
Alla priser exkl. moms & montering. Giltig t.o.m. 31.01.2017 Rätt till ändringar förbehålles. 

Mått B x D x H mm

200 x 300 x 900

■■ för arbeten utanför fordonet

■■ inkl. skruvstycke (käftvidd 125 mm)

Uppfällbar arbetsbänk 
inkl. skruvstycke

bott vario CarOffice

Tillbehör paketpris   5500:- Artikel-nr 630 03 108.90V

Mått B x D x H x Ø mm

60 x 75 x 60 x 6

LED-list 12 V

Längd mm

1000

■■ Modernaste LED-teknik

■■ Dagsljusvit 6000 K, Skyddsklass IP65

■■ Med vattentätt, transparent silikonhölje

■■ Med 2-trådig anslutningskabel 0,5 m

■■ Självhäftande med 3M-tejp

5 Krokar

■■ med bred grundplatta; 

vertikalt krokavslut (35 mm)

VE 5

Längd spännband mm

3000

Surrningsrem med beslag 
och spänne

■■ Passar för surrningsskenor

■■ Bredd spännband 25 mm,  

Fast ände 130 mm

■■ Bärkapacitet 400 daN

VE 2

www.bott.se
Almax Systems AB, Backa Bergögata 11, 422 46 Hisings Backa

Telefon 031 -707 07 30 Mail: info@bott.se

■■ Skapar ordning och reda på passagerarplatsen

■■ Med två instickshållare för broschyrer, kataloger och övriga dokument 

■■ Förvaringsbox för smådelar som snabbt kan tas ut

■■ Uppfällbart, halksäkert skrivunderlägg med magnethållare  
och integrerad flaskhållare

■■ Enkel och säker installation på passagerarplatsen med säkerhetsbältet 
och en variabelt inställbar nackstödsadapter

Mått B x D x H mm

340 x 520 x 690
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från 12 500:-

snabb leveranstid

paketpris inkl. golv

certifierad service

3 års garanti
För förarens och passagerarnas säkerhet är rätt montering av din 

bilinredning mycket viktig.  

Din certifierade servicepartner garanterar fackmässig montering 

av bott vario i ditt fordon.
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Tillbehörs-Paket



StartPaket2
0

1
6 Kvalitet. Effektivitet. Säkerhet. 

Bilinredningar från bott

botts suveräna flexibilitet erbjuder många möjligheter att utvidga

startpaketen och anpassa till dina behov.

Fällbara arbetsbänkar med skruvstycke, långgodshyllor eller hållare för

gasflaskor är några exempel. botts servicepartner erbjuder även

innerväggsbeklädnad.

inkl. bott vario  
golvplatta+ inkl. lastsäkringsskena

med automatisk upprullning+inkl. bott vario  
golvplatta+

Startpaket S för liten skåpbil

Inredning vänster B 1025 x D 240/340 x H 1000 mm

■n 2 aluminiumhyllor med glidsäker matta och skiljeväggar

■n Traversset med 2 varioSlide plastlåda

■n golvfack med lastsäkringsvinkel och spännband

Inredning höger B 775 x D 340/440 x H 900 mm

■n Aluminiumhylla med glidsäker matta och skiljevägg

■n Utdragslåda med glidsäker matta

■n bottBox-hylla med bottBoxar

■n golvfack med lastsäkringsvinkel

Totalvikt: ca. 43 kg

Medföljande tillbehör Medföljande tillbehör Medföljande tillbehör
Lastsäkringsdyna med hållare

■n Som underlägg under lastgodset
■n Färg: antracitgrå (RAL 7016)
■n Glidfriktionsvärde enligt  
VDI-riktlinje 2700 med DEKRA-provintyg

Lastsäkringsdyna med hållare
■n Som underlägg under lastgodset
■n Färg: antracitgrå (RAL 7016)
■n Glidfriktionsvärde enligt  
VDI-riktlinje 2700 med DEKRA-provintyg

Lastsäkringsdyna med hållare
■n Som underlägg under lastgodset
■n Färg: antracitgrå (RAL 7016)
■n Glidfriktionsvärde enligt  
VDI-riktlinje 2700 med DEKRA-provintyg

Dokumenthållare
■n Lätt instickshållare i plast för förvaring av dokument, 
broschyrer och tunna mappar

■n DIN A4 liggande format

Dokumenthållare
■n Lätt instickshållare i plast för förvaring av dokument, 
broschyrer och tunna mappar

■n DIN A4 liggande format

Dokumenthållare
■n Lätt instickshållare i plast för förvaring av dokument, 
broschyrer och tunna mappar

■n DIN A4 liggande format

Batteridriven LED-handlampa  
■n Lamphuvudet kan svängas 120° och vridas 180°,  
Magnetisk lampsockel, Infällbar hängkrok, Lystid ca 2,5 tim 

■n Inkl. laddare för 12-, 24- och 230 V-uttag

Batteridriven LED-handlampa  
■n Lamphuvudet kan svängas 120° och vridas 180°,  
Magnetisk lampsockel, Infällbar hängkrok, Lystid ca 2,5 tim 

■n Inkl. laddare för 12-, 24- och 230 V-uttag

Batteridriven LED-handlampa  
■n Lamphuvudet kan svängas 120° och vridas 180°,  
Magnetisk lampsockel, Infällbar hängkrok, Lystid ca 2,5 tim 

■n Inkl. laddare för 12-, 24- och 230 V-uttag

Startpaket M för mellanstor skåpbil Startpaket L för stor skåpbil

Artikel-nr 600 99 125.19M 19 900:–Artikel-nr 600 99 124.19M 12 500:– Artikel-nr 600 99 126.19M 25 900:–

Inredning vänster B 1775 x D 340 x H 1000 mm

■n Hylla med glidsäker matta och skiljeväggar

■n Traversset med 2 varioSlide plastlåda

■n bottBox-hylla med bottBoxar

■n 2 hyllor med dropfront

■n Golvfack med dropfront och surrningsskena

■n Golvfack med spännband

Inredning höger B 1025 x D 440 x H 900 mm

■n Hylla med glidsäker matta och skiljevägg

■n Utdragslåda med glidsäker matta

■n 2 varioSort sortimentväska med 20 lådor för smådelar

■n vriden hurts med 2 utdragslådor och glidsäker matta

■n Golvfack med dropfront och surrningsskena med spännband

Totalvikt: ca. 80,5 kg

Inredning vänster B 2275 x D 340/440 x H 1100 mm

■n 3 hyllor med glidsäker matta och skiljeväggar

■n bottBox-hylla med bottBoxar

■n Hylla med dropfront

■n varioSort sortimentväska med 20 lådor för smådelar

■n varioSafe X serviceväska med insats för sprayflaskor

■n varioSafe L serviceväska

■n varioCart trådkorg

■n Golvfack med dropfront och surrningsskena

■n Golvfack med spännband

Inredning höger B 1275 x D 440 x H 1000 mm

■n Hylla med glidsäker matta och skiljeväggar

■n Utdragslåda med glidsäker matta

■n 2 varioSort sortimentväska med 20 lådor för smådelar

■n vriden hurts med 2 utdragslådor och glidsäker matta

■n Golvfack med dropfront och surrningsskena med spännband

Totalvikt: ca. 113,8 kg

inkl. bott vario  
golvplatta+ inkl. lastsäkringsskena

med automatisk upprullning+


