
Inredningsförslag från Modul-System för
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NV200, NV300 & NV400

www.modul-system.se



Modul-System

Som kund hos Modul-System kan du känna att du har gjort ett 
tryggt val. Vi har över 40 års erfarenhet från branschen och har 
arbetat med vårt säkerhetsprogram i många år. Idag utnyttjar 
vi några av världens mest välrenommerade säkerhetscenter för 
krocktester, exempelvis Volvo Cars Safety Centre. Men erfarenhet 
är inte tillräckligt. Lika viktigt är förmågan att tänka i nya banor och 
verkligen förstå användarnas behov. För varje utvecklingsprojekt 
vi driver genomförs, i samarbete med kunder och användare, 
övningar som ligger till grund för de nya produkter och innovationer 
som skapas.

Kvalitetssäkrat in i minsta skruv
Våra produkter är godkända enligt europeiska standarden TÜV. 
Genom vår ISO 9001-certifiering säkrar vi kvaliteten i hela 
processen från utveckling och tillverkning, till leverans, försäljning 
och kundservice. Det leder i sin tur till att vi kan lämna 5 årsgaranti 
på alla egentillverkade produkter. Utöver det har vi branschens 
snabbaste och säkraste leveranser.

Modul-System Service Centers
Sedan flera år har vi ett etablerat och utbrett nätverk av Service 
Centers över hela Europa. Ett Modul-System Service Center är 
en auktoriserad återförsäljare som har den kompetens som krävs 
för att möta dina behov. De är experter på våra produkter samt 
på att installera dem i ditt fordon. På våra Service Centers får du 
även hjälp med att utrusta ditt fordon med golv- och väggbeklädnad, 
elektronik samt tillbehör som exempelvis belysning, lastsäkring och 
takräcken.  



20100106 1350 mm 324 mm 918 mm 25.9 20100104 864 mm 324 mm 918 mm 21.5

20100107 1350 mm 324 mm 918 mm 35.2 20100105 999 mm 324 mm 918 mm 31.1

20100108 1323 mm 324 mm 918 mm 39.5

Nissan 
NV200  4.2 m3  

www.modul-system.se

Lasthållare
Artikelnummer: 27038

Ingår i inredningsförslagen:

• Kullagerskenor i hurtsar
• Gummimattor i hyllor
• Skumplast i hurtslådor
• Monteringssats för inredning



20100348 1998 mm 324 mm 918 mm 38.4 20100349 1026 mm 324 mm 918 mm 22.8

20100350 1971 mm 324 mm 918 mm 43.1 20100351 999 mm 324 mm 918 mm 29.4

20100352 1971 mm 324 mm 918 mm 65.1

Nissan
NV300  5.2 & 7.2 m3  (L1) 

Ingår i inredningsförslagen:

• Kullagerskenor i hurtsar
• Gummimattor i hyllor
• Skumplast i hurtslådor
• Monteringssats för inredning

Lasthållare
Artikelnummer: 27043



20100353 2349 mm 324 mm 918 mm 38.9 20100354 1350 mm 324 mm 918 mm 26.8

20100355 2322 mm 324 mm 918 mm 45.8 20100356 1323 mm 324 mm 918 mm 40.8

20100357 2295 mm 324 mm 918 mm 67.8

Nissan
NV300  6 & 8.6 m3  (L2) 

Ingår i inredningsförslagen:

• Kullagerskenor i hurtsar
• Gummimattor i hyllor
• Skumplast i hurtslådor
• Monteringssats för inredning

Samtliga inredningar monteras med vårt 
marknadsunika kraftabsorberande fäste 
som skyddar dig vid en eventuell krock.

www.modul-system.se



20100269 2025 mm 324 mm 1296 mm 45.0 20100270 1161 mm 324 mm 1188 mm 39.4

20100271 2025 mm 324 mm 1350 mm 73.3 20100272 1026 mm 486 mm 1404 mm 59.2

20100273 1998 mm 324 mm 1350 mm 88.2

Nissan 
NV400  8 & 9 m3  (L1)

Lasthållare
Artikelnummer: 27035

Samtliga inredningar monteras med vårt 
marknadsunika kraftabsorberande fäste 
som skyddar dig vid en eventuell krock.



20100279 2511 mm 324 mm 1296 mm 51.5 20100280 1323 mm 324 mm 918 mm 39.1

20100281 2511 mm 324 mm 1296 mm 73.4 20100282 1188 mm 486 mm 1404 mm 64.6

20100283 2484 mm 324 mm 1350 mm 100.0

Nissan 
NV400  10.8 & 12.3 m3  (L2) 

Lasthållare
Artikelnummer: 27035

Samtliga inredningar monteras med vårt 
marknadsunika kraftabsorberande fäste 
som skyddar dig vid en eventuell krock.



20100284 3159 mm 324 mm 1296 mm 66.2 20100285 1998 mm 324 mm 1296 mm 60.9

20100286 3159 mm 324 mm 1350 mm 89.7 20100287 1198 mm 486 mm 1404 mm 111.3

20100288 3159 mm 324 mm 1620 mm 133.8

Nissan 
NV400  13 & 14.8 m3  (L3) 

Lasthållare
Artikelnummer: 27036

Ingår i inredningsförslagen:

• Kullagerskenor i hurtsar
• Gummimattor i hyllor
• Skumplast i hurtslådor
• Monteringssats för inredning

www.modul-system.se





Våra takräcken från Thule Professional har utvecklats av världens 
ledande företag inom lasthållarsystem. Alla delar i systemet, 
inklusive komponenter och material, är grundligt utprovade och 
testade – och förberedda för riktigt tunga uppdrag. Resultatet är 
ett flexibelt, säkert och tidsbesparande system som klarar dina 
specifika krav och framtida behov. 

Läs mer om lasthållarsystem för just ditt fordon på  
www.modul-system.se eller kontakta någon av våra säljare. 

Se också vår separata Thule Professional-katalog.

Lasthållarsystem



Lastögla för T-spår
Art. nr: 50025-03

Väskstöd för T-spår
Art. nr: 50250-03

Sats med verktygshållare
Art. nr:  10848 (15 st)
Art. nr:  10849 (30 st)
Art. nr : 10850 (50 st)

Mobil-Box 
Art. nr: 10566, bredd 486 mm (låg)
Art. nr: 10563, bredd 486 mm (hög)

Exempel på tillbehör

Modul-Box 162 x 324 mm, art. nr: 10480-03
Modul-Box 162 x 486 mm, art. nr: 10481-03
Avdelare, bredd 162 mm, art. nr: 10482-03
Fönster, bredd 162 mm, art. nr: 10483-03

Instegshandtag för T-spår 
Art. nr: 50014-03

Lådinsats
För 108 mm höga lådor, art. nr: 10530-03*

För 108 mm höga lådor, art. nr: 10533-03**

För 162/216 mm höga lådor, art. nr: 10535-03***

*162 mm bred, 324 mm djup, **324 mm bred, 486 mm djup,
***324 mm bred, 324 mm djup.

Surrning med spännare, 4.5 m
Art. nr: 11716

Modul-Box 324 x 324 mm, art. nr: 10487-03
Avdelare, bredd 324 mm, art. nr: 10488-03
Fönster, bredd 324 mm, art. nr: 10489-03
Handtag, bredd 324 mm, art. nr: 10490-03

Takbelysning
Art. nr: 19701-03 - 324 mm
Art. nr: 19702-03 - 648 mm

Surrning med smalt band, 2.0 m
Art. nr: 11722

Förvaringsfack för Mobil-Box
Art. nr: 50230-03
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MODUL-SYSTEM HH AB
Stockholm: 08-477 09 00, Göteborg: 031-746 87 00

info@modul-system.com, www.modul-system.se


