
                                           
•  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. 
 

 

Opstelling 916 EA   
 
 Toepasbaar in de onderstaande voertuigen met de benoemde lengte (L) of langer: Custom L1, 
Talento L1, Vito L1, Nissan NV300 L1, Trafic L1, Transporter L1. 
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Afmetingen module :  1.733 x 365 x 1.200 mm B x D x H 
 

 
 

• 1 stuks Storage Top. Tray met 75 mm hoge achter- en voorzijde met rubber inleg . 

• 2 stuks Storage Plus. Tray met 150 mm hoge achterzijde en 75 mm hoge voorzijde met 

rubber inleg en verstelbare aluminium dividers. 

• 1 stuks Frame Easy Belt: Kokerprofiel voorzien van zelfinstellende sjorband, waardoor de 
lading ook bij bochten naar links gezekerd is. 

• 1 stuks Multistorage: Lichtgewicht multifunctioneel legbord zonder opstaande rand aan de 
voorzijde, voorzien van 10 stuks Multibox uit slagvast polypropyleen. 

• 1 stuks Door Plus: Licht gewicht aluminium klep, voor linker wielkast. 

• 1 stuks Frame Safety op de vloer: Licht gewicht verstevigingsframe voorzien van gaten ter 
bevestiging van sjorbanden.  
 

 
 

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

• Levering als complete modules inclusief StoreVan montagemateriaal, waardoor de inrichting 
naderhand zonder beschadiging kan worden verwijderd en worden hergebruikt.  

 

• Gewicht: 53,50 kg 



                                           
•  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. 
 

 

 

 

 
                       



                                           
•  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. 
 

 

            

 
 


