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A Toyota Proace City Van L1 vagy L2 változatainak „bott vario 3” járműberendezéssel történő átalakítására ajánlunk
megoldásokat.

A „bott vario3” járműberendezés moduljai sokoldalú elemeket kínálnak a raktér felosztásához. Ezek tökéletesen kombinálhat 
óak az Ön tevékenységi területének egyedi szükségletei szerint. A bott vario3 járműberendezés fejlesztői különleges hangsúlyt 
fektettek a biztonságra, a funkcionalitásra és a rendelkezésre álló tér ideális kihasználására.

- Ideálisan illeszkedik a Toyota jármű adottságaihoz.
- Előre kon�gurált modulokból áll, de egyedi tervezés is lehetséges.
- Törésteszteken kiválóan megfelelt.
- A különböző modulokhoz, tartozékok széles választéka áll rendelkezésre.
- A belső burkolatok óvják a járművet, és integrált rögzítősíneket tartalmaznak, hogy sok hasznos eszközzel lehessen a járművet 
felszerelni.

- 1 kihúzható tálca, 8 (L1) vagy 10 (L2) bott-dobozzal,
- 1 alumínium polc csúszásgátló szőnyeggel, integrált     
rakományrögzítővel és 3 (L1) vagy 4 (L2) hevederrel,
- 1 padlóösszekötő integrált rakományrögzítővel és 
alumínium lengőfedéllel,
- 2 oldallap integrált rakományrögzítővel.
 

- 1 irattartó,
- 1 TiltBox,
- 1 rögzítőheveder �ttinggel é szorítókapoccsal,
- 12mm vastag teherhordó padozat, szürke színű kopásálló felülettel, oldalajtónál alumínium élvédővel,
- A beépítéshez szükséges szerelő készlet.

- 1 alumínium polc csúszásgátló szőnyeggel, integrált 
rakományrögzítővel és 2 (L1) vagy 3 (L2) hevederrel,
- 2 nagy teherbírású �ók, csúszásgátló szőnyeggel,
- 1 (L1) vagy 2 (L2) Systainer³ Organizer L 89 20 (L1) vagy M 
89 18 (L2) dobozzal ,
- 1 kihúzható tálca (L1),
- 1 padlóösszekötő integrált rakományrögzítővel és 
alumínium lengőfedéllel.

A bott vario 3 járműberendezés rendszer fő jellemzői:

Járműberendezés ajánlatunk az alábbi részleteket tartalmazza:

A csomaghoz tartozó kiegészítők:

A bott vario3 járműberendezés moduljai sokoldalú elemeket kínálnak az Ön haszongépjárműve számára a raktér felosztásához. 
Ezek tökéletesen kombinálhatóak az Ön tevékenységi területének egyedi szükségletei szerint. A bott vario3 járműberendezés 
fejlesztői különleges hangsúlyt fektettek a biztonságra, a funkcionalitásra és a rendelkezésre álló tér ideális kihasználására.

A TOVÁBBI RÉSZLETEKKEL KAPCSOLATBAN ÉRDEKLŐDJÖN A LEGKÖZELEBBI TOYOTA MÁRKAKERESKEDÉSBEN!

Járműberendezés ajánlatunk az alábbi részleteket tartalmazza:

BAL OLDAL JOBB OLDAL

 - Az építőelemekből álló rendszer méretei és rögzítési pontjait tekintve ideálisan illeszkedik a Toyota jármű adottságaihoz.
 -
 - Törésteszteken kiválóan megfelelt.
 - A különböző modulokhoz, tartozékok széles választéka áll rendelkezésre.
 - A belső burkolatok egyrészt megóvják a járművet, másrészt integrált rögzítősíneket tartalmaznak, így sok hasznos eszközzel szerelhető fel 

     a jármű, a rakomány biztonsága érdekében.

 - Alumínium szálanyag tároló polc csúszásgátló szőnyeggel
 - Kihúzható tálca, bott-dobozokkal
 - Alumínium polcok csúszásgátló szőnyeggel, rakományrögzítővel
 - Lenyíló ajtós polc alumínium lengőfedéllel és csúszásgátló 

    szőnyeggel
 - Alumínium polc csúszásgátló szőnyeggel és elválasztó fallal
 - Padlóösszekötő integrált rakományrögzítővel és alumínium 

    lengőfedéllel
 - Rakományrögzítő készlet hevederrel 
 - Oldallapok integrált rakományrögzítővel

 -
 - 12mm  vastag teherhordó padozat, szürke színű kopásálló felülettel, ajtóknál alumínium élvédőkkel.
 - A beépítéshez szükséges szerelő készlet

 - Alumínium polc csúszásgátló szőnyeggel,integrált 
    rakományrögzítővel, hevederekkel
 -
 - Systainer³ Organizer M 89, dobozokkal
 - Padlóösszekötő integrált rakományrögzítővel alumínium 

    lengőfedelekkel

Az Ön Toyota márkakereskedője

A csomaghoz tartozó kiegészítők: 

A bott vario 3 járműberendezés rendszer fő jellemzői: 


