
Bättre lösningar för hantverkare

För din Iveco

››   Inklusive verktygsmattor  
och avdelare

››   Snabbt val av  
Best-Practice-hyllor

››  Snabb leverans

››   Kan utökas med individuella 
tillbehör

 mySortimo.se

http://mySortimo.se
http://mySortimo.se


HIttar du inte din bilmodell? Vi finns här för dig: Kostnadsfri
servicehotline  031-761 45 20 eller info@sortimo.se
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SR5 – för din Iveco

    3  

Mått (BxH): 2.747 x 1.640 mm
Totalvikt: 88 kg

Artikelnummer: 1000019565

Mått (BxH): 2.640 x 1.640 mm
Totalvikt: 98 kg

Artikelnummer: 1000019567

Mått (BxH): 1.512 x 1.470 mm
Totalvikt: 44 kg

Artikelnummer: 1000019566

Mått (BxH): 1.430 x 1.510 mm
Totalvikt: 66 kg

Artikelnummer: 1000019568

BASIC-varianter

PRO-VARIANTER

Vänster sida

Vänster sida

Xpress 22

Xpress 24

Xpress 23

Xpress 25

Iveco L3 Bakhjulsdrivning (2014 -)

Iveco L3 (2014 -) – Skjutdörr till höger, Bakhjulsdrivning Artikelnr.

Monteringsgolv SoboPro 1000013441

Väggbeklädnad Mellanhögt tak 1000020731

Väggbeklädnad Högt tak 1000020732

Takräcke TopSystem Mellanhögt tak med 3 tvärbalkar 1000011376

Sortimo Xpress
Med Sortimos Xpress-konfigurationer har du ett urval av grundutrustningar till bästa pris-/prestandaförhållande som 
passar till respektive fordonsmodell. För varje fordonstyp kan du välja mellan Basic- eller Pro-hyllor för höger och vänster 
sida av lastutrymmet. De kan kombineras fritt efter dina önskemål.

Xpress-hyllorna har tagits fram av Best-Practise-exempel från våra kunder och är därmed redan beprövade. Eftersom 
dessa hyllor är så populära har vi dem i lager för snabb leverans – och till ett förmånligt pris.

Vi erbjuder också uppgraderingar i form av BOXXar, väskor och tillbehör som betydligt underlättar ditt arbetsflöde. Krokar, 
hållare, märkningssystem och BOXXar kan du beställa online på mySortimo.se eller välja ur katalogen. 

Skulle de ändå vara så att du saknar en speciell del enligt dina krav på hylla får du gärna höra av dig till din kontaktperson 
på Sortimo eller Sortimo Customer Service Center. Självklart anpassar vi Xpress-hyllorna efter dina behov eller hjälper till 
med den individuella planeringen.   

Vi finns här för dig: Kostnadsfri servicehotline  031-761 45 20 oder info@sortimo.se

Höger sida

Höger sida

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

  +   Installation i bilen

Pris

 8.793,50 kr

 8.171,60 kr

 9.273,90 kr

 4.773,80 kr

  33.040,00 kr

  40.065,00 kr

  15.125,00 kr

  23.765,00 kr
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mySortimo.se – besök oss online

Gå in på mySortimo.se och ta del av fördelarna med mySortimo account. Genom ditt konto har du åtkomst till hela vår portfölj dygnet runt.  
Vi erbjuder dig mängder av tjänster, information och erbjudanden som är kopplade till din transportbil. Köp vad du behöver snabbt och enkelt online.

Vi ger gärna personlig rådgivning. Du når oss kostnadsfritt i Sverige på:
Tel. 031-761 45 20  |  E-post: info@sortimo.se  |  mySortimo.se/kontakt

Vårt kvalitetslöfte
 Made in Germany | Verklighetstrogna krocktester och bevisad säkerhet | Material av högsta kvalitet från marknadsledaren | Bästa service tack omfattande distributionsnät och Customer Service Center 
|  Förmånliga finansieringsmodeller | Fordonsadministration i mySortimo account med översikt över alla beställningar och inventarielistor | Kontakt med fordonsinredningsexperter och branschkollegor via 
 mySortimo community | Branschspecifikt, omfattande tillbehörsprogram för bilen eller på arbetsplatsen | Bekväm och snabb efterbeställning av tillbehör och tjänster via mySortimo.se

02.2023  Med förbehåll för ändringar som kan bero på teknisk utveckling eller på tryckfel och misstag.

Fällbart skruvstäd SR5
Kompakt skruvstäd för bearbetning av  
arbetsstycken direkt i fordonet. 

Spännområde 200 mm, backbredd 180 mm,  
spännhöjd 40 mm.

Kan monteras på båda sidorna av fordonet.  
Passar till fordonsinredningen SR5.

ProClick startset 
verktygslåda
Verktygslåda inkl. 2 ProClick hållare, 1 ProClick 
spikväska M, 1 ProClick Verktygsväska M 14,  
1 ProClick batterihållare och 1 ProClick verktygs
back för att utöka förvaringsutrymmet under 
verktygslådan.

Mobilt kontor – Sortimo AutoAssistent
•  Ordningshjälp för kontorsarbete i bilen

•  Kan användas universellt på passagerarsätet eller i baksätet

•  Enkel och snabb fastsättning i trepunktsbältet

• Skonsam mot bilklädseln tack vare rundade kanter

Artikelnr 1000018831

Artikelnr 1000015228

AutoAssistent Artikelnr 6000013410
Set inklusive Office Organizer Artikelnr 1000017467

* Alla priser anges exkl. moms. Priserna gäller vid trycktillfället och kan variera.

2.320,00 kr* 

6.484,30 kr*

1.637,50 kr*
                          2.022,60 kr*
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