
Leverans från lager

 Paketpris inkl golv

 Certifierad service och support 
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bott vario3
B i l i n r e d n i n g



Den unika modulariteten hos bott vario3 erbjuder flera alternativ för att utöka startpaketet och anpassa dem 

exakt efter dina behov. Fällbara arbetsbänkar med skruvstycke, lastning av långa material, gasflaskhållare och 

innerväggsklädsel är några exempel. 

Startpaket  2O22

Startpaket S för mindre skåpbilar

Vänster inredning B 1150 x D 376 x H 1050 mm

	 1 utdragshylla med 8 bottBoxar

	 2 aluminiumhyllor med gummimattor och avdelare

	 1 golvfack med integrerad lastsäkring (-oo-)

	 2 gavlar med integrerad lastsäkring (-oo-)

Höger inredning B 814 x D 376 x H 950 mm

	 1 aluminiumhylla med gummimatta, integrerad lastsäkring (-oo--/-C-) och 2 
C-Lash-spännband (-C-)

	 1 utdragslåda med skenor för tung last med gummimatta

	 1 aluminiumhylla med gummimatta och avdelare

	 1 golvfack med integrerad lastsäkring (-oo-)

	 2 gavlar med integrerad lastsäkring (-oo-)

	 1 svängkrok

 Art.-Nr. 70099092.19M 14.450,00 SEK 

inkl.
bott vario golv+

bestående av:
	 2 Dokumenthållare DIN A4

	 1 Tiltbox och spännband

inkl.
tillbehörssats+



Startpaket M för mellanbilar

 Art.-Nr. 70099093.19M 24.050,00 SEK 

Vänster inredning B 1822 x D 376 x H 1050 mm

	 1 aluminiumhylla med gummimatta, integrerad lastsäkring (-oo--/-C-) och 5 
C-Lash-spännband (-C-)

	 1 utdragshylla med 8 bottBoxar

	 1 Systainer³ L137

	 1 Systainer³ verktygslåda L137

	 1 dropfronthylla med svängbar dropfront i aluminium och gummimatta

	 1 aluminiumhylla med gummimattor

	 1 golvfack med integrerad lastsäkring (-oo-), svängbar dropfront i aluminium

	 1 golvfack med C-Lash spännband (-C-)

	 3 gavlar med integrerad lastsäkring (-oo-)

Höger inredning B 1038 x D 376 x H 950 mm

	 1 aluminiumhylla med gummimatta, integrerad lastsäkring (-oo--/-C-) och 3 
C-Lash-spännband (-C-)

	 3 utdragslådor med skenor för tung last med gummimattor

	 2 Systainer³ Organizer M 89 med vardera 12 lådor

	 1 golvfack med integrerad lastsäkring (-oo-) och

	 1 svängkrok

	 V-Box med mattkniv

bestående av:
	 2 Dokumenthållare DIN A4

	 1 Systainer³ rullbräda

	 1 Tiltbox och spännband

inkl.
bott vario golv+

inkl.
tillbehörssats+



Startpaket L för stora bilar

 Art.-Nr. 70099094.19M 29.950,00 SEK 

Vänster inredning B 2270 x D 376 x H 1050 mm

	 2 aluminiumhyllor med gummimattor, integrerad lastsäkring (-C-) och 5 
C-Lash-spännband (-C-)

	 1 utdragshylla med 5 bottBoxar

	 1 utdragshylla med 3 bottBoxar

	 1 dropfronthylla med svängbar dropfront i aluminium och gummimatta

	 1 aluminiumhylla med gummimatta

	 1 golvfack med integrerad lastsäkring (-oo-), svängbar dropfront i aluminium

	 1 golvfack med C-Lash spännband (-C-)

	 3 gavlar med integrerad lastsäkring (-oo-)

	 1 Systainer³ verktygslåda M237

Höger inredning B 1394 x D 376 x H 1050 mm

	 1 aluminiumhylla med gummimatta, integrerad lastsäkring (-oo-/-C-) och 3 
C-Lash-spännband (-C-)

	 3 utdragslådor med skenor för tung last med gummimattor

	 1 Systainer³ Organizer L 89 med 13 lådor

	 1 Systainer³ Organizer L 89 med 20 lådor

	 1 Systainer³ verktygslåda L187 med avdelare

	 1 golvfack med integrerad lastsäkring (-oo-) och 2 svängbara dropfronter i 
aluminium

	 1 svängkrok

	 V-Box med mattkniv

inkl.
bott vario golv+

bestående av:
	 2 Dokumenthållare DIN A4

	 1 Systainer³ rullbräda

	 1 Tiltbox och spännband

	 1 bott vario3 förvaringsväska M med 
lock

inkl.
tillbehörssats+



Mobil verkstad MW1000

Mått B x T x H mm 600 x 641 x 1185

artikelnummer 72522042.90V

Pris SEK 7.980,00

Mobil verkstad med utdragsskena och 
multifunktionsbänk

 Lämpar sig utmärkt för mobila, halvstationära uppgifter på   
      byggarbetsplatsen 

 Transport och mobil förvaring av systainer, handverktyg och   
     förbrukningsmaterial 

 Enkel transport i trappor tack vare stora, slagtåliga hjul med   
     gummibeläggning runtom (diameter: 200 mm)

 Skjutbygel med justerbar vinkel, glidytor och infällt handtag för  
     enkel lastning på fordonet av en person 

 Kompakt storlek, enkel montering och demontering  

 Stabil arbetsyta bestående av verktygspanel och                     
     aluminiumprofil med flexibla fixerings- och                          
     monteringsalternativ 

 Mått påbyggnadsbord: 1045 x 500 mm

Systainer³ väsksystem

 Praktisk och robust systemväska för säker och strukturerad   
     förvaring och transport 

 Enkel integration i bott vario3 bilinredningar och bott            
     verkstadsinredningar tack vare fästen för styrskenor i sidan 

 T-LOC som centralt manöverelement: stäng, öppna och koppla  
     med endast ett vred

 Två fack för instickskort i standardiserat kreditkortsformat på   
     fronten för märkning av innehållet

 Kan staplas och kopplas med övriga Systainer-produkter



3 års garanti

För din egen säkerhet är det viktigt med en korrekt                  

installation av din bilinredning. Din Servicepartner garanterar en             

professionell installation av bott vario3 med ett certifikat.
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Om du inte längre vill få marknadsföring från oss kan du 
återkalla ditt samtycke genom att maila info@bott.se 

www.bott.se

Per Günell
 Telefon: +46 070 5605 862

per.gunell@bott.se  

Samtliga priser är SEK, exklusive moms och installation: Prisställ 11.2021, Med reservation för ändringar.


