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Sortimo AB
Box 9173
400 94 Göteborg
Besöksadress:
Bäckstensgatan 13
431 49 Mölndal
Tfn.: 031-761 45 20
Fax: 031-776 99 50

Kontakta oss om ni 
undrar över något.

Tfn.: 031-761 45 20
Fax: 031-776 99 50
E-mail: info@sortimo.se

www.sortimo.se

Utvändigt IVECO 
Invändigt Sortimo

IDÉER FÖR PROFFS
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Krockprovad3 års Garanti Lätt konstruktionPerfekt Ordning Professionell MaxxiSpaceFrameUtbyggbar

MSF

M-BOXX
Stor plastlåda, försedd 
med handtag. En mobil 

verktygslåda.
Kan förses med lock

S-BOXX
Robust plastlåda, 

utdragbar och stapelbar

Kassettväskor
Finns i olika varianter 
med insatslådor eller

avdelare

SobogripPlus® alt. Soboflex®

Säkerhetsgolv

Sowaflex®

Inklädnad till fordon

Lådor
100% utdragbara. Kan förses med insatslådor/avdelare

L-BOXX
4 olika höjder,

Olika insatser som 
tillbehör

T-BOXX
Transparent 

sortimentsväska med 
insatserParallellöppnad Lucka

Tar liten plats vid öppning

Det perfekta teamet
Din Iveco transportbil och Sortimo Globelyst

Du har bestämt dig för en Iveco transportbil för att den motsvarar dina krav

på utrymme, komfort och ekonomi, men också för att den optimalt skall bidra 

till din dagliga sysselsättning så effektiv som möjligt.

Sortimo Globelyst är till för dig som önskar en skräddarsydd bilinredning.

En perfekt lösning som på samma gång uppfyller dina behov av kombinations-

möjligheter och samtidigt kravet på flexibilitet, säkerhet och inte minst

vikt i din bil! Sortimo Globelyst är baserad på det solida och samtidigt lätta

aluminium »SpaceFrame« konceptet. Ett unikt och genomtänkt system

där helheten räknas. I utvecklingsprocessen har kravet på vikt, styrka och

naturligtvis säkerhet varit vår ledstjärna ned till minsta detalj.

Med Sortimo Globelyst kommer du att uppleva att endast storleken på din bil

och din fantasi sätter gränser för kombinationsmöjligheterna.

Ett välutvecklat koncept och tillbehörsprogram med hyllor, lådor, boxar och

kassettväskor i många varianter och storlekar. Alla tillbehör är naturligtvis

anpassade så att de kan byggas in i »SpaceFrame« konstruktionen. Du har

med Sortimo möjlighet att optimalt utnyttja din transportbils potential.

Med Sortimo Globelyst har du maximal funktion, överblick och säkerhet och du kan effektivt
koncentrera dig på din dagliga verksamhet. Som inspiration har vi i denna katalog satt samman
ett antal färdiga konceptinredningar, förmonterade och klara att monteras i din bil. Inredningarna
har genomtänkta kombinationer av lådor, hyllor, boxar och kassettväskor anpassade för din 
Iveco Daily



Visste DU ! 

Att vid en kollision i 50 km/t,

Så ökar vikten 20 gånger.

Det vill säga att 550 kg i

egenvikt är lika med 11 ton 

i kollisionsögonblicket.

Svårt att tro ?

Det kan vara livsavgörande

När olyckan är framme, kan mindre ting snabbt bli en »dödsfälla«. När en

akut inbromsning eller sammanstötning sker, så kan även en låg hastighet,

omvandla små verktyg till livsfarliga projektiler. Vid 50 km/t så väger en

skruvmejsel upp till 8 kg, och en borrmaskin upp till 40 kg. Det säger med all

tydlighet hur viktigt det är att ha sina verktyg och reservdelar välorganiserade

och i säkert förvar i lastutrymmet.

Sortimo har genom årtionden arbetat professionellt med ämnet Lastsäkring.

Alla våra inredningar är krocktestade med maximal belastning i lastutrymmet.

På det sättet görs krocktestet på ett så realistiskt sätt som möjligt. Sortimo

jobbar hela tiden med vidareutveckling när det gäller säkerhet i lastutrymmet.

Med Sortimo bilinredning är du alltid på den säkra sidan!

Rekvirera gratis vår nya CD med live krocktest – och du är välkommen att

boka ett möte med vår representant i ditt område.

Vi tänker på din säkerhet
Årtiondens erfarenhet med krocktester

Krockprovad

4 5



Lättviktskonstruktion
Made by Sortimo

Utvecklingen av lättviktskonstruktioner
är gjort av Sortimo i Tyskland för att
reducera utsläppen av CO2

Globelyst kombinerar på en och samma gång dom hög-
sta kraven på säkerhet och funktion från våra kunder.

Med det flexibla AluSpaceframe systemet Globelyst 
kan vi erbjuda dig en bilinredning med maximal styrka
och stabilitet även om antalet ingående komponenter
har blivit färre. 

Användningen av moderna material som höghållfast 
stål, aluminium och plast är gjord för att reducera 
vikten och därmed utsläppen av CO2.

Naturen har sedan urminnes tider känt till begreppet

åtevinning. Vi använder därför endast 100% åtevin-

ningsbart material i våra inredningar såsom Aluminium,

stål och plast av hög kvalité. Vi har dessutom optime-

rat konstruktion och design på våra produkter så dom

enkelt kan byggas om efter behov och önskemål 

och därefter flyttas över till ett annat fordon. 

Miljövänlig teknologi
till din transportbil

Sortimo Globelyst – en 
aktiv beskyddare av miljön 
med kvalitétsstämpel

Som en tumregel sägs det att minskas lasten
med 100 Kg så minskar bränsleförbrukningen
med 0,3 - 0,5 l/100 km

Mindre bränsleförbrukning = Lägre
utsläpp

6 7

Miljövänliga
PATENT
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IVECO
Daily
Axelavstånd: 3000 mm

Förarsida (vänster)

Soboflex® - Säkerhetsmonteringsgolv
�Tjocklek 12 mm
�Antiglidyta
�Helt anpassad till resp bilmodell
�Ingen genomborrning av bilens golv
�Reptålig och lätt att göra ren

Passagerarsida (höger)

Sowaflex® - Inklädnad
�Skyddar lastutrymmet invändigt
�Hög slaghållfasthet och reptåligt
�Fukt och kemikaliebeständig
�Helt förberedd/anpassad till resp bilmodell
�60% lättare än motsvarande plyfa

�1 x Hög golvskena
�1 x Parallellöppnad lucka
�3 x Lådor
�3 x T-boxx på kullagrade slädar
�1 x Alu-FB hylla med 7 x S-boxar
�2 x Hålad Alu-plåt på gavlar

BxDxH: 1250 x 382 x 1185 mm
Vikt: 74 kg

�1 x Golvskena
�2 x FR hyllor
�1 x FW hylla

BxDxH: 1250 x 382 x 1185 mm
Vikt: 25 kg

�1 x Golvskena
�2 x Lådor
�2 x T-boxx på glidskenor
�2 x FW hyllor m 1 x avdelare

BxDxH: 1250 x 382 x 1185 mm
Vikt: 46 kg

�2 x Golvskenor
�2 x FR hyllor
�4 x FW hyllor

BxDxH: 2250 x 382 x 1287 mm
Vikt: 40 kg

�2 x Golvskenor
�2 x FR hyllor m 1 x avdelare
�2 x Alu-FB hyllor med 2 x M-boxar med

handtag, samt 7 x S-boxar
�1 x Låda
�1 x FW hylla
�1 x Långgodshylla

BxDxH: 2250 x 382 x 1307 mm
Vikt: 57 kg

�1 x Hög golvskena
�1 x Parallellöppnad lucka
�3 x FR hyllor mgummimattor och
�2 x avdelare
�2 x Alu-FB hyllor med 2 x M-boxar med

handtag och 7 x S-boxar
�1 x Väskhållare 
�3 x Lådor
�1 x Hålad Alu-plåt på gavel
�1 x Långgodshylla

BxDxH: 2250 x 382 x 1307 mm
Vikt: 81 kg

BLK 7LV BLK 7SV BLK 7PV

BLK 7LH BLK 7SH BLK 7PH
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IVECO
Daily
Axelavstånd: 3300 mm

Förarsida (vänster)

Soboflex® - Säkerhetsmonteringsgolv
�Tjocklek 12 mm
�Antiglidyta
�Helt anpassad till resp bilmodell
�Ingen genomborrning av bilens golv
�Reptålig och lätt att göra ren

Passagerarsida (höger)

Sowaflex® - Inklädnad
�Skyddar lastutrymmet invändigt
�Hög slaghållfasthet och reptåligt
�Fukt och kemikaliebeständig
�Helt förberedd/anpassad till resp bilmodell
�60% lättare än motsvarande plyfa

BLK 11LV

�2 x Golvskenor
�3 x FR hyllor m 1 x avdelare
�2 x Alu-FB hyllor med 3 x M-boxar med

handtag och 9 x S-boxar
�2 x Lådor
�2 x FW hyllor m 1 x avdelare
�1 x Långgodshylla

BxDxH: 3000 x 382 x 1494 mm
Vikt: 85 kg

�1 x Golvskena för lastsäkring
�1 x Parallellöppnad lucka
�3 x FR hyllor mgummimattor och
�2 x avdelare
�4 x Alu-FB hyllor med 3 x M-boxar med

handtag och 27 x S-boxar
�1 x Väskhållare �2 x Lådor
�2 x T-boxx på kullagrade slädar
�1 x Hålad Alu-plåt på gavel
�1 x Långgodshylla

BxDxH: 3000 x 382 x 1494 mm
Vikt: 118 kg

BLK 11SV BLK 11PV

�2 x Golvskenor
�3 x FR hyllor
�4 x FW hyllor

BxDxH: 3000 x 382 x 1474 mm
Vikt: 54 kg

BLK 11LH

�1 x Golvskena
�1 x Låda
�1 x M-box mhandtag
�1 x FR hylla m 1 x avdelare
�1 x Alu-FB hylla med 9 x S-boxar
�1 x FW hylla m 1 x avdelare

BxDxH: 1450 x 382 x 1185 mm
Vikt: 45 kg

�1 x Golvskena för lastsäkring
�1 x Parallellöppnad lucka
�3 x Lådor
�3 x T-boxx på kullagrade slädar
�1 x FR hyllor med gummimatta och
�2 x avdelare  �2 x avdelare
�1 x FW hylla med gummimatta och
�2 x Hålad Alu-plåt på gavlar

BxDxH: 1450 x 382 x 1185 mm
Vikt: 88 kg

BLK 11SH BLK 11PH

�1 x Golvskena
�2 x FR hyllor
�1 x FW hylla

BxDxH: 1450 x 382 x 1185 mm
Vikt: 28 kg
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Sortimo 
Automanager

Ha kontroll på allting – alltid

Sortimo 
Autokontor

Autokontoret är en nyhet från Sortimo. En

praktisk skrivplatta med dokumenthållare och

plats för en 1,5 litersflaska. Under skrivplattan

finns ett stort förvaringsfack. Enkel och

snabb montering på passagerarsätet med

hjälp av säkerhetsbältet.

Smart dokumenthållare med två fack för

förvaring av mappar och broschyrer med

mera. Monteras med ett justerbart fäste 

på passagerarsätets nackstöd.

Sortimo Automanager

Sortimo Autokontor

Dim (BxDxH): 520 x 382 x 485 mm
Vikt: 7,4 kg
Tillval: Hjulsats, omformare,
låswire

Dim (BxDxH): 362 x max 661 x 480 
Vikt: 6,9 kg

Den som reser mycket i tjänsten känner 

väl till problemet. Man släpar pärmar, laptop 

och papper med sig från bilen till kunden och

från kunden till bilen. Med den nya praktiska

Automanagern erbjuder nu Sortimo en kreativ

och funktionell lösning på detta problem.

Säkert fastspänd med bilbälte på passagerar-

sätet är Automanagern alltid redo vid din sida.

I Automanagern finns en utdragbar och roter-

bar skiva som även kan fällas upp. Här kan du

säkert placera din laptop. I locket finns ett antal

praktiska fickor för förvaring av diverse kon-

torsmaterial. Det stora invändiga utrymmet 

ger dig möjlighet att inrätta ett komplett mobilt

kontor med skrivare mm. Med hjulsatsen för-

sedd med teleskophandtag – extrautrustning –

kan du enkelt ta med dig din Automanager.

Mobilitet i en 
ny dimension

NYHET

Fyra storlekar – tusen möjligheter

Den nya L-BOXX:en är en genialisk lösning för förvaring och transport av allt från små

komponenter och verktyg till maskiner. Det unika och patenterade klick-systemet gör att man

enkelt kopplar ihop de enskilda L-BOXX:arna till en enhet för maximal användarvänlighet.

L-BOXX:en är utrustad med ett robust 

och ergonomiskt handtag och kan inredas 

på många olika sätt – med avdelare, insatser,

skumplast och specialinredning – och kan

givetvis integreras i Sortimo bilinredning. 

L-BOXX serien är det optimala systemet för

alla som har behov av en mobil verkstad.

Mer information finns på 
www.sortimo.se
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Sortimo originaltillbehör

03 VZS 04-3 Gasflaskhållare 
Djup 4 

04 VZA Surrningsöglor01 ZVRF Lastband med spännare
och fäste – Längd 3,5 m

02 ZVRH Lastband med 
spännare och krokar

21 KA4027.04 14 ass. 22 KA4027.05 28 ass. 23 KA4027.06 40 ass.

24 LS011, 250 mm, 12 V/2 W 25 LS111, 500 mm, 12 V/4 W
26 LS211, 1000 mm, 12V/ 8,5 W 27 LS311, 1550 mm, 12 V/13 W

05 VZS 40-3 Surrningsskena 07 ZLSN Lastsäkringsnät – 1,7 x 1,1 m  06 ZGF Flyttbart fäste för lastband

09 ZSHM Gjuten kabel/
slanghållare – medium

08 ZSH Kabelhållare, plast 10 ZKH Kabelhållare för hyllkant

12 ZHA Pappershållare 13 ABE Sopbehållare 15 ZWA5 Vattendunk – 5 liter14 ZHSK Tvålpump

17 ZHSW 12 Arbetslampa med
magnetfot

16 LAS 16/12  Belysning invändig 12 Volt, 2x8 Watt 18 ZWKL Verktygshållare

19  ZLPG4 Hålad Al-plåt 1x1 meter
20  ZLPG6 Hålad Al-plåt 1x2 meter

28 AB04-7 Fack (för gavlar) 29 AB 04-12 Dokumenthållare.
Liggande för djup 4 

30 STB321H T-Boxx med 16 blandade insatslådor

11 WBKL 04 Fällbar arbetsbänk
för skruvstycke
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Sortimo AB
Box 9173
400 94 Göteborg
Besöksadress:
Bäckstensgatan 13
431 49 Mölndal
Tfn.: 031-761 45 20
Fax: 031-776 99 50

Kontakta oss om ni 
undrar över något.

Tfn.: 031-761 45 20
Fax: 031-776 99 50
E-mail: info@sortimo.se

www.sortimo.se

Utvändigt IVECO 
Invändigt Sortimo
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