
 mySortimo.se

Bättre lösningar för hantverkare

Volkswagen Transportbilar

http://mySortimo.se


 Öppna din önskade konfiguration på: my Sortimo.se/konfig-ID

* Alla priser är exklusive moms och frakt. Priserna gäller vid utskrift och kan variera.

mySortimo services
 Färdigställ din bil – i ett svep!

Konfigurerbara skuminlägg

mySortimo inlay

Gilar du att ha dina hurtlådor, BOXXar och 
 väskor städade och tydligt uppmärkta? Eller 
transporterar du känslig utrustning och verktyg 
som du vill skydda? Skapa då ett skuminlägg 
för dina BOXXar, väskor och hurtslådor genom 
att använda mySortimo inlay konfigurator. Ta 
enkelt en bild på dina verktyg, designa inlägget 
för att möta dina önskemål och beställ på 

mySortimo.se/inlay

Hyllmärkning

mySortimo labels

Tidsödande letande i bilen eller på arbetsplat-
sen upplevs oprofessionellt och kostar tid – tid 
du skulle kunna använda mer lönsamt. Öka 
din produktivitet genom att märka dina hyllor, 
BOXXar och hurtslådor: Öppna din SR5-ritning 
i konfiguratorn och skapa dina labels online. 
Vi levererar en fullt uppmärkt och utrustad bil 
 eller skickar de utskrivna clipsen vid ett senare 
tillfälle. 

mySortimo.se/labels

Bildekaler

mySortimo graphics

Är allting sorterat i din bil? Då behöver du bara 
en effektiv reklambild på utsidan. Beställ dina 
dekaler tillsammans med din bilinredning. Prata 
med våra säljkonsulter eller prova själv i vår  
Dekalkonfigurator: Välj designmall, ladda upp 
din logo, fyll i dina kontaktuppgifter och med 
minimal ansträngning har du nu designat din 
personliga dekal som vi kan montera samtidigt 
som vi installerar din bilinredning. 

mySortimo.se/graphics

Beställ din önskade bilinredning direkt online på mySortimo.se/konfig-ID 

Du kan lägga till eller ändra i den om du önskar. Kontakta din personliga säljkonsult för en personlig  
konsultation eller en individuell offert: mySortimo.se/kontakt

HIttar du inte din bilmodell? Du hittar fler modeller i konfiguratorn på mySortimo.se eller ta kontakt med en av våra säljkonsulter.

Tack vare sitt unika koncept, maximerar SR5 ditt användande av lastutrymmet. Tack vare sina hyllor med god 
insyn, ger SR5 den bästa möjliga överblicken i din bil vilket ger dig snabb åtkomst till alla dina verktyg och 
din utrustning och sparar dig tid på att leta efter dem. SR5 garanterar maximal produktivitet tillsammans med 
tjänster, inklusive mySortimo labels eller mySortimo inlay. Nu också tillgängliga direkt online.

SR5 – för din Volkswagen Transportbilar

Fyll i ditt konfig. ID här ››

Volkswagen Caddy from MY 2015, Model: Normal (L1)

Volkswagen T6.1 from MY 2015, Model: Kort (L1)

Volkswagen Crafter from MY 2016, Model: Kort (L1)

Hjulbas: 2682 mm | Normalt tak (H1) | Höger skjutdörr | Bakdörrar

Hjulbas: 3000 mm | Normalt tak (H1) | Höger skjutdörr | Bakdörrar

Hjulbas: 3640 mm | Högt tak (H2) | Höger skjutdörr | Framhjulsdrift | Bakdörrar

1x hurtslåda
5x hyllor
9x SR-BOXXar
inklusive tillbehör
inklusive SoboGrip golv
 
 

Totalt pris: 18.664,24 kr*
Inklusive installation

Konfig-ID: Caddy_1

inkl. Zubehör

2x hurtslådor
8x hyllor
1x  aluminium  

långgodshylla
1x väsksstöd
10x SR-BOXXar
2x L-BOXXar
2x T-BOXXar
inklusive tillbehör
inklusive SoboGrip golv

Totalt pris: 32.222,88 kr*
Inklusive installation

Konfig-ID: T6_1

2x hurtlådor
11x hyllor
1x  aluminium  

långgodshylla
1x väskstöd
14x SR-BOXXar
3x L-BOXXar
2x T-BOXXar
inklusive tillbehör
inklusive SoboGrip golv

Totalt pris: 46.593,36 kr*
Inklusive installation

Konfig-ID: Crafter_1

Andra fordon:
Caddy | Normal (L1) 
Hjulbas: 2682 mm | Baklucka

Caddy | Maxi (L2) 
Hjulbas: 3006 mm | Bakdörrar

Caddy | Maxi (L2) 
Hjulbas 3006 mm | Baklucka

Observera: alla bilar från MY 2015 med skjutdörr  
på höger sida, normalt tak (H1) och framhjulsdrift.

Konfig-ID
 
Caddy_2 

Caddy_3 

Caddy_4

Andra fordon:
T6.1 | Kort (L1) |  
Hjulbas: 3000 mm | Baklucka

T6.1 | Lång (L2) |  
Hjulbas: 3400 mm |  
Dubbeldörrar

T6.1 | Lång (L2) |  
Hjulbas: 3400 mm | Baklucka

Observera: alla bilar från MY 2015 med skjutdörr  
på höger sida, normalt tak (H1) och framhjulsdrift.

Konfig-ID
 
T6_2 
 

T6_3 

T6_4

Andra fordon:
Crafter | Kort (L1) | Hjulbas: 3640 mm 
Normalt tak (H1) | Framhjulsdrift

Crafter | Kort (L1) | Hjulbas: 3640 mm 
Högt tak (H2) | Bakhjulsdrift

Crafter | Lång (L2) | Hjulbas: 4490 mm 
Super högt tak (H2) | Framhjulsdrift

Crafter | Lång (L2) | Hjulbas: 4490 mm 
Högt tak (H2) | Bakhjulsdrift

Crafter | Lång (L2) | Hjulbas: 4490 mm | Extra 
högt tak (H3) | Framhjulsdrift 

Observera: alla bilar från MY 2016 med skjutdörr 
på höger sida och bakdörrar.

Konfig-ID
 
Crafter_2 

Crafter_3 

Crafter_4 

Crafter_5 

Crafter_6

Total vikt inklusive golv: 68 kg
Dimensioner (BxH): vänster 1.265 x 1.020 mm | höger 771 x 1.020 mm

Total vikt inklusive golv: 196 kg
Dimensioner (BxH): vänster 2.747 x 1.717 mm | höger 1.512 x 1.615 mm

Total vikt inklusive golv: 125 kg
Dimensioner (BxH): vänster 2.006 x 1.207 mm | höger 1.018 x 1.105 mm

Takräcke TopSystem 
• Individuellt konfigurerbar online med sidodelar, steglift och tillbehör

• Astsäkringssystem ProSafe integrerat

• Beställ direkt på mySortimo.se eller begär offert

Basuppsättning från: 2.255,40 kr*

http://mySortimo.se/konfig-ID
http://mySortimo.se/inlay
http://mySortimo.se/labels
http://mySortimo.se/graphics
http://mySortimo.se/konfig-ID
http://mySortimo.se/kontakt
http://mySortimo.se
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Vårt löfte till dig.
 Made in Germany | Realistiska krocktester och bevisad säkerhet | Högsta kvalitet och högkvalitativa material från marknadsledaren | Bästa servicen, tack vare ett nationellt 
säljnätverk och customer service centres | Attraktiva finansieringsmöjligheter | Fordonshantering i ditt mySortimo konto via Mina fordon med en överblick över alla beställ-
ningar och lagerartiklar | Dialog med bilinredningsexperter och industrikollegor via mySortimo community | Industrispecifikt, brett utbud av tillbehör för bilen och att ta med 
till arbetsplatsen | Bekväm och snabb återbeställning av tillbehör och tjänster via mySortimo.se

MADE IN GERMANY

Du kan se vårt kompletta produktsortiment på mySortimo.se 
eller in den fullständiga katalogen på mySortimo.se/katalog

Kontakta oss kostnadsfritt på: 
Tel: 031 – 761 45 20  //   
E-mail: info@sortimo.se // mySortimo.se/kontakt

Hållbarhet: Vi sparar på papper och ger dig  
all information du behöver online.

Kontakta din Sortimo konsult för en personlig offert: mySortimo.se/kontakt

För mer information: mySortimo.se/globelyst4

Den beprövade standarden!

Vårt mål är att säkra enkla arbetsflöden för hantverkare.

ProSafe – Väl genomtänkt lastsäkring på  
dina hyllor och i din bil. Passar även de existerande 
lastsäkringspunkterna.

EcoSystem – Transportera BOXXar från välkända partners (Bosch, Hilti, etc.) säkert 
på dina hyllor, tack vare de integrerade förankringspunkterna.

Mobilt kontor – Sortimo AutoAssistent
•  Organisationshjälpmedel för kontorsjobb i bilen

•  Kan användas var som helst på passagerarsätet eller i baksätet

•  Snabbt och enkelt att fästa med trepunktsbältet 

•  Stort lock till huvudfacket med dokumentbräda  

AutoAssistent 1.023,20 kr*
Set inklusive Office Organizer: 1.263,20 kr*

* Alla priser är exklusive moms och frakt. Priserna gäller vid utskrift och kan variera.

Din Volkswagen transportbilsspecialist:

http://mySortimo.se
http://mySortimo.se
http://mySortimo.se/katalog
mailto:info@sortimo.se
http://mySortimo.se/kontakt
http://mySortimo.se/kontakt
http://mySortimo.se/globelyst4

