller underhåll så är effektivitet viktigt.

Hos bott vario finns utarbetade inredningskoncept för alla typer av skåpbilar. Systemet med förvaring under 

mellangolv ger gott om plats och snabb åtkomst för ofta använda verktyg och delar. Resterande utrymme är 

fritt att använda som lastyta eller ytterligare inredning.

Med ordning och reda gör du ett gott intryck på dina kunder. 

Effektivitet i alla detaljer.
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bott vario i personbil och på flak

När man ska färdas längre sträckor vill man gärna resa komfortabelt. Många föredrar därför en kombi i stället 

för den ofta obligatoriska skåpbilen.

Lösningen är bott varios inbyggnadsramar. De länkar samman fordonets fästpunkter med din bilinredning. Via 

bak- och sidodörrar får du en smidig åtkomst till lådor, serviceväskor och hyllor.

Komfortabel arbetsmiljö.
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varioCar

Personbilen är bekväm, lättmanövrerad, representativ och multifunktionell. Dessa egenskaper innebär att 

personbilen passar utmärkt även som yrkesfordon.

Med varioCar, botts system för förvaring i personbilar, blir den ordning och säkerhet vi är vana vid från 

nyttofordon en realitet också i personbilar.

Robusta iläggsgolv länkar samman personbilen med varioSafe-väskan, som du också kan använda i skåpbilen 

och vid arbete hos kund. varioCar gör effektivitet till standard.

System för förvaring i personbil.
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bott sätter standarden.
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Låd- och väsksystem

Även om vägen till platsen där du skall arbeta är bra blir det ofta  

nödvändigt att gå till fots sista biten. Nu blir en del av bilinredningen till 

handbagage. Verktyg, monteringsmaterial och hela sortimentet kan med 

ett enda grepp tas ur bilen. För kunden räknas varje minut.

Gediget hantverk kräver robust utrustning. Det innebär att du måste bära 

tungt. botts lådor och väskor avlastar genom låg egenvikt och ergonomiskt 

utformade handtag.

För att utföra ditt arbete behöver du flera saker. Stora, små, lätta och 

tunga föremål ställer olika krav på transportbehållare. bott ordnar detta 

enkelt. För varje föremål finns ett idealiskt förvarings- och transportmedel 

och en säker plats i bilen.
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Upp till bevis.
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Den som vill vara säker på sin sak kontrollerar sina säkerhetssystem.  

Därför genomför bott regelbundet krocktester enligt aktuella riktlinjer.

Oberoende experter kontrollerar säkerheten hos ett fordon med  

bilinredning. Fångar bott vario upp den dynamiska energin? Är godset kvar 

på den plats det ska vara? Absorberas de extrema krafterna? 

Här prövas om det som botts ingenjörer själva testat också gäller vid  

skarpt läge. En kollision simuleras med realistiska data vid en hastighet av 

50 km/tim. Allt enligt riktlinjerna ECE R44.

Beviset är tydligt. Resultatet av genomförda krocktester verifierar att förare 

och passagerare kan lita på bott vario.

Krocktest

Jämförelse: Krocktest med en bilinredning i trä. Lasten blir en livsfara för bilens passagerare.
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Lastsäkring är lag.
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För passagerare är säkerhetsbälten en självklarhet. Varje förare vet att en 

fast bindning vid fordonet är ett absolut krav för säkerheten. Men hur är 

det med lasten bakom passagerarna?

Rörlig last försämrar redan vid små undanmanövrar fordonets uppförande 

liksom förarens koncentration. Därför är lastsäkring en av de viktigaste 

uppgifterna för en bilinredning.

Stor, skrymmande, hög eller smal, tunn eller lång, kantig eller rund - bott 

har den rätta lösningen för en säker bindning vid fordonet för varje trans-

portgods. Därmed är också fordonsinnehavare, vilka liksom föraren lyder 

under stränga regler, rättsligen på den säkra sidan.

Lastsäkring
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cubio verkstadsinredning

Ett perfekt organiserat förvaringutrymme är det primära målet när man utvecklar en inredning.  

Men professionella användare har här många individuella krav - självklart, deras dagliga miljö måste fungera väl 

och de komplexa arbetsförloppen för varje arbetsmoment måste flyta bra. 

cubio skåp och arbetsbänkar blir genom den suveränt flexibla principen en effektiv lösning. Användaren erbjuds 

tillförlitlighet i funktion och hög användningskomfort. Egenskaper som cubio hanterar perfekt för sina  

mångsidiga uppdrag. cubios attraktiva design och systemmått är attribut som ger hela inredningen ett enhetligt 

utseende - och detta oberoende av dess mångsidiga inre.

cubios verkstadsinredning 

 - snygg, solid och flexibel.
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För service och förtroende, använd cubio.
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cubio i verkstäder

För en förstklassig service spelar många faktorer en avgörande roll. Kunden 

förutsätter att du har fackkunskapen. För ditt professionella arbete skapar 

en cubio-inredning de bästa förutsättningarna. 

Ordning och reda blir självklart med cubio. Det är väsentliga faktorer för 

din framgång och påverkar också kundernas förtroende för dig.
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Att forma effektiva arbetsprocesser med bott

”Många fi nesser ser man först i 

praktiken. Den ständiga återkopp-

lingen från användare och kunder är 

enormt viktig.” 

Thomas Rother
Produktutveckling

”Kundernas olika branscher, an-

vändande och produkter är det 

som dagligen sporrar mig att tänka 

nytt.” 

Fritz Peter Wied
Försäljning

”Det är bra att vi har specialister som 

säkerställer de små differenserna, 

också när de för kunden inte är 

märkbart synliga.” 

Martina Mohl
Bokföring

”bott, som utgår från traditionella 

värden som kalkylering och konti-

nuitet, har trots det en spännande 

ungdomlighet.” 

Stefan Pfitzer
Controlling
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”Vår förståelse för botts grundprinci-

per är ingen självklarhet, men utgör 

basen för nöjda kunder.” 

Werner Horlacher
Produktionsplanering

”Att införa den höga standarden på 

ordning, reda och systematisering på 

vår arbetsplats tog lång tid. Det gör 

det desto roligare att sälja produkter, 

som vi själva använder och har lärt 

oss uppskatta.” 

Nursen Yurum
Logistikcenter

”Eftersom vi producerar produkter 

som vi också själva använder förstår 

jag våra kunder. På så sätt är den 

fl exibla utformningen av vår arbets-

plats enormt viktig även för oss.” 

Joachim Weissenberger
Plåtverkstad

ANALYS

SKISS

PLANERING

PRODUKTION

MONTERING

HANDLEDNING

”Den som vill förbättra processer och öka effektiviteten behöver förutom 

strategiska ansatser en partner, vars kompetens är utförandet av dessa 

uppdrag. Grunden till varje framgång är nya tankar och professionellt 

handlande på samma gång.”
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