
Innovative 
systemløsninger

Let 
aluminiumskonstruktion

Maksimal 
sikkerhed
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.work .smart .bott

Indretning 

af biler

Du kommer ofte ud for nye udfordringer i dit daglige 

arbejde. Vi hjælper dig til at klare din hverdag med succes. 

Dine arbejdsmaterialer er altid indenfor rækkevidde og 

sikkert opbevaret i din skræddersyede bott vario3 

bilindretning.

Gå fremtiden i møde med 

os og øg din effektivitet.
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9Oyears

Grundlagt: 1930

Omsætning: 144 Mio. € (2019)

Medarbejdere:  1.050 (2019)

Udstyrede 

køretøjer: 55.000 årligt

Indblik

Gennem 90 år har bott leveret en omfattende produkt-

portefølje i højeste kvalitet og ydet den bedst mulig ser-

vice til kunder i hele verden. Kundetilfredsheden især er 

en kilde til kontinuerlig vækst hos bott.

Innovation har den højeste prioritet hos bott. Herved in-

vesterer du med bott i en langsigtet løsning for effektivt 

arbejde, og herved en bæredygtig succes.
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Som mangeårig global partner tilbyder vi langlivede 

kvalitetsprodukter, tjenesteydelser og løsninger med 

et fremragende pris/ydelses forhold, og leverer en 

usædvanlig kundeoplevelse. Vi leverer integrerede 

intelligente arbejdsplads- og mobilløsninger for er-

hvervsdrivende og firmaer, der stræber efter en højere 

driftseffektivitet eller blot en bedre pladsudnyttelse.

 

Hertil kombinere vi vores høje kvalitative og innovative 

produkter med tjenesteydelser på de nye teknologier, 

samt en markedsføring af integrerede løsninger, der 

er baseret på et velfungeret kendskab til kundernes 

behov.  I en verden der ændrer sig hele tiden, skal vi 

være fleksible og agile. I et dynamisk miljø lærer vi 

noget nyt hele tiden, og samarbejder på internationalt 

niveau omkring nyudviklinger.

Erfaringen gør forskellen
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Bæredygtighed

Ansvarsbevidsthed

Spar ressourcer

Skån miljøet
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Som familieforetagende satser vi på et solidt grund-

lag, handler ansvars-, kvalitetsbevidst og planlægger 

på lang sigt. Vi forpligter os til en skånende omgang 

med miljø og ressourcer. Med vores arbejde yder vi et 

positivt bidrag til samfundet.

 

Vores produkter er robuste og holdbare. Herved  

bidrager de til fremtidsorienteret økonomisk bæredyg-

tighed. bott vario 3 bilindretninger er med deres lave 

egenvægt fremragende egnet til brug i erhvervskøretø-

jer med alternativ drift.

Vores bidrag til samfundet
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Kvalitetsregler

Certificeret iht. 
DIN EN ISO 9001

Certificeret miljøstyring 
iht. ISO 14001

Certificeret



9

Vi lægger den allerhøjeste vægt på kvaliteten af vores 

produkter. Vi er certificeret som bil indretnings produ-

cent til markedet for store erhvervskøretøjer. Dermed 

opfylder bott den dokumenterede høje standard for 

service og kvalitet af produkterne. Alle vores medar-

bejdere uddannes regelmæssigt og er altid på forkant 

med den tekniske stand.

 

Vores produktion udvikler sig løbende og råder over 

en moderne maskinpark. Herved garantere vi dig, at 

du altid vil være sikkert undervejs med vores produkter 

og services. Vi dokumentere hvad vi har installeret i 

din bil og hvordan det er integreret. Din tilfredshed og 

sikkerhed er det vigtigste for os.

Certificeret kvalitet
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Crashtest bestået

Sikkerhed 
for fører og last

ECE R44 Norm opfyldt

50 km/h
kollisionshastighed
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Vi har Crashtestet sikkerheden af bott vario3 bilind-

retningen for dig og dine medarbejdere Uafhængige 

eksperter gennemfører testen med en fuldt læsset bil. 

Belastningen på komponenter er den samme som ved 

en alvorlig ulykke i trafikken.

Ved disse crashtests simuleres bilens sammenstød med 

en forhindring ved en hastighed på 50 km/t – i henhold 

til direktiv ECE R44. bott vario3 bilindretning mere end 

opfylder kravene i tests. 

I tilfælde af en ulykke kan du stole trygt på bott vario3 

bilindretningen.

Ved testen er der særlig fokus på forbindelsespunk-

terne til karosseriets gulv og på væggene. Den samlede 

konstruktion er også vigtig for bilindretningen. Ved 

testen ses det tydeligt, hvordan de enorme kræfter ab-

sorberes af en målrettet deformering af komponenter. 

Vi har også stor opmærksomhed på alle komponenter 

der kan bevæges. Der er intet der falder ud af reolerne 

og skufferne forbliver lukket.

bott vario3 bilindretning opfylder altid 

de høje krav i disse tests. Resultaterne 

beviser, at fører og passager kan stole på 

bott vario3, i tilfælde af en ulykke.

Dokumenteret sikkerhed

Her kommer du til 

crashtest.

Optagelser med højhastighedskamera
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Din ide - Vores planlægning

Fleksibelt modulsystem

Planlægning af indretninger

Optimal anvendelse af lastrummet

Tilpassede løsninger
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Sammen med dine bott planlægningseksperter kan du 

udvikle din individuelle bott vario3 bilindretning. Ved 

hjælp af en 3D visualisering kan du danne dig et billede 

af din nye indretning med det samme – og evt. overveje 

og justere detaljer. Planlægningen starter med en nøj-

agtig analyse af dine behov. Her ser vi grundigt på det 

udstyr, du benytter i dit daglige arbejde.

Baseret på analysen følger et nøjagtigt tilpasset bilin-

dretningskoncept fra vores bott planlæggere. Modul-

opbygningen af bott vario3 bilindretning tillader en 

konfiguration helt efter dine behov. Alt værktøj og ma-

terialer kan opbevares klar til brug der hvor du behøver 

det. Sådan letter den mobile arbejdsplads dit daglige 

arbejde optimalt.

Skræddersyet til dine behov

Eller planlæg selv med vores nye bott 

Online Konfigurator.



Vores koncept
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Vores koncept
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Ergonomi

Motivation og sundhed

Effektivitet og reducerede 
søgetider

Optimal udnyttelse 
af opbevaringsrum
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Ergonomiske arbejdsbetingelser

Ergonomi er et vigtigt kriterium ved udviklingen af en 

arbejdsplads. Ikke mindst i en servicebil. Den bevarer 

dit og dine medarbejderes helbred på langt sigt og er 

medvirkende til bedre effektivisering af din forretning. 

Vi udvikler vores produkter efter ergonomiske princip-

per.

bott vario3 bilindretning byder på let tilgængelige op-

bevaringsrum. Der findes et dobbeltbundsmodul for 

kompakte erhvervskøretøjer.

 

Skufferne med fuldt udtræk udnytter hele varerummets 

dybde og letter adgangen til udstyr og materialer ude-

fra, uden at du skal bevæge dig langt ind i bilen. Det 

skåner ryggen og sikrer effektivt, økonomisk arbejde. 

Den ergonomiske adgang til materialer og udstyr via 

skydedøren forenkles med et modul med skuffer i kør-

selsretningen. bott vario3 bilindretning understøtter 

dig ved ordnet og overskuelig opbevaring af materialer 

og herved en reduktion af søgetider.
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Serviceydelser

Services til vognparken

Full-Service løsning

Digital udviklingsproces

After Sales Service
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Vi tilbyder en full-service for flådeadministratorer og 

håndterer hele processen. Ved vores mangeårige sam-

arbejde med håndværks- og flådekunder, leasingudby-

dere og bilproducenter har vi indhentet erfaringer med 

mange brancher og kundesegmenter.

Baseret på disse erfaringer konfigurerer vi sammen med 

dig de ideelle servicebiler.

Herved sikrer bott, at det optimalt opdelte opbeva-

ringsrum egner sig perfekt til det ønskede formål. Vi 

tilbyder omfattende services omkring din servicebil. Din 

bil overdrages direkte til os fra bilproducenten. Med 

den digitale afviklingsproces ved vi altid i hvilken status 

din bil befinder sig til enhver tid. Vi påtager os også 

gerne den første inspektion inden din bil leveres af os. 

Vi tilbyder en komplet service fra en enkelt leverandør.

Udførelse af serviceflåder

DU er i midtpunktet!

Analyse

Udkast og 
planlægning

Certificeret 
montage

Digital udvi-
klingsproces

Klassificering

Godkendelse

Overlevering

After Sales
Service
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Systemdigitalisering

Styreenheder
for ekstrafunktioner

Åbning og lukning af 
bilen med en app

Hurtig levering af 
værktøjer og materialer

Struktureret 
materialelevering med 

Pick-to-Light
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Vi kan udvide bott vario3 bilindretningen efter behov 

med innovative tillægskomponenter. Med vores produ-

centuafhængige styreenhed kan du styre disse tillægs-

funktioner.

Vores store udvalg af partnerfirmaer giver adgang til en 

hurtig organisation og styring af dine daglige opgaver. 

Eksempelvis for efterbestilling af forbrugsmaterialer:

Med Mobile Refill app kan du bestille leveringer direkte 

på byggepladsen og endda få dem leveret natten over i 

din bil. Keyless Entry løsningen fra bott giver pakkebu-

det adgang til din bil.

For den næste servicering viser Pick-to-Light systemet 

fra bott altid den rette placering af alle værktøjer og 

materialer. Vores driftssikre mobile bredbåndsinternet 

i bilen giver adgang til sikker kommunikation og data-

overførsel også på afsides liggende steder.

Styring og kommunikation
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bott vario3

Sikkerhed 
frem for alt

Mere variabel end 
nogensinde før

Lettere end nogensinde før
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bott vario3 bilindretning overbeviser med gennem-

tænkt og omfattende modulsystem. Herved kan et-

hvert erhvervskøretøj indrettes efter behov.

De nye moduler er ekstremt lette og alligevel robuste. 

De leveres i talrige dimensioner og dækker ethvert 

behov ved den individuelle planlægning af din bil. Med 

den optimale kombination af komponenter opnås den 

perfekte bilindretning efter dine behov. Ud fra din 

branche og din biltype organiserer vi sammen med dig 

det tilgængelige opbevaringsrum optimalt, således at 

dit udstyr vægtmæssigt er bedst muligt fordelt i bilen. 

Modulopbygningen på bott vario3 giver utallige mulig-

heder for at organisere alt udstyr for at sikre det mest 

effektive arbejde.

Bilindretningen
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Modulpakker
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bott vario3 for enhver bilstørrelse

Om det er personbil, varevogn, kassevogn eller stor 

kassevogn: Vi tilbyder den passende løsning for enhver 

bilstørrelse og ethvert behov. Vi planlægger din bilind-

retning så arealet i din erhvervsbil udnyttes ideelt. Uan-

set om du ønsker mest mulig gulvplads eller lasteevne: 

Vi sørger for, at dit værktøj og materiel er opbevaret 

ordentligt og sikkert.



Holder til lange dele
til let transport af lange og tunge  
værktøjer

varioSlide
lette skuffer med stor nyttevolumen

TiltBox
til praktisk opbevaring af smådele og 
forbrugsmateriale

Skuffer
med 100 % teleskopudtræk og 70 kg 
bæreevne

Langhylde
til sikker opbevaring af rør og profiler

bottBoxe
praktiske materialebokse til servicebil og 
værksted

Modulfunktioner

26



Systainer3

fleksibel systemkuffert i 2 bredder  
og 6 højder

Drejede skuffer
tillader en ergonomisk betjening uden 
for uden for køretøjet

Systainer3 Organizer
praktisk kuffert til smådele, kompatibel 
med mange Systainer3produkter

Hylde med C-Lash
tillader en let lastsikring i hylderne

varioCase
servicekuffert af let aluminium eller  
robust stålplade

Lastsikringselementer
i hele bilindretningen muliggør en sikker 
transport af materiale og maskiner

bott vario3 V-Box
til praktisk opbevaring af  
tommestok

27
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Basisudbygning

Robust karosseribeskyttelse

Alsidige 
lastsikrinsgpunkter

Rengøringsvenligt varerum
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Løsningen for varerumsbeskyttelse

Den nøjagtigt passende basisopbygning fra bott be-

skytter varerummet mod nedslidning i det daglige brug 

og fastholder din bils værdi på lang sigt. Den omfatter 

et gulv, vægbeklædning og efter ønske også en tagbe-

klædning. bott vario gulvplade fastgøres sikkert i din 

erhvervsbil. Overfladen af bott gulvplade er skridsikker, 

så du altid står fast - også i vådt vejr. Varerumsbeklæd-

ningen beskytter lakken og opretholder værdien på din 

servicebil.

 

Vores sidebeklædning fås i forskellige konfigurationer, 

der er fremstillet af genanvendelig plast eller aluminium 

med perfo huller for værktøjsholder.

En tagbeklædning gør din varerumbeklædning kom-

plet. Surringsskinner for fastgørelse af spændestænger 

kan integreres praktisk – også inklusive LED belysning. 

En omfattende indvendig belysning i varerummet letter 

arbejdet i mørke.
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Dobbeltbundsmoduler og varerumsgulve

Hurtig adgang 
til værktøj 

og materialer

Stort varerum 
for store 

transport objekter

Varerums organisering 
på to niveauer
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bott vario3 dobbeltbundsmodul

Dobbeltbundsmodulet fra bott byder på en masse eks-

tra opbevaringsrum med et stort lastområde i transpor-

teren. Det passer nøjagtigt til konturerne for din bils 

varerum. Dobbeltbundsmodulet opdeler varerummet i 

to niveauer. I skufferne under bundpladen er det let at 

organisere udstyret overskueligt. De tillader en komfor-

tabel og ergonomisk adgang til værktøj og materialer 

udefra via varerummets bag- og sidedør.

 

Opbevaringsrummet under lastområdet beskytter mod 

tyveri, da indholdet i skufferne ikke kan ses udefra. Den 

robuste bundplade på dobbeltbundsmodulet råder 

over en skridsikker overflade. De integrerede surrings-

skinner letter lastsikringen. Herudover kan de bruges til 

fastspænding af bott vario3 indretningsmoduler.



■■ fleksibel adgang til det nederste niveau via bag- og sidedøre

■■ optimal ruminddeling med individuelt opdelte skuffer, Euroboxe 
og aluklaphylder

■■ storvolumen skuffer for tunge belastninger med fuldt udtræk 
tillader en ergonomisk adgang udefra

■■ fleksibel adgang til det nederste niveau via bag- og sidedøre

■■ optimal ruminddeling med individuelt opdelte skuffer,  
Euroboxe og aluklaphylder

■■ storvolumen skuffer for tunge belastninger med fuldt udtræk 
tillader en ergonomisk adgang udefra

bott vario3 dobbeltbundsmodul

■■ opdel varerummet i to niveauer og udnyt lastområdet optimalt

■■ skaffer alsidighed i varerummet og tillader samtidig effektiv og 
sikker transport af store og besværlige laster, samt værktøjer og 
forbrugsmaterialer i bilen

■■ sørger for passiv tyverisikring, da det transporterede materiale og 
udstyr på nederste niveau er usynligt udefra

■■ kan planlægges variabelt og egner sig til alle typer og størrelser 
af transportere og pick-ups

Dobbeltbundsmoduler

Under bundpladen Over bundpladen

32



■■ letgående tunglastudtræk med 200 kg maks. last

■■ for transport af store og tunge genstande  
(maskiner, transportkasser eller lignende)

■■ ergonomisk adgang til lasten grundet 100 % fuldt udtræk

■■ fastlåsningen i åben tilstand tillader en nem læsning-  
og aflæsning af tunge og store genstande

■■ fleksibel lastsikring grundet på begge sider integrerede  
lastsikringsskinnen med Airline-profil

■■ let og sikker betjening grundet stort og ergonomisk greb

■■ robust konstruktion af let aluminium og stabil stålplade,  
med skridsikker kunststofplade

■■ kan monteres direkte på bilens gulv

Lastebund

 bott vario lastbund med fuldt udtræk

33
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bott varioCar

Orden i 
bagagerummet

Perfekt integration 
af Systainer³

Fleksibel 
lastsikring i 
personbil
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Orden og lastsikring i personbil

Lastsikring er ikke kun et tema for erhvervsbiler. Ved 

flåder af erhvervsbiler, der primært består af personbiler 

og stationcars, er det lige så vigtigt og i øvrigt påkrævet 

ved lovgivning. Det skal specielt bemærkes hvor tung 

last, og mange værktøjer og reservedele skal være til-

gængelige under driften.

Med bott varioCar er der mange enkle muligheder for at 

organisere dit udstyr og fastholde det sikkert. De robuste 

bundplader forankres på de fabriksmonterede surrings-

punkter.

 

Surringsskinnerne på overfladen byder på mange ekstra 

uligheder for fleksibel fastgørelse af lasten.

■■ Let og stabil kunststofplade

■■ To Airline surringsskinner

■■ Alternative befæstigelsesskinner specielt for  

Systainer³

■■ To surringsstropper med Airline-fitting og klemme

■■ Hurtig fastgørelse af bundhylde på eksisterende 

surringspunkt i bilen

■■ Modelspecifikke varianter for alle almindelige  

stationcars og varevogne
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Lastsikring

Lastsikring på 
den nemme måde

Sikkerhed 
for fører og last

Altid overholdte forskrifter
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Sikker undervejs

Alle systemkomponenter fra bott vario3 bilindretning 

tilbyder innovative muligheder for enkel lastsikring. 

Herved er materiale og udstyr altid sikret. Uanset om 

der benyttes de anerkendte luftfarts-surreskinner eller 

vores nye C-lash befæstigelse, der tillader en specielt 

enkel håndtering. Med C-lash fastgøres surregods trin-

løst og fleksibelt på vores specielle aluprofiler.

 

Herved sikres din fragt og dit udstyr under alle kørsels-

betingelser, selv når du kører på dårlige veje. I vores 

store produktsortiment finder du de rigtige midler til 

lastsikring for enhver anvendelse.



 C-Lash - det innovative lastsikringssystem i bott vario3 bilindretning

■■ tillader en hurtig og enkelt lastsikring bilindretning

■■ det patenterede system sørger for en komfortabel betjening med kun en hånd

■■ byder på mulighed for fleksibel sikring af last i hylder eller bilindretning

■■ er trinløst forskydelige

■■ kan fastlåses i enhver position

Lastsikring i reol

38



Lastsikring i reol

39



Lastsikring i reol

40



Lastsikring på reol

Airline Profile

■■ særdeles udbredt, åben markedsstandard for lastsikringssystemer

■■ horisontal og vertikal integration af Airline lastsikringselementer i mange bott vario3 byggedele, samt i gulvet og loftet

■■ tillader en hurtig og enkelt lastsikring med surringsstropper og spændestænger og yderligere omfattende tilbehør

41



Lastsikring i køretøj

Lastsikringsstropper Spændestænger

■■ det omfattende sortiment byder på optimale løsninger for diver-
se anvendelser

■■ med forskellige længder, stroplåse og beslag kan alle krav til en 
gennemført lastsikring opfyldes

■■ optimal til lastsikring ved transport af besværligt gods som døre, 
vinduer, møbler og andre byggeelementer

■■ hurtig længdejustering uden værktøj

■■ egnet til horisontal og vertikal indsats

■■ omløbende gummibelægning for større skridsikkerhed,  
samt ekstra beskyttelse til lasten

42



Lastsikring i køretøj

43



Lastsikring i køretøj

Lastsikringsnet Lastsikringsvæv

■■ optimal til sikring af store eller mange enheder”

■■ forskellige beslag kan leveres

■■ afhængig af udførelse ekstremt belastbar (op til 800 daN)

■■ til sikring af lasten i køretøjet og på ladet

■■ Tyveribeskyttelse på grund af ugennemsigtigt stof

■■ Belastningskapacitet op til 300 daN
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Gasflasketransport

Gasflaskeskab med ventilation og udtræk

Ventilationselementer

Gasflaskeholder med rem

■■ enkel og ergonomisk udtagning af gasflasker ved lagring på 
udtræksplade

■■ sikker transport med integreret lastsikringsskinne og tilhørende 
surringsstrop med skraldelås

■■ med ventilationselement i gulvarealet

■■ til korrekt transport af gasflasker

■■ sørger for sikker luftudskiftning i lastrum på transporter

■■ kan benyttes på sidevæg, på tag eller på gulvarealet afhængig af udførelse

■■ er egnet til vaskebaner med den lave højde

■■ til sikker transport af gasflasker

■■ Komplette sæt bestående af lastsikringsskinner og tilhørende 
surringsstropper med skraldelås

■■ Belastningskapacitet op til 500 daN

45
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Tilbehør

Mobil arbejdsplads

Altid perfekt 
organiseret

Sikker 
opbevaring af 

smådele
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Altid praktisk

På de følgende sider finder du praktiske hjælpemidler 

for dit daglige arbejde med servicebilen. I bott vario3 

bilindretning er dit udstyr opbevaret sikkert og materi-

aler organiseret overskueligt. Så kan du arbejde effek-

tivt og driftsikkert.

Vi byder på utallige muligheder for opbevaring af små-

dele og alt udstyr.

 

I vores program finder du den rette løsning for ethvert 

behov og ethvert værktøj. I bott vario3 bilindretning er 

der en korrekt plads til alt. Så bliver orden til et fast 

etableret system.
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Mobile Office-Lösungen

Immer perfekt organisiert

Alles griffbereit

Mobil arbejdsplads

Mobile Office-løsninger

Altid perfekt organiseret

Alting ved hånden
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Det mobile 
værksted

Det mobile 
kontor

bott vario3 bilindretning byder på mange muligheder 

for indretning af en mobil arbejdsplads. Med vores løs-

ninger organiserer du dit udstyr perfekt og har alt ved 

hånden. Robuste arbejdsborde er det perfekte grund-

lag for håndværksmæssigt arbejde i servicebiler.

bott vario3 byder på fleksible muligheder for at in-

tegrere et praktisk og robust arbejdsbord i bilind-

retningen. Herudover hjælper de opklappelige og 

udtrækkelige arbejdsborde med skruestik til at udføre 

arbejder i og udenfor bilen.

Til skrivearbejder er bott vario CarOffice velegnet. Det 

kan fastgøres på passagersædet og organiserer alle 

dine dokumenter.

Med indstiksholdere har du et overblik over kunde-

ordrer og dokumenter. I den store bottBox opbevares 

smådele og skriveudstyr ordnet og sikkert. Efter behov 

kan vi også integrere en individuelt planlagt skriveplads 

i din bott vario3 bilindretning, hvis du har brug for 

dette til dit arbejde på stedet.



Opklappelige og udtrækkelige arbejdsborde

■■ til materialebearbejdning uden for bilen

■■ optimal i forbindelse med skruestik

■■ tillader en ergonomisk bearbejdning af emner

■■ robust bøge-multiplex arbejdsbord af flerlags krydslimet og olieret træ

Arbejdsborde med skruestik
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Arbejdsborde med skruestik
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 Løsninger til det mobile kontor

■■ efter behov opbygger vi også din transporter til et mobilt kontor

■■ vi udfører hele bredden af muligheder, fra bekvemt kontorbil 
med arbejdsbord og stole til fuldt udstyret kommandocentral 
med egen strømforsyning og High-end kommunikationsmidler

■■ det ekstra kontorudstyr er den optimale løsning for  
serviceanvendelser med høje krav til dokumentation

■■ efter ønske med klar adskillelse mellem værksteds- og  
kontorområde i bilen (sort/hvid)

Mobilkontor
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Mobilkontor
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Ordenssystemer

Sikker opbevaring af de 
mindste dele

Opdeling af skuffer

Perfekt organiseret 
med bottBoxe og 

perfo kroge



55

Søg aldrig igen

Skuffer og bottBoxe skaber orden og overskuelighed 

over smådele i bott vario3 bilindretning. Skufferne 

organiserer værktøj og materialer og opbevarer dem 

sikkert. De letløbende og robuste udtræk har en høj 

bæreevne med op til 70 kilogram. Skufferne kan op-

deles med enten skillevægge eller stikvægge eller med 

småtings-bokse, der kan tages ud.

Større mængder af forbrugsmaterialer opbevares bedst 

nederst i bottBoxe. 

Den standardiserede materialeboks med føring på un-

dersiden trækkes ud af reolen som en skuffe og kan 

tages helt ud efter behov.

TiltBox fra bott kan fastgøres overalt i bilen og tillader 

hurtig adgang til hyppigt anvendte smådele. Med den 

har du altid overblik over indholdet og kan se med det 

samme.

Vores perfo hulpladesystem tillader anbringelse af 

kroge og holdere for værktøj overalt på bott vario3 

bilindretning. perfo sørger for orden og system i dit 

udstyr.



Skille- og stikvægge Smådelebokse

■■ præfabrikerede sortimenter for alle skuffestørrelser  
og -fronthøjder tillader hurtig og enkel opdeling af skuffer i 
længde- og tværretning

■■ Skille- og stikvægge skaber overblik og reducerer søgetider

■■ Skillevægsholder af kunststof minimerer støjudviklingen

■■ alle komponenter kan også leveres enkeltvis, for helt individuel 
uderdeling af skufferne

■■ optimal til overskuelig og ordnet opbevaring af smådele

■■ præfabrikerede sortimenter for alle skuffestørrelser  
og -fronthøjder tillader hurtig og enkel opdeling af skuffer med 
forskellige størrelser af smådelsbokse

■■ med de afrundede kanter i gulvarealet kan selv de mindste dele 
let tages ud af kasser

■■ passende til bott vario3 skuffer med fronthøjde 100 mm,  
cubio skuffer, systainer³ Organizer og varioCase servicekuffert

■■ med den alternative mærkningsclip kan alle kasser  
mærkes enkelt

Skuffeinddeling
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Yderligere løsninger

■■ Skumindlæg for håndværktøjer

■■ Aflægningsbakker

■■ Kompaktmulde

Skuffeinddeling
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perf o

■■ det praktiske indretningssystem for bil, virksomhed og værksted

■■ mange forskellige kroge og holdere tilbyder løsninger til de mest forskelligartede  
anvendelser

■■ udviklet til industrielle anvendelser, og udmærker sig ved højeste stabilitet og kvalitet

■■ perfo Clip forhindrer utilsigtet løsning af krogen

■■ perfo perforering findes i mange bott vario3 elementer og tillader en fleksibel brug af 
perfo krogen

■■ special plastclips sørger for at krogene 
bliver på plads, også under transport

■■ stort udvalg af holdere til alle værktøjer 
og dele

■■ Rastermål fastholdes også ud over 
plader

■■ Sidebeklædning i varebiler

■■ bott vario3 reolgavle

■■ Kabinevægge

■■ Vægmontering

■■ Arbejdsbord

■■ Værktøjsvogn

■■ Hængeskab

■■ Værkstedsskab

perfo hul- / slidseplader

mobil og stationær anvendelse
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Tiltbox

TiltBox 

■■ praktisk smådelsmagasin til montering på bott vario3 reolgavle og perfo hulplader

■■ nem og sikker betjening via central trykknap

■■ efter behov kan klar indsats tages ud og materialet medbringes til brugsstedet

■■ Bæreevne: 4 kg
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bottBox

bottBox

■■ intelligent materialeboks, udviklet til brug i bil, værksted og manuel montage

■■ optimal til opbevaring af forbrugsmaterialer og smådele

■■ den transparente forplade tillader et godt overblik over indhold og bestand

■■ bottBoxe kan integreres optimalt med bottBoxe-hyldei bott vario3 bilindretning

■■ de i bottBoxe-hylde integrerede føringselementer tillader en sikker fastgørelse af bottBoxe og brug som en skuffe
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Kuffertsystemer

Perfekt integreret i 
bott vario3 bilindretning

Forbinder værksted, 
servicebil og 
byggeplads

Udbredt 
markedsstandard
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Systainer3 forbinder

Med den praktiske og robuste systemkuffert organise-

res smådele og forbrugsmaterialer korrekt. I Systainer3 

transporterer du alt bekvemt og sikkert til arbejdsstedet. 

I bilindretningen kan kufferten skydes ind i passende 

føringsskinner som en skuffe. Der findes også passende 

indskudsskinner for bott værkstedsindretninger, så din 

Systainer3 kan anbringes perfekt og overskueligt både 

på værkstedet og i servicebilen.

 

Systainer3 er en udbredt markedsstandard, der er ideelt 

integreret i bott vario3 bilindretningen. Festool, Tanos 

og bott har udviklet mobilitetskonceptet i fællesskab, 

for at kunne tilbyde den perfekte servicekuffert. Kuf-

ferterne kan stables og kan kobles sammen. Systainer3 

giver dig også mulighed for at markere indholdet på 

forsiden med labels i kreditkortformat.



■■ Optimale løsninger til alle anvendelser på grund af et bredt produktspektrum og omfattende tilbehør

■■ Nem integration i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner

■■ Effektivt arbejde og overskuelig opbevaring af maskiner, smådele og forbrugsmaterialer

■■ Maksimal mobilitet på byggepladsen og i firmaet

■■ Alle kufferter leveres i to bredder og er optimalt afstemt efter bott vario3 systembredder

■■ Ideel i kombination med bott vario3 kuffertudtræk. Det fulde udtræk tillader en effektiv og ubegrænset adgang til kuffertens indhold, 
uden at kufferten skal tages ud af bilindretningen.

Kuffertsystemer
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■■ Praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig  
opbevaring og transport af smådele og forbrugsmaterialer

■■ T-LOC som centralt betjeningselement: Låse, åbne,  
koble kun med en drejning

■■ Mærkningsmulighed vha. 2 stikkortrum i standardiseret  
checkkortformat på fronten

■■ Stabelbar og kombinerbar med alle andre Systainer produkter

■■ Belastning (enkelt): 20 kg

■■ Belastning (i koblet tilstand): 40 kg

■■ Gennemsigtigt låg gør det muligt at se indholdet og  
reducerer søgetiderne

■■ T-LOC som centralt betjeningselement: Låse, åbne,  
koble kun med en drejning

■■ Mærkningsmulighed vha. 2 stikkortrum i standardiseret  
checkkortformat på fronten

■■ Stabelbar og kombinerbar med alle andre Systainer produkter

■■ Belastning: 20 kg

■■ Højkvalitativ servicekuffert af let aluminium eller robust stålplade

■■ Alsidig anvendelig på grund af omfattende tilbehør

■■ Sikkerhed på grund af automatisk låsning når låget lukkes

■■ Belastning: 20 kg

Systainer3

Systainer3 Organizer

bott varioCase

Kuffertsystemer
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Kuffertsystemer Systainer3

Altid ved hånden: Systainer³

■■ systemkufferten for perfekt organisering af maskiner, værktøjer og forbrugsmateriale

■■ udviklet i samarbejde mellem Festool, TANOS og bott, for maksimal brugeranvendelse

■■ for hver anvendelse den passende løsning med 6 forskellige højder og 2 bredder

■■ mange forskellige rum, indsatser eller skumindlæg strukturerer indholdet i Systainer³ kuffertsystemet

■■ omfattende systemtilbehør kan leveres
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Kuffertsystemer Systainer3

Front bæregreb

Stikkort

Kan stables T-LOC betjeningsfelt

Stabilitet

Bilholdere

■■ Med front bæregrebet kan den nye Systainer³ nu også bæres 
på højkant. Bæregrebet letter også udtagning af kufferten fra 
reolsystemet.

■■ På forsiden tilbyder Systainer³ med stikkortsrum i normeret kort-
format en mulighed for mærkning. Stikkort kan også anbringes i 
lukket tilstand.

■■ Systainer³ kan stables og forbindes med alle andre Systainer 
produkter.

■■ T-LOC er et centralt betjeningselement der tillader åbning eller 
sammenkobling af Systainer³ med en drejning.

■■ Med dobbelt låghængsel og øget dobbelt-bundkryds er den nye 
Systainer³ endnu mere stabil end sin forgænger.

■■ Med sidemonterede holdere for føringsskinner kan Systainer³ 
enkelt integreres i bott vario3 bilindretning eller bott værksted-
sindretning.
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Kuffertsystemer varioCase

 Robust kollega: varioCase

■■ ekstremt let og stabil servicekuffert for effektiv og overskuelig opbevaring af smådele og forbrugsmateriale

■■ valgfrit af aluminium eller stålplade

■■ enkel integration i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger med sidemonterede holdere for føringsskinner

■■ sikkerhed på grund af automatisk låsning når låget lukkes

■■ omfattende tilbehør som skille- og stikvægge, samt diversee bestykninger med smådelsbokse kan leveres
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Kuffertsystemer varioCase
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Lys og strøm

Strømlister og 
netværksfordeler

LED-lamper til indvendig 
og udvendig brug

Veksel inverter og 
specialopbygninger
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Selvforsynende med mobil strømforsyning 

Mange professionelle brugere er afhængig af en uaf-

hængig, driftssikker strømforsyning med netspænding 

i bilen, for deres arbejde på stedet. Dette kan udføres 

nemt med bott vario3 bilindretning. Herved er vi altid 

opmærksomme på aktuelle normer og standarder, så 

alt er installeret sikkert og efter reglerne. Vi sørger for 

anvendelse og dokumentation for samtlige elektrotek-

niske indretninger i henhold til aktuelle regler.

Brugersikkerhed på højeste niveau er vigtig for os.

Vi integrerer den ønskede løsning for ekstra belysning 

i din servicebil. Eksempelvis med indvendig belysning, 

arbejdslys eller advarselslamper for byggepladser. Disse 

kan styres centralt. For at garantere den højeste sikker-

hed, benytter vi udelukkende godkendte højkvalitets-

produkter fra anerkendte producenter.



Strømforsyning

 integration af elektroniske komponenter

■■ innovative kompletløsninger fra samme leverandør:  
Planlægning, anskaffelse, indbygning og integration af  
elektronisk ekstraudstyr

■■ Opbygning af en sikker og normeret 230 Volt strømforsyning 
med vekselretter, udvendig forsyning eller generator drevet af 
bilens motor

■■ Integration af belysningselementer inde og ude,  
som arbejdslys og signalanlæg
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Strømforsyning
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Belysning i reol

■■ praktisk integration af belysningselementer i og på reoler

■■ bott vario3 bilindretning råder med sin særlige konstruktion over noter, hvor LED-lysstriber kan integreres skjult

■■ klart lys på indholdet af hylderne letter søgningen efter materialer

Belysning i reol
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■■ diverse løsninger for en optimal belysning af varerummet

■■ innovative løsninger som Airline-surringsskinner med integreret 
LED-belysning

■■ minimalt strømforbrug ved maksimal udlysning

Indvendig belysning

Indvendig belysning
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Udvendig belysning

■■ Arbejdslys skaffer optimale lysforhold ved arbejder uden for bilen

■■ Signalanlæg sørger for sikre arbejdsbetingelser

■■ Markeringslygte med mest moderne LED-teknologi gør andre trafikanter opmærksomme på det lysende køretøj

■■ LED-blink kan synkroniseres med flere enheder og inkluderer diverse blinkmønstre

■■ Advarselsbjælke med lys i højkvalitet med højtydende LED-blitzmoduler og lav opbygningshøjde

Udvendig belysning
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Udvendig belysning
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Tagbærersystemer

Maksimal opbevaringsrum

Let, stabil og sikker

Vejrfast aluminium
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Praktisk opbevaringsrum på taget

Hos os finder du det bedst egnede lastbærersystem. 

Vores tagbøjlesystemer er lette, stabile og sikre. De har 

maks. opbevaringsrum på biltaget, er økonomiske og 

langtidsholdbare. De aerodynamisk formede kompo-

nenter i anodiseret aluminium minimerer luftmodstan-

den og vindstøjen.

 

Med vores alsidige tilbehør kan tagbøjlesystemet udvi-

des efter behov. For eksempel med en stigelift for er-

gonomisk korrekt læsning af en stige. Stigelifte fra bott 

er egnet til hurtig, nem og sikker læsning og losning af 

stiger der sikres på bilens tag.
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bottTainer

Tyveriskikring

Hurtig og ergonomisk 
adgang

Optimale organisation af 
opbevaringspladsen
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Opbevaringsrum på ladet

bottTaineren er velegnet til organisering af pladsen 

og lastsikring på det åbne lad. Med underdelingen af 

lastefladen har du altid et godt overblik over dit ud-

styr på ladet. Der er på ethvert tidspunkt hurtige og 

ergonomiske adgang til materialer og værktøjer. Disse 

er sikret med indvendige skuffer, som også er beskyttet 

med yderligere døre eller jalousilåge

Den robuste rammekonstruktion giver bottTainer en 

høj stabilitet.

 

Pakningerne sørger for, at dit udstyr er beskyttet mod 

stænk og forbliver tørt. Med de robuste låse er din last 

altid sikret mod tyveri. Du kan vælge mellem mange 

forskellige forkonfigurerede varianter af bottTainer. 

Eller konfigurerer vi en efter dine behov.



bottTainer

■■ høj stabilitet grundet robust rammekonstruktion

■■ slidstærke overflader:

■■ sider og bund af galvaniseret stålplade

■■ tyverisikring af transportgodset med aflåselig topunktslukning

■■ ståfødder sikrer mod vand nedefra

■■ enkel lastsikring på ladet

■■ mange varianter med låg i alu-dørkplade struktur eller aluminium 
jalousilåge

■■ forskellige opbevaringsvarianter og konfigurationer

Stabilitet og sikkerhed Alsidighed
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bottTainer

■■ skuffeinddeling for overskuelig opbevaring af smådele

■■ hurtig tilgang til det vigtigste udstyr gennem låger i siden,  
jalousilåge eller indvendige skuffer uden at skulle op på ladet

■■ vejr- og vandbestandig sikring af værktøj og materialer

■■ lastsikringsvæv for sikring af last på ladet, specielt egnet til løs og 
uregelmæssigt formet last

■■ ladrum for hurtig og enkel lastsikring for transport af skovle 
koste og andre redskaber

■■ robuste konstruktionen af vejrbestandigt materiale

Orden og komfort Yderligere løsninger for ladet
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DK     810 98 895     06/2020

Tryktekniske farveafvigelser er mulige. Tekniske ændringer forbeholdes.

Hvis du allerede har godkendt brug af dine personlige oplysninger til markedsføring, 
men efterfølgende har ombestemt dig, kan du bede om annullering pr. e-mail til bott@bott.dk

www.bott.dk
Bott-Danmark A/S, Strevelinsvej 16, 7000 Fredericia, Danmark

Telefon: +45 6441 4418

bott Telefonservice dialog-aktiv:
+45 6441 / 4418

Eller ret henvendelse pr. email til: bott@bott.dk


