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DU VET REDAN HUR 
DET FUNGERAR

Klickgolv har funnits i bostäder och på kontor under många år. Nu har vi tagit 
konceptet till vår bransch och förfinat det för att möta våra kunders högt ställda krav 
på funktion, robusthet och låg vikt. 

BRA FÖR BILENS RESTVÄRDE
Dagarna med håltagning i bilens kaross 
är över. Vårt nya golv- och skensystem 
installeras med hjälp av extremt starkt lim. Det 
ger inte bara en starkare installation än vid 
användning av skruv och mutter utan är även 
positivt för bilens andrahandvärde då risken 
för rost elimineras.

HÖJER BILENS LASTKAPACITET
Det är sann ingenjörskonst, olika material 
som arbetar tillsammans i en unik 
sandwishkonstruktion och skapar ett golv 
som är både ergonomiskt, lätt och robust. 
Den låga vikten bidrar till att mer kan lastas i 
bilen, alternativt att bränslekonsumtionen och 
koldioxidutsläppen reduceras.

MINSKAR DINA KOSTNADER
Fraktkostnaden för golv och väggbeklädnad 
kan ibland bli i princip lika hög som 
kostnaden för själva produkterna. Eftersom vi 
levererar moduler, designade för att passa 
på europallar, är det möjligt att kraftigt 
minska transportkostnaden och därmed den 
totala kostnaden.

FÖRENKLAR INSTALLATION
Genom att hantera mindre moduler får 
du bättre ergonomi och mer effektiv 
materialhantering i din verkstad. 
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INBYGGD SÄKERHET
Montagevinklarna har en inbyggd 
kraftabsorbent för maximerad säkerhet.

MINSKAD INSTALLATIONSTID
Den smarta designen minskar den totala 
installationstiden eftersom inredningen snabbt 
och enkelt kan monteras i väggskenorna.

MAXIMAL FLEXIBILITET
Montagevinklarna är modulära för att passa 
alla installationer perfekt.

LÄTT ATT DEMONTERA
Genom installation i skenor kan inredningen 
enkelt plockas ut och sättas in på nytt om så 
skulle önskas.



UNDERLÄTTAR INSTALLATIONEN
Skenorna monteras på bilens 
innerväggar, samt i taket vid behov, och 
förenklar installationen av bilinredning 
och andra tillbehör. 

INGEN HÅLTAGNING
Golvet och skenorna installeras med 
extremt starkt lim, vilket resulterar i en 
starkare installation än vid användning 
av skruv och mutter.

HALKFRI GOLVYTA
Golvytan består av halkfri aluminiumdurk 
för en säkrare arbetsmiljö. 

INTEGRERADE GOLVSKENOR
Golvets integrerade skenor möjliggör 
en snabb och säker installation av 
fordonsinredning och andra tillbehör.



BEKLÄDNAD I LÄTTVIKTSMATERIAL
Färdigskuren vägg- och takbeklädnad, 
med snabb och enkel installation utan 
håltagning i karossen. 

MODULÄRT OCH ENKELT ATT 
INSTALLERA
Klickgolv med moduler som sätts samman 
med en not och spont-lösning. 

LÄTT OCH ROBUST
Tack vare den unika sandwichkonstruktionen 
är golvet både lätt och robust. 

SMARTA TILLBEHÖR
Tillbehör som surrningsöglor, krokar och 
lastreglar monteras enkelt direkt i golv- 
och väggskenorna.



MELLANVÄGG MED SKJUTDÖRR
Mellanvägg tillverkad av lättsviktsmaterial 
och utrustad med skjutdörr för snabb och 
enkel åtkomst till bilens lastutrymme.

ÖKAD LASTYTA
Vid användning av de fällbara hyllorna 
ökas bilens totala lastyta med upp till 50 
procent. 

TILLBEHÖR
Lastsurrningsöglor och krokar kan enkelt 
monteras direkt i hyllstegarnas integrerade 
T-spårsprofiler. 

FÄLLBARA HYLLOR
Ergonomiska och lätta fällbara hyllor med 
hög lastkapacitet (120 kg/hylla). 
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Med nära 50 års erfarenhet av att arbeta med moduler, tar vi 
självsäkert moduläritet till nästa nivå. Det nya golv-, beklädnads- och 
installationssystemet är en stor innovation inom produktområdet, ett 
påstående som stöds av fler än tio patentsökta lösningar. 

Golvet fungerar lika bra i bilar med endast golv och beklädnad som i 
traditionella servicebilar eller budbilar.

Som en totalleverantör har Modul-System mycket att erbjuda. 
Vänligen besök vår hemsida för mer information.

NÄSTA MODULÄRA REVOLUTION BÖRJAR IDAG

MODUL-SYSTEM HH AB
Stockholm: 08-477 09 00, Göteborg: 031-746 87 00

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


