MODUL-SYSTEM
CHYTRÉ PŘESTAVBY DODÁVKOVÝCH VOZIDEL

OBLASTI VYUŽITÍ VÝROBKU
Modul-System
CHYTRÉ PŘESTAVBY DODÁVKOVÝCH VOZIDEL
Modulární, lehké a zároveň robustní regálové systémy pro služební
vozidla. Individuální řešení vybavená například zásuvkami, policemi,
pracovními stoly, skříněmi a příslušenstvím .

Modul-Express
PRO BALÍKOVOU ZÁSILKOVOU SLUŽBU
Lehké a flexibilní řešení se sklopnými policemi. Přepážka s posuvnými
dveřmi umožňuje rychlý a snadný přístup do nákladového prostoru.

Modul- Floor
KDYŽ DO SEBE VŠE ZAPADÁ
Robustní a lehký podlahový systém, obložení a instalační systém tvořící
rychlou, bezpečnou a nenápadnou instalaci ve služebních vozidlech.

Modul- Connect
ELEKTROINSTALACE VOZIDLA DOVEDENÁ K JEDNODUCHOSTI
Modulární digitální kabeláž a řídicí systém, umožňující rychlou
a spolehlivou instalaci osvětlení a dalšího elektrické příslušenství.

Modul-Fleet
OPTIMALIZACE SPRÁVY VOZOVÉHO PARKU
Systém správy vozového parku, umožňující omezit administrativu,
zvýšit účinnost a zlepšit ziskovost.

PROČ SI VYBRAT MODUL-SYSTEM?
INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ
•

Každý zákazník může získat jedinečné řešení, které je na
míru šité jeho podnikání.

•

Výrobky se vyznačují integrovanou flexibilitou, což
znamená, že je lze snadno přemístit, otočit nebo vyměnit.

•

Zakázkové výrobky mohou být dodávány na přání.

INOVATIVNÍ, LEHKÉ A TRVANLIVÉ
•

Výrobky vyrobené z vysoce pevných ocelí, vyznačující
se minimální hmotností a maximální nosností.

•

Mnoho patentovaných řešení, například jedinečný profil
T-dráhy a konzoly pohlcující nárazy.

•

Záruka 36 měsíců.

VYNIKAJÍCÍ SLUŽBY
•

Poskytovatel celkového řešení, který dokáže zvládnout
vše od jednoho vozidla až po velké vozové parky.

•

Podrobné výkresy a technické údaje.

•

Krátké dodací lhůty.

•

Cílem je nabídnout zákazníkům nejlepší služby v oboru.

VELMI BEZPEČNÉ
•

Komplexní „crash“ testy na specializovaných výzkumných
fpracovištích, například Volvo Cars Safety Centre.

•

Simulace havarijních situací.

•

Laboratorní, zátěžové a vibrační zkoušky.

•

Zkoušky trvanlivosti při simulaci celého životního cyklu
výrobku.

VLASTNÍ VÝROBNÍ A SERVISNÍ STŘEDISKA
•

Výroba v plně vlastněné továrně ve Švédsku.

•

Široká síť servisních středisek po celém světě.

•

Nabízí řešení na klíč, včetně podlahy a obložení, střešních
nosičů, svítidel, ramp apod.

•

Certifikace ISO 9001, ISO 14001 a TÜV.
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MODUL-SYSTEM
Modul-System je jedním z předních světových dodavatelů regálových systémů pro
dodávková služební vozidla. Jsme součástí skupiny Lifco a naše sídlo se nachází ve
Švédsku. Modul-System má pobočky v deseti zemích a naše produkty jsou prodávány
ve více než 50 zemích po celém světě prostřednictvím partnerské sítě.
Společnost Modul-System má více než 40 let zkušeností v oboru regálových systémů
a neustále pracuje na tom, aby s ohledem na vývoj vysoce kvalitních výrobků zůstala
v popředí. Naše výrobky jsou vyráběny v našem vlastním závodě ve Švédsku.
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