
fra kr. 9.895,–

kort leveringstid

pakkepris inkl. bundplade

certificeret service

Start
     pakke

2018



Dokumentholder-sæt
nn Sørger for orden og overskuelighed på 
værksted og virksomhed

nn Hjælper ved planlægning og 
organisation af kapacitet og processer

nn For overskuelig arkivering af 
ordremapper, formularer, brochurer og 
andre dokumenter

nn Dokumentholder DIN A4 tværformat 
af højkvalitets, robust kunststof 
(RAL 7016), inkl. mærkningsclip

nn Sæt bestående af grundplade og 3x 
dokumentholder DIN A4 tværformat 
og befæstigelsesmateriale

nn Grundplader kan monteres over 
hinanden, så flere sæt kan kombineres 
til en større dokumentholder

Den enestående modulopbygning af bott vario byder på alsidige muligheder for udvidelse af startpakken og nøjagtig 

tilpasning til dine behov. Sammenklappelige arbejdsborde med skruestik, rørhylde eller gasflaskeholder er bare nogle 

få eksempler på dette. Også for basisudbygningen af din bil med vægbeklædninger har din bott servicepartner nogle 

løsninger klar til dig.

Venstre indretning B 1025 x D 240/340 x H 1000 mm

nn bottBox-hylde med 4 bottBoxe 

nn Systemtraversesæt med varioSafe bæreboks L3 og varioStore bæreboks L3

nn Systemtraversesæt med 2 varioSlide kunststofskuffer

nn Aluklap med surringselement og surringsstrop

nn Dokumentholder 

Højre indretning B 775 x D 340/440 x H 900 mm

nn 2 aluminiumshylder med skridsikker måtte og skillevægge

nn Skuffe med skridsikker måtte

nn Aluklap med surringselement

nn Surringstroptaske

Samlet vægt: ca. 49 kg.

inkl.  
2x Dokumentholder-sæt+

Start
     pakke

2018

 Startpakke S til små varebiler

 Art.Nr. 600 99 135.19M	 kr. 9.895,–

inkl. 
bott vario bundplade+



Sæt med
2 x

inkl. 
bott vario bundplade+

Venstre indretning B 1775 x D 340 x H 1000 mm

nn 2 bakker med skridsikker måtte og skillevægge

nn Systemtraversesæt med varioSafe bæreboks L3 og varioStore bæreboks L3

nn bottBox-hylde med 3 bottBoxe

nn Hylde med aluminiumsklap og skridsikker måtte

nn Forklapshylde med integreret lastsikring og aluminiumsklap 

nn Kuffertrum med rem med klemmelås

nn Dokumentholder

Højre indretning B 1025 x D 440 x H 900 mm

nn Hylde med skridsikker måtte og skillevæg

nn Skuffe med skridsikker måtte

nn 2 varioSort servicekuffertter med 11 smådeleboxe

nn Drejet skab med 2 skuffer og skridsikker måtte

nn Underbygningsvinkel med surringselement og surringsstrop

nn Forklapshylde med integreret lastsikring og aluminiumsklap

Samlet vægt: ca. 80 kg.

perfo plader med holdersortiment

nn perfo hulplader bredde 457 x højde 991 mm

nn 42-dels tilbehørssæt

 Startpakke M til mellemstore varebiler

 Art.Nr. 600 99 136.19M kr. 15.812,–

inkl.- perfo plade  
med holdersortiment+
inkl. 2x  
Dokumentholder-sæt+



Venstre indretning B 2275 x D 340/440 x H 1100 mm

nn 3 bakker med skridsikker måtte og skillevægge

nn bottBox-hylde med 5 bottBoxe

nn Forklapshylde med aluminiumsklap og skridsikker måtte

nn varioSort Servicekuffert

nn varioSafe bæreboks X3

nn varioStore bæreboks L3

nn varioCart trådkurv

nn Forklapshylde med integreret lastsikring og aluminiumsklap

nn Kuffertrum med rem med klemmelås

Højre indretning B 1275 x D 440 x H 1000 mm

nn Hylde med skridsikker måtte og skillevægge

nn Skuffe med skridsikker måtte

nn 2 varioSort servicekuffertter med 11 smådeleboxe

nn Drejet skab med 2 skuffer og skridsikker måtte

nn Underbygningsvinkel med surringselement og surringsstrop

nn Forklapshylde med integreret lastsikring og aluminiumsklap

Samlet vægt: ca. 107 kg.

inkl. lagervogn+
Lagervogn 

nn Mål B x D x H: 600 x 1000 x 900 mm

nn Maks. belastning op til 250 kg

nn Rullediameter: 125 mm

inkl. 
bott vario bundplade+

 Startpakke L til store varebiler

 Art.Nr. 600 99 137.19M kr. 19.995,–

Sæt med
2 x

inkl. perfo slidseplade-sæt 
med bottBoxe+

perfo slidseplade-sæt 

nn Mål B x D x H mm: 914 x 213 x 495

nn Bestående af 2 plader og 24 bottBoxe

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



Lastsikringsvæv

/øøø

nn Tyverisikring via 

ugennemsigtigt stof

nn Kontrolleret iht. VDI 2700

nn Kapacitet op til 200 daN

nn 4 stofmål til alle gængse 

ladstørrelser

nn Inkl. surringspunkter til 

ladets sider

fra kr. 3.299,–

Til udnyttelse af pladsen og lastsikring på åbne lasteflader

nn Organiseret orden og lastsikring på ladet med underdeling af opbevaringsområder

nn Hurtig og ergonomisk adgang til det vigtigste udstyr gennem låger i siden, jalousi eller 

indvendige skuffer uden at skulle op på ladet (afhængigt af udførelse)

nn Høj stabilitet grundet robust rammekonstruktion

nn Slidstærke overflader: Sider og bund i galvaniseret stålplade, korpus med kantbeskyttel-

sesprofiler

nn Værktøj og materiale er stænkvandsbeskyttet via tætninger 

nn Tyverisikring af transportgodset med robuste låse

nn Ståfødder sikrer mod vand nedefra

nn Optimal udnyttelse af plads ved brug af vario systemdele

nn Crashtestet iht. ECE R44

nn Mulighed for individuel konfiguration som alternativ til komplet-varianter fra kr. 4.799,–



Alle priser excl. moms og montageomkostninger. Gyldig til 31.01.2019 Ret til ændringer forbeholdes. 

3 års garanti

Den korrekte montering af din bilindretning er afgørende for 

sikkerheden for passagerer. Din servicepartner garanterer med 

certifikat for en faglig korrekt montage af bott vario i din bil.
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www.bott.dk
bott-danmark a/s, Strevelinsvej 16, 7000 Fredericia

Tlf. 64 41 44 18, Fax 64 41 44 15, e-mail: bott@bott.dk


