BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN
overzichtscatalogus

STOREVAN

Uw bedrijfswageninrichting dient van hoge kwaliteit te zijn, zodat u
uw gereedschappen en andere goederen op een veilige manier kunt
vervoeren.
StoreVan heeft inrichtingen voor alle bedrijfswagens: klein, middel en
groot. Onze vakkennis samen met het unieke CAD-systeem zorgen
voor een altijd passende inrichting.

CERTIFICERINGEN
Gecertificeerde productie

• ISO 9001: 2015 gecertificeerd.
• ISO 14001: 2015 gecertificeerd.
• Succesvolle CRASH TEST volgens ECE-R17 met een snelheid van 50 km/h.
• GS-certificaat voor laadplatforms en inrichtingen.
• GS-certificaat voor imperiaal en ladderdrager.
• Onze producten dragen de CE-markering waar nodig.

DE BESTE KWALITEIT

-2020

Alle StoreVan producten worden van gedegen en geteste materialen gemaakt. Door
de combinatie van staal, kunststoffen en aluminium kunnen belangrijke voordelen
worden bereikt, zoals robuuste bouwmethode, veiligheid, stabiliteit, stilte, laag gewicht
en - last but not least - een fraai en elegant design.
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STOREVAN - FAMI GROEP
StoreVan is een geregistreerd merk van de FAMI Groep en werd in 2003
opgericht. Inmiddels is StoreVan vertegenwoordigd in heel
Europa en behoort het bij de top 3 van de beste bedrijfswageninrichting-merken. StoreVanNederland is importeur van deze professionele
inrichtingen.
StoreVan ontwerpt, producteert en installeert bedrijfswageninrichtingen
en biedt systemen en ook individuele oplossingen aan.
De flexibiliteit en veelzijdigheid van het productengamma is één van de
sterke punten van StoreVan.
• Sterk als staal, licht als aluminium
• Goedkoper en duurzamer dan andere topmerken
Milieu- en gezondheidseisen
Het gehele productieproces is door officiële instituten voor de zwaarste en
nieuwste milieu- en gezondheidseisen gecertificeerd. De productielijnen worden continu vernieuwd, zodat aan deze eisen ook kan blijven worden voldaan.
FAMI en StoreVan maken gebruik van de meest moderne recyclinginstallatie
voor kunststoffen.
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Het product StoreVan

• Sterk als staal, licht als aluminium.
• 8 jaar garantie op uw bedrijfswageninrichting.
• Vakkundige dealers in heel Nederland.
• TÜV botstest en GS gecertificeerd, veilig en opgeruimd.
• Gecertificeerde montage door StoreVan technici mogelijk.
• Goedkoper en duurzamer dan andere topmerken.

5

BODEMPLATEN &
WANDBEKLEDING
• Vloerplaten met innovatief halfrond aluminium passyteem.
• Bodemplaatbevestiging zonder in de voertuigbodem te boren.
• Bevestiging d.m.v. polypropyleen schotels op de originele voertuig
bevestigingspunten.
• Verankering van de lading aan de vloer en wanden van de bedrijfswagen is
flexibel en veilig.
• Verkrijgbaar in grijs granito motief.
• Gepatenteerde in elkaar grijpende aluminium profielen.
• Veilig bij kop-staart aanrijdingen.
• Wandbekleding uit polypropyleen sandwich-panelen.
• De wandbekleding zet zich gemakkelijk naar het voertuigmodel.

Meer informatie: t. 088 1301 400 of mail naar info@storevannederland.nl

voorbeeld Safety Cross bodemplaat
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wandpanelen polypropyleen 4mm dik
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BODEMPLATEN &
WANDBEKLEDING
• Vloerplaten met innovatief halfrond aluminium passyteem.
• Bodemplaatbevestiging zonder in de voertuigbodem te boren.
• Verkrijgbaar in grijs granito motief.
• Gepantenteerde in elkaar grijpende aluminium profielen.
• Veilig bij kop-staart aanrijdingen.
• Wandbekleding uit polypropyleen sandwich-panelen.
• De wandbekleding zet zich gemakkelijk naar het voertuigmodel.
• Bevestiging d.m.v. polypropyleen schotels op de originele voertuig bevestigingspunten.
• Verankering van de lading aan de vloer en wanden van de bedrijfswagen is
flexibel en veilig.
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DIVERSE OPLOSSINGEN
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UITTREKBARE FRAMES
• Innovatief en robuust.
• Mechanische stop in geopende en gesloten toestand.
• GS-keurmerk.
• Grote keuze in afmetingen en accessoires.
• Geschikt als module- of apparaatdrager.
• Glijden op aluminium geleiders met hoog draagvermogen.
• Bevestiging zonder door de voertuigbodem te boren.
• Vastzetten van het geopende frame in iedere gewenste positie.
• Spaart rug en knieën, vooral bij inzet in kleine bedrijfswagens zonder
stahoogte.

Meer informatie: t. 088 1301 400 of mail naar info@storevannederland.nl

10

Horizontaal uittrekbare frames vergemakkelijken het laden, lossen en
bevestigen van materialen.
• Draagvermogen 300 kg.
• Uittrekbaar voor 60%.
• In diverse lengtes verkrijgbaar.

3D-tekening van
uittrekbaar frame,
gesloten toestand

3D-tekening van
uittrekbaar frame,
open toestand
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BODEMPLATEN &
WANDBEKLEDING
• Vloerplaten met innovatief halfrond aluminium passyteem.
• Bodemplaatbevestiging zonder in de voertuigbodem te boren.
• Verkrijgbaar in grijs granito motief.
• Gepantenteerde in elkaar grijpende aluminium profielen.
• Veilig bij kop-staart aanrijdingen.
• Wandbekleding uit polypropyleen sandwich-panelen.
• De wandbekleding zet zich gemakkelijk naar het voertuigmodel.
• Bevestiging d.m.v. polypropyleen schotels op de originele voertuig bevestigingspunten.
• Verankering van de lading aan de vloer en wanden van de bedrijfswagen is
flexibel en veilig.
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OPKLAPBARE LEGBORDEN
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BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN
voorbeelden | kleine bedrijfswagens
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Zoals: Fiat Doblo, Ford Transit Connect, Mercedes-Benz Citan, Volkswagen Caddy,
Toyota ProAce en Peugeot Partner

De voorbeelden in deze brochure dienen voornamelijk ter inspiratie.
Heeft u een voorbeeld gezien dat u aanspreekt?
Neem dan contact met ons op om uw wensen te bespreken.
Wij ontwerpen graag een bedrijfswageninrichting op maat voor u met ons unieke
3D-tekenprogramma.
• 8 jaar garantie.
• Sterk als staal, licht als aluminium.
• Goedkoper en duurzamer dan andere topmerken.

Meer informatie: t. 088 1301 400 of mail naar info@storevannederland.nl
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BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN
voorbeelden | middelgrote bedrijfswagens
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Zoals: Fiat Talento, Ford Transit Custom, Mercedes-Benz Vito, Renault Trafic,
Volkswagen Transporter en Peugeot Expert.

De voorbeelden in deze brochure dienen voornamelijk ter inspiratie.
Heeft u een voorbeeld gezien dat u aanspreekt?
Neem dan contact met ons op om uw wensen te bespreken.
Wij ontwerpen graag een bedrijfswageninrichting op maat voor u met ons unieke
3D-tekenprogramma.
• 8 jaar garantie.
• Sterk als staal, licht als aluminium.
• Goedkoper en duurzamer dan andere topmerken.

Meer informatie: t. 088 1301 400 of mail naar info@storevannederland.nl

17

BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN
voorbeelden | grote bedrijfswagens
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Zoals: Fiat Ducato, Iveco Daily, Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter, Renault Master,
Volkswagen Crafter en Peugeot Boxer.

De voorbeelden in deze brochure dienen voornamelijk ter inspiratie.
Heeft u een voorbeeld gezien dat u aanspreekt?
Neem dan contact met ons op om uw wensen te bespreken.
Wij ontwerpen graag een bedrijfswageninrichting op maat voor u met ons unieke
3D-tekenprogramma.
• 8 jaar garantie.
• Sterk als staal, licht als aluminium.
• Goedkoper en duurzamer dan andere topmerken.

Meer informatie: t. 088 1301 400 of mail naar info@storevannederland.nl
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BODEMPLATEN &
WANDBEKLEDING
• Vloerplaten met innovatief halfrond aluminium passyteem.
• Bodemplaatbevestiging zonder in de voertuigbodem te boren.
• Verkrijgbaar in grijs granito motief.
• Gepantenteerde in elkaar grijpende aluminium profielen.
• Veilig bij kop-staart aanrijdingen.
• Wandbekleding uit polypropyleen sandwich-panelen.
• De wandbekleding zet zich gemakkelijk naar het voertuigmodel.
• Bevestiging d.m.v. polypropyleen schotels op de originele voertuig bevestigingspunten.
• Verankering van de lading aan de vloer en wanden van de bedrijfswagen is
flexibel en veilig.
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VLOERLADES
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STOREBOXEN
Kunststof koffers
• Genormeerd voor gebruik met andere merken, zoals Bosch koffers.
• Geconstrueerd uit slagvast polypropyleen.
• In diverse afmetingen verkrijgbaar.
• Stapelbaar en te gebruiken in combinatie met andere merken koffers.
• Kan worden ingedeeld met talloze variaties voor iedere toepassing.
• Past in alle vaste en uittrekbare kofferladen van StoreVan.
• Handig in gebruik; zowel in uw bedrijfswagen als daarbuiten.
• Gemaakt voor jarenlang professioneel gebruik onder zware omstandigheden.

Meer informatie: t. 088 1301 400 of mail naar info@storevannederland.nl

StoreBox vanuit de inrichting mee te nemen
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Diverse variaties mogelijk
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BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN
• Sterk als staal, licht als aluminium.
• 8 jaar garantie op uw bedrijfswageninrichting.
• Vakkundige dealers in heel Nederland.
• TÜV botstest en GS gecertificeerd, veilig en opgeruimd.
• Gecertificeerde montage door StoreVan technici mogelijk.
• Goedkoper en duurzamer dan andere topmerken.

Contactgegevens StoreVanNederland
Kruiswijk 10D | 1761 AR | Anna Paulowna | t. 088 1301 400 | e. info@storevannederland.nl

www.StoreVanNederland.nl

