
Alle prijzen zijn excl. btw en inbouwkosten. Geldig tot 31-01-2019 Wijzigingen voorbehouden. 

vanaf € 1.515,–

korte levertijden 

pakketprijs incl. vloer

gecertificeerde service

3 jaar garantie
De vakbekwame inbouw van uw bedrijfswageninrichting is 

voor de veiligheid van de inzittenden van wezenlijk belang. 

Uw servicepartners garanderen de vakbekwame montage van 

bott vario in uw voertuig door middel van een certificaat.
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Starters
  pakketten

2018bottTainer complete varianten

Ladingnet

nn diefstalbeveiliging door 

middel van ondoorzichtig 

dekkleed

nn getest conform VDI 2700

nn belastbaar tot 200 daN

nn 4 bandafmetingen voor 

alle gangbare open 

laadbakken

nn incl. sjorogen voor de klep

vanaf € 477,60

Voor een optimale organisatie van de bergruimte en het beveiligen van de lading 

op open laadvloeren

nn optimale indeling van de bergruimte en beveiliging van de lading op de open laadvloer 

door opbergvakken met vakverdeling

nn snelle en ergonomische toegang tot de belangrijkste onderdelen van de uitrusting via deu-

ren, rolluiken, binnenladen, zonder dat de laadbak betreden hoeft te worden (afhankelijk 

van de uitvoering)

nn grote mate van stabiliteit door de robuuste frameconstructie

nn zwaar te belasten oppervlakken: zijkanten en bodem van verzinkt  

staalplaat, corpus met beschermrandprofielen

nn gereedschap en materiaal is door de afdichtingsrubbers tegen spatwater  

beschermd 

nn bescherming tegen diefstal van de goederen door robuuste sloten

nn pootjes garanderen bescherming tegen waterplassen in de laadbak

nn optimale organisatie van de bergruimte door uitbreiding met  

vario-systeemcomponenten

nn crashtest gekeurd overeenkomstig ECE R44

nn individuele configuratie als alternatief voor complete varianten mogelijk

vanaf € 825,20

Toebehoren  
voor voertuigen met open laadbak

www.bott.nl



Set met
2x

Het unieke modulaire ontwerp van bott vario bedrijfswageninrichtingen biedt veelzijdige mogelijkheden, 

starterspakketten die verder uitgebreid en exact aan uw wensen aangepast kunnen worden. Inklapbare werkbanken  

met bankschroef, langgoedbakken of gasflessenhouders zijn slechts enkele voorbeelden. Ook voor de basisinrichting  

van uw voertuig met wandbekleding heeft uw bott servicepartner voor u een passende oplossing.

linker inrichting BxDxH 1.025 x 240/340 x 1.000 mm

nn bottBoxen-plank met 4 bottBoxen 

nn systeemdragerset met varioSafe draagbox L3 en varioStore draagbox L3

nn systeemdragerset met 2 varioSlide kunststof schuifladen

nn ondervak met spanbandsluiting en spanband

nn documenthouder 

rechter inrichting bxdxh 1.275 x 340/440 x 900 mm

nn 2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slip matten

nn schuiflade met anti-slip mat

nn ondervak met spanbandsluiting

nn spanbandzak

Totaalgewicht: ca. 49 kg

Set werkplaatsplanners
nn zorgt voor orde en overzicht in de 
werkplaats en op kantoor

nn helpt bij de planning en organisatie van 
de capaciteit en processen

nn voor het overzichtelijk afleggen van 
ordermappen, formulieren, brochures 
en andere documenten

nn documenthouder DIN A4 landscape, 
van kwalitatief hoogwaardig en 
robuust kunststof (RAL 7016), incl. 
beletteringsclip

nn set bestaande uit een basisplaat en 
3 documenthouders DIN A4 landscape 
en bevestigingsmateriaal

nn de basisplaten kunnen over elkaar 
worden geschroefd, zo kunnen naar 
behoefte meerdere sets tot een grote 
planner gecombineerd worden

incl. 2x werkplaats- en 
wagenparkplanner+

Starters
  pakketten

2018

 Starterspakket S voor kleine bedrijfswagens

 Art.nr. 600 99 135.19M	 € 1.515,– 

Concept. Competentie Ervaring 
Bedrijfswageninrichtingen van bott.

linker inrichting B x D x H 1.775 x 340 x 1.000 mm

nn 2 bakken met scheidingswanden en anti-slip matten

nn systeemdragerset met varioSafe draagbox L3 en varioStore draagbox L3

nn bottBoxen-plank met 3 bottBoxen

nn legbord met aluminium klep en anti-slip mat

nn ondervak met geïntegreerde ladingzekering en aluminium klep 

nn koffervak met klemslot

nn documenthouder

rechter inrichting B x D x H 1.025 x 440 x 900 mm

nn afleg-/montagebak met anti-slip mat en scheidingswand

nn schuiflade met anti-slip mat

nn 2 varioSort servicekoffers met 11 onderdelenbakjes

nn gedraaide kast met 2 schuifladen en anti-slip matten

nn beugel met sjorelement en spanband

nn ondervak met geïntegreerde ladingzekering en aluminium klep

Totaalgewicht: ca. 80 kg

perfo-platen met houderassortiment

nn perfo perfoplaten, B x H 457 x 991 mm

nn 42-delige set toebehoren

 Starterspakket M voor middelgrote bedrijfswagens

 Art.nr. 600 99 136.19M € 2.535,–

linker inrichting B x D x H 2.275 x 340/440 x 1.100 mm

nn 3 bakken met scheidingswanden en anti-slip matten

nn bottBoxen-plank met 5 bottBoxen

nn legbord voor klep met aluminium klep en anti-slip mat

nn varioSort servicekoffer

nn varioSafe draagbox X3

nn varioStore draagbox L3

nn varioCart draadmand

nn ondervak met geïntegreerde ladingzekering en aluminium klep

nn koffervak met klemslot

rechter inrichting B x D x H 1.275 x 440 x 1.000 mm

nn afleg-/montagebak met anti-slip mat en scheidingswanden

nn schuiflade met anti-slip mat

nn 2 varioSort servicekoffers met 11 onderdelenbakjes

nn gedraaide kast met 2 schuifladen en anti-slip matten

nn beugel met sjorelement en spanband

nn ondervak met geïntegreerde ladingzekering en aluminium klep

Totaalgewicht: ca. 107 kg

incl. plateauwagen+

incl. perfo-plaat  
met houderassortiment+

Plateauwagen 

nn afmetingen B x D x H: 600 x 1.000 x 900 mm

nn max. belasting tot 250 kg

nn diameter van de wielen: 125 mm

incl.  
bott vario-vloer+

 Starterspakket L voor grote bedrijfswagens

 Art.nr. 600 99 137.19M € 3.160,–

Set met
2x

incl. perfo-sleuvenplaat  
met bottBoxenset+

set perfo-sleuvenplaten 

nn afmetingen B x D x H mm: 914 x 213 x 495

nn bestaande uit 2 platen en 24 bottBoxen

nn aantal bottBoxen: 24 x M2 (B x D x H 130 x 198 x 90 mm)

incl. 2x werkplaats- en 
wagenparkplanner+

incl.  
bott vario-vloer+

incl.  
bott vario-vloer+


