
Alla priser exkl. moms och installationskostnader. Gäller fram till den 31 januari 2019 Med reservation för ändringar. 

från 13 500:-

Snabb tillgänglighet

Paketpris inkl. golv

Certifierad service

3 års garanti

Korrekt installation av bilinredningen är mycket viktigt för de 

åkandes säkerhet. Din servicepartner erbjuder certifierad korrekt 

installation av bott vario i ditt fordon.
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Start
     paket

2018bottTainer flaklådor

Lastsäkringsväv

Tillbehör  
för flakbilar

nn Ogenomskinligt material 

skyddar mot stöld

nn Provat enligt VDI 2700

nn Bärkapacitet upp till 

200 daN

nn 4 vävmått för alla vanliga 

flakstorlekar

nn Inkl. surrningsöglor för 

flakets vägg

från 3 995:-

För praktisk förvaring och lastsäkring på öppna lastytor

nn Uppdelade förvaringsfack för välorganiserad förvaring och lastsäkring på flaket

nn Sidodörrar, rulljalusi och interna utdragslådor ger snabb och enkel åtkomst till viktig 

utrustning utan att man behöver ta sig upp på flaket (beroende på utförande)

nn Hög stabilitet tack vare robust ramkonstruktion

nn Slitstarka ytor: Sidor och botten i galvaniserad stålplåt, stomme  

med kantskyddsprofiler

nn Verktyg och material skyddas mot stänkande vatten med tätningar 

nn Robusta lås som skyddar transportgodset mot stöld

nn Ståfötter ger säkert skydd mot stående fukt

nn Kan utökas med vario systemkomponenter för optimalt utnyttjande  

av förvaringsutrymmet

nn Krocktestat enligt ECE R44

nn Färdiga moduler eller individuell konfiguration
från 5 995:-

www.bott.se
Almax Systems AB, Backa Bergögata 9, 422 46 Hisings Backa

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



Sats med
2 x

Det unika modulbaserade konceptet hos bott vario erbjuder många möjligheter till utökning av startpaket så att de kan 

anpassas till varje kunds behov. Fällbara arbetsbänkar med skruvstycke, långgodshyllor eller hållare för gasflaskor är bara 

några exempel. Din bott servicepartner har även olika lösningar för ditt fordons inklädnad.

Vänster inredning B 1025 x D 240/340 x H 1000 mm

nn bottBox-utdragshylla med 4 bottBoxar 

nn Tvärbalksats med varioSafe sortimentväska L3 och varioStore 
sortimentväska L3

nn Tvärbalksats med 2 varioSlide plastutdragslådor

nn Golvfack med surrningselement och spännband

nn Dokumenthållare 

Höger inredning B 775 x D 340/440 x H 900 mm

nn 2 aluminiumhyllor med gummimattor och avdelare

nn Utdragslåda med gummimatta

nn Golvfack med surrningselement

nn Ficka för spännband

Total vikt: ca 49 kg

Verkstadstavlor, sats
nn Skapar ordning och reda i verkstad 
och arbetsplats

nn Underlättar planering och organisation 
av kapaciteter och processer

nn För översiktlig förvaring av 
ordermappar, formulär, broschyrer 
och övriga dokument

nn Dokumenthållare DIN A4 tvär 
i högvärdigt och robust plast 
(RAL 7016), inkl. fästclip

nn Sats bestående av grundplatta och 
3x dokumenthållare DIN A4 tvär och 
monteringsmaterial

nn Grundplattorna kan skruvas på 
varandra så att flera satser vid behov 
kan kombineras till en stor tavla

inkl. 2 verkstads- och 
fordonsparkstavlor+

Start
     paket

2018

 Startpaket S för mindre skåpbilar

 Art.nr 600 99 135.19M	 13 500:-

Koncept. Kompetens. Erfarenhet. 
Bilinredning från bott.

inkl.  
bott vario golv+

inkl.  
bott vario golv+

Vänster inredning B 1775 x D 340 x H 1000 mm

nn 2 hyllor med gummimattor och avdelare

nn Tvärbalksats med varioSafe sortimentväska L3 och varioStore sortimentväska L3

nn bottBox-utdragshylla med 3 bottBoxar

nn Hylla med dropfront i aluminium och gummimatta

nn Golvfack med integrerad lastsäkring och dropfront i aluminium 

nn Väskfack med spännband med klämlås

nn Dokumenthållare

Höger inredning B 1025 x D 440 x H 900 mm

nn Hylla med gummimatta och avdelare

nn Utdragslåda med gummimatta

nn 2 varioSort serviceväskor med 11 smådelslådor

nn Vridet skåp med 2 utdragslådor och gummimattor

nn Balkstödsvinkel med surrningselement och spännband

nn Golvfack med integrerad lastsäkring och dropfront i aluminium

Total vikt: ca 80 kg

perfo-plattor med hållarsortiment

nn perfo verktygstavlor bredd 457 x höjd 991 mm

nn Tillbehörssats i 42 delar

 Startpaket M för skåpbilar

 Art.nr 600 99 136.19M 21 995:-

Vänster inredning B 2275 x D 340/440 x H 1100 mm

nn 3 hyllor med gummimattor och avdelare

nn bottBox-utdragshylla med 5 bottBoxar

nn 1 dropfronthylla med dropfront i aluminium och gummimatta

nn varioSort serviceväska

nn varioSafe sortimentväska X3

nn varioStore sortimentväska L3

nn varioCart trådkorg

nn Golvfack med integrerad lastsäkring och dropfront i aluminium

nn Väskfack med spännband med klämlås

Höger inredning B 1275 x D 440 x H 1000 mm

nn Hylla med gummimatta och avdelare

nn Utdragslåda med gummimatta

nn 2 varioSort serviceväskor med 11 smådelslådor

nn Vridet skåp med 2 utdragslådor och gummimattor

nn Balkstödsvinkel med surrningselement och spännband

nn Golvfack med integrerad lastsäkring och dropfront i aluminium

Total vikt: ca 107 kg

inkl. plattformsvagn+

inkl. perfo-paneler  
med hållarsortiment+

Plattformsvagn 

nn Mått B x D x H: 600 x 1000 x 900 mm

nn Maxbelastning 250 kg

nn Rulldiameter: 125 mm

inkl.  
bott vario golv+

 Startpaket L för större skåpbilar

 Art.nr 600 99 137.19M 27 995:-

Sats med
2 x

inkl. perfo sats med slitsade 
verktygspaneler med bottBoxar+

perfo slitsade verktygspaneler, sats 

nn Mått B x D x H mm: 914 x 213 x 495

nn Bestående av 2 paneler och 24 bottBoxar

nn Antal bottBoxar: 24 x M2 (B 130 x D 198 x H 90 mm)

inkl. 2 verkstads- och
fordonsparkstavlor+


