
                                           
 

• Sterk als staal, licht als aluminium. 

• Geconstrueerd als uw bedrijfswagen: Uit koker- en doosprofielen van verzinkt staal, die 
naderhand dompelbad werden gecoat. 

• Goedkoper en duurzamer dan andere topmerken. 8 jaar garantie. 
                                           

 

Opstellingsnummer: 847 AH  
 
Toepasbaar in de volgende voertuigen met H2 (hoogte 2 of hoger): 
Movano, Master, Boxer, Jumper, NV400, MAN TGE, Hyundai H350, Sprinter, Transit, Ducato.  
Deze opstelling kan op elke positie in het voertuig geplaatst worden.  
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Afmetingen module: 1.225 x 365/265 x 1.550 mm B x D x H: 

 
Linker achterdeurzijde van boven naar beneden: 
 

• 1 stuks Storage Easy. Tray met 50 mm hoge achter- en voorzijde met rubber inleg. 

• 1 stuks Storage Easy. Tray met 50 mm hoge achter- en voorzijde, voorzien van 7 stuks 
Multibox uit slagvast polypropyleen. 

• 3 stuks Storage Plus. Tray met 150 mm hoge achterzijde en 75 mm hoge voorzijde met 
rubber inleg en 8 stuks verstelbare aluminium dividers. 

• 1 stuks lade S5, heavy duty, 100% uittrekbaar, stop in geopende en gesloten toestand, 
fronthoogte 150 mm, met rubber inleg. 

• 1 stuks Frame Easy op de vloer: Kokerprofiel, hoogte 100 mm. 
 
 

• Alle onderdelen zijn met een rastermaat van 25 mm in hoogte verstelbaar. 

• Levering inclusief montagemateriaal, waardoor de inrichting naderhand zonder gebruik van 
gereedschap kan worden verwijderd. 
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- Optionele accessoires kunnen geleverd worden op aanvraag:  

https://storevannederland.nl/wp-content/uploads/2020/07/Accessories_compressed-1.pdf 
 

https://storevannederland.nl/wp-content/uploads/2020/07/Accessories_compressed-1.pdf

