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bottTainer
Organizácia a zabezpečenie nákladu
na otvorenej korbe / valníku



www.denako.sk

bott vario Boxy na otvorenú korbu/ valník

Výborná organizácia a bezpečná preprava nákladu 
na otvorenej korbe / valníku

 

 

 
 

bottTainer s otváracím vekom, alebo s roletkovými dvierkami

bottTainer s roletkovými dvierkami Š 1360 x H 710 x V 1060 mm

Obsah obj. číslo

3 zásuvky, 2 hliníkové vane,
polica s prepravnými boxami

600 21 003.51M

bottTainer s roletkovými dvierkami Š 1360 x H 710 x V 1060 mm

Obsah obj. číslo

6 zásuvka, 1 polica s klapkou,
polica s prepravnými boxami

600 21 004.51M

Objednávajte na : www.denako.sk

Crashtesty
podľa ECE R44

- organizácia a bezpečná preprava na otvorenej korbe, valníku
- rýchly prístup k najdôležitejším zariadením cez bočné dvere,
   žalúzie, interiérové zásuvky, bez nutnosti vyliezť na valník 
  (v závislosti na verzii) 
- vysoká stabilita vďaka robustnej konštrukcii rámu 
- odolný povrch: boky a spodná časť z  pozinkovaného plechu,  
   bočné hrany z ochrannou plastovou lištou  
- vysoká odolnosť proti poveternostným vpyvom pre nástroje a 
  materiál: proti striekajúcej vode a ochrana proti krádeži pre 
  náklad, dvojbodové uzamykanie 
- nohy zaručujú ochranu proti vlhkosti 
- optimálne skladovacie priestory je možné rozšíriť o Vario 
   systémové komponenty 
- testované Crash testom podľa normy ECE R44
- možnosť dodatočného rozšírenia o vario systémové kompo- 
  nenty  

1. Verzia - vyhotovenie s vekom s hliníkovým ryhovaním 
2. Verzia - vyhotovenie s roletkou z hliníka, uzamykateľné



bott vario Boxy na otvorenú korbu/ valník

Príslušenstvo: deliaca prepážka nad 
dvojtou podlahou

bottTainer s otváracim vekom a dvojitým dnom  pre valníky

bottTainer s otváracím vekom  pre vozidlá typu “pick-up”

Prevedenie
H 650 x V 760 mm

Šírka
mm

obj. číslo

prázdny 1700 600 20 001.51M

prázdny 1900 600 20 002.51M

s dvojitým dnom 1700 600 20 003.51M

s dvojitým dnom 1900 600 20 004.51M

obojstranné dvere 1700 600 20 007.51M

obojstranné dvere 1900 600 20 008.51M

dvere vľavo, alebo vpravo* 1700 600 20 005.51M

dvere vľavo, alebo vpravo* 1900 600 20 006.51M

Príslušenstvo obj. číslo

Deliaca prepážka 630 01 110.51V

*prosíme o upresnenie v objednávke

Prevedenie
H 650 x V 600 mm

Šírka 
mm

obj. číslo

prázdny 1030 600 20 009.51M

Voliteľné členenie za otváracimi dvierkami

pozostáva s * Predná výška zásuviek mm Hĺbka mm obj. číslo

1 zásuvka 1 x 300 mm
540 600 20 011.19M

795** 600 20 014.19M

2 zásuvky 1 x 125, 1 x 175 mm
540 600 20 012.19M

795** 600 20 015.19M

3 zásuvky 3 x 100 mm
540 600 20 013.19M

795** 600 20 016.19M

1 varioSort kufor + 1 varioSafe kufor, výška L 440 600 20 017.19M

* umiestnenie zásuviek na ľavej, alebo na pravej strane upresnite v objednávke
**(u bottTaineru šírky 1.700 mm je maximálna kombinácia 1 x systémová hĺbku 795 mm a 1 x systémová hĺbka 540 mm po stranách).

s dvojitým dnom a so zásuvkami na
pravej strane 

s tromi zásuvkamis dvojitým dnom



810 99 779      

www.denako.sk
          DENAKO s.r.o., Tichá 12, 010 01 Žilina, 

                                                           tel ++ 421 (0) 41 500 24 84, email: denako@denako.sk

Ak máte otázky týkajúce sa produktov spoločnosti bott, alebo ak chcete produkty objednať 
telefonicky, kontaktujte zamestnancov telefónneho servisu bott dialog -aktiv , ktorí vám radi pomôžu: 

++421 (0) 41 500 24 84.

Alebo nám zašlite požiadavku cez e-mail na adresu:  denako@denako.sk

Fahrzeugzeichnungen @ creativ collection Verlag GmbH / www.ccvision.de
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