
ZABUDOWA WARSZTATOWA

OPEL COMBO



CERTYFIKOWANE ZABUDOWY OPLA

Pozostałe zalety zabudowy:
▪  Rozwiązania atestowane i zaaprobowane przez Opla
▪  3-letnia gwarancja producenta
▪  Ubezpieczenie od szkód powstałych wskutek konwersji pojazdu
▪  Dostępność do części zamiennych przez  12 lat

Więcej informacji na www.opel.pl w sekcji Samochody Dostawcze. 

Na zdjęciach są widoczne elementy wyposażenia dodatkowego. Niniejsza ulotka 
prezentuje ofertę zabudowy firmy Sortimo. Opel Poland Sp. z o.o. nie ponosi 
odpowiedzialności za jej zawartość, jakość proponowanych usług i produktów, 
warunki gwarancji i wymiany elementów.

OPEL COMBO – ZABUDOWA WARSZTATOWA SORTIMO
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OPTYMALIZACJA MOŻLIWOŚCI

Przestronny, ekonomiczny i funkcjonalny Opel Combo posiada wiele 
atutów ułatwiających przekształcenie go w mobilny warsztat lub punkt 
usługowy. Zabudowa firmy Sortimo oferuje gamę rozwiązań umożliwia-
jących wykorzystanie zalet Combo do maksimum.

WNĘTRZE DOSTOSOWANE DO POTRZEB

Od ponad czterech dekad Sortimo rozwija ofertę systemów warsztato-
wych dla lekkich samochodów dostawczych. Jako pierwszy producent 
na świecie w 2004 roku wprowadziło do produkcji system zabudowy  
z bezinwazyjnym montażem, a od ubiegłego roku produkuje ultralekkie 
zabudowy kompozytowe. Posiadając w ofercie trzy systemowe rozwią-
zania: Globelyst M, Sortimo HD, Simpleco 3.0, umożliwiające elastyczne 
dostosowywanie rozwiązań dla potrzeb najbardziej wymagających 
użytkowników. Zabudowy wyposażone w szuflady, półki, walizki i akce-
soria transportowe nie tylko ułatwiają utrzymanie porządku w prze-
strzeni ładunkowej, ale również wspomagają zwiększenie efektywności 
dnia pracy i bezpieczeństwo transportu ładunków. Opel Combo prze-
kształcony przez Sortimo to wydajne, uporządkowane miejsce pracy.

MNIEJSZE KOSZTY, WIĘCEJ CZASU

Innowacyjny system regałów zamontowanych po prawej i lewej stronie 
przestrzeni ładunkowej Opla Combo złożony jest z funkcjonalnych  
szuflad, półek, walizek, schowków i uchwytów. Potrzebne na co dzień 
narzędzia, materiały i inne, nawet najdrobniejsze przedmioty mają 
swoje miejsce. Nie tracisz zatem czasu na poszukiwania, tylko sięgasz  
i zabierasz się do pracy.

ZINTEGROWANY SYSTEM ZABEZPIECZENIA ŁADUNKU

System mocowania ProSafe wbudowany w profile nośne, ramy regałów  
i płytę podłogową zabudowy umożliwia bezpieczne, szybkie i proste 
zabezpieczenie ładunku w Oplu Combo. Masz pewność, że przewożone 
przedmioty nie przemieszczą się podczas jazdy i nie ulegną zniszczeniu. 
Pakujesz, mocujesz, siadasz za kierownicę i jedziesz do celu bez zbęd-
nych przestojów.

▪ Bogaty asortyment akcesoriów 
(pasów, szyn i drążków trans-
portowych, oświetlenia we-
wnętrznego/zewnętrznego po-
jazdu, bagażników dachowych)

Panele ochronne:
▪ Podłogowe SoboGrip, SoboFlex
▪ Ścienne SowaPro

COMBO Z SYSTEMEM ZABUDOWY WARSZTATOWEJ SORTIMO

Umożliwia wyposażenie Państwa 
pojazdu w:
▪ Systemy zabudowy Globelyst M, 

Sortimo  HD lub Simpleco 3.0
▪ Szuflady z frontami ABS lub 

stalowymi HD
▪ Systemy półek stalowych lub 

kompozytowych
▪ Systemy walizek L-BOXX, 

LT-BOXX, M-BOXX, S-BOXX, 
E-BOXX, T-BOXX, i-BOXX

▪ System składanych półek 
FlexRack

▪ System podwieszanych półek 
Simpleco 2.0

MobilCar s.c.
Dobrzeń 26
56-410 Dobroszyce
www.mobilcar.pl

tel. +48 / 71 315 35 32
fax +48 / 71 315 35 19
sortimo@mobilcar.pl
produkcja@mobilcar.pl



ZABUDOWA WARSZTATOWA

OPEL VIVARO FURGON



▪ Bogaty asortyment akcesoriów 
(pasów, szyn i drążków trans-
portowych, oświetlenia we-
wnętrznego/zewnętrznego po-
jazdu, bagażników dachowych)

Panele ochronne:
▪ Podłogowe SoboGrip, SoboFlex
▪ Ścienne SowaPro

Umożliwia wyposażenie Państwa 
pojazdu w:
▪ Systemy zabudowy Globelyst M, 

Sortimo  HD lub Simpleco 3.0
▪ Szuflady z frontami ABS lub 

stalowymi HD
▪ Systemy półek stalowych lub 

kompozytowych
▪ Systemy walizek L-BOXX, 

LT-BOXX, M-BOXX, S-BOXX, 
E-BOXX, T-BOXX, i-BOXX

▪ System składanych półek 
FlexRack

Więcej informacji na www.opel.pl w sekcji Samochody Dostawcze. 

Na zdjęciach są widoczne elementy wyposażenia dodatkowego. Niniejsza ulotka 
prezentuje ofertę zabudów firmy Sortimo. Opel Poland Sp. z o.o. nie ponosi 
odpowiedzialności za jej zawartość, jakość proponowanych usług i produktów, 
warunki gwarancji i wymiany elementów.

OPEL VIVARO FURGON – ZABUDOWA WARSZTATOWA SORTIMO
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OPTYMALIZACJA MOŻLIWOŚCI

Przestronny, ekonomiczny i funkcjonalny Opel Vivaro posiada wiele 
atutów ułatwiających przekształcenie go w mobilny warsztat lub punkt 
usługowy. Zabudowa firmy Sortimo oferuje gamę rozwiązań umożliwia-
jących wykorzystanie zalet Vivaro Furgon do maksimum.

WNĘTRZE DOSTOSOWANE DO POTRZEB

Od ponad czterech dekad Sortimo rozwija ofertę systemów warsztato-
wych dla lekkich samochodów dostawczych. Jako pierwszy producent 
na świecie w 2004 roku wprowadziło do produkcji system zabudowy  
z bezinwazyjnym montażem, a od ubiegłego roku produkuje ultralekkie 
zabudowy kompozytowe. Posiadając w ofercie trzy systemowe rozwią-
zania: Globelyst M, Sortimo HD, Simpleco 3.0, umożliwiające elastyczne 
dostosowywanie rozwiązań dla potrzeb najbardziej wymagających 
użytkowników. Zabudowy wyposażone w szuflady, półki, walizki i akce-
soria transportowe nie tylko ułatwiają utrzymanie porządku w prze-
strzeni ładunkowej, ale również wspomagają zwiększenie efektywności 
dnia pracy i bezpieczeństwo transportu ładunków. Opel Vivaro prze-
kształcony przez Sortimo to wydajne, uporządkowane miejsce pracy.

MNIEJSZE KOSZTY, WIĘCEJ CZASU

Innowacyjny system regałów zamontowanych po prawej i lewej stronie 
przestrzeni ładunkowej Opla Vivaro złożony jest z funkcjonalnych  
szuflad, półek, walizek, schowków i uchwytów. Potrzebne na co dzień 
narzędzia, materiały i inne, nawet najdrobniejsze przedmioty mają 
swoje miejsce. Nie tracisz zatem czasu na poszukiwania, tylko sięgasz  
i zabierasz się do pracy.

ZINTEGROWANY SYSTEM ZABEZPIECZENIA ŁADUNKU

System mocowania ProSafe wbudowany w profile nośne, ramy regałów  
i płytę podłogową zabudowy umożliwia bezpieczne, szybkie i proste 
zabezpieczenie ładunku w Oplu Vivaro. Masz pewność, że przewożone 
przedmioty nie przemieszczą się podczas jazdy i nie ulegną zniszczeniu. 
Pakujesz, mocujesz, siadasz za kierownicę i jedziesz do celu bez zbęd-
nych przestojów.

VIVARO Z SYSTEMEM ZABUDOWY WARSZTATOWEJ SORTIMO

Przykładowa zabudowa Sortimo po prawej stronie przestrzeni ładunkowej.

Przykładowa zabudowa Sortimo po lewej stronie przestrzeni ładunkowej.

CERTYFIKOWANE ZABUDOWY OPLA

Pozostałe zalety zabudowy:
▪  Rozwiązania atestowane i zaaprobowane przez Opla
▪ 3-letnia gwarancja producenta
▪  Ubezpieczenie od szkód powstałych wskutek konwersji pojazdu
▪  Dostępność do części zamiennych przez 12 lat

MobilCar s.c.
Dobrzeń 26
56-410 Dobroszyce
www.mobilcar.pl

tel. +48 / 71 315 35 32
fax +48 / 71 315 35 19
sortimo@mobilcar.pl
produkcja@mobilcar.pl



ZABUDOWA WARSZTATOWA

OPEL MOVANO



MobilCar s.c.
Dobrzeń 26
56-410 Dobroszyce
www.mobilcar.pl

tel. +48 / 71 315 35 32
fax +48 / 71 315 35 19
sortimo@mobilcar.pl
produkcja@mobilcar.pl

Więcej informacji na www.opel.pl w sekcji Samochody Dostawcze.

Na zdjęciach są widoczne elementy wyposażenia dodatkowego. Niniejsza ulotka prezentuje ofertę zabudowy firmy Sortimo. Opel 
Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość, jakość proponowanych usług i produktów, warunki gwarancji  
i wymiany elementów.

OPTYMALIZACJA MOŻLIWOŚCI

Przestronny, ekonomiczny i funkcjonalny Opel  
Movano posiada wiele atutów ułatwiających prze-
kształcenie go w mobilny warsztat lub punkt usługo-
wy. Zabudowa firmy Sortimo oferuje gamę rozwią-
zań umożliwiających wykorzystanie zalet Movano do 
maksimum.

WNĘTRZE DOSTOSOWANE DO POTRZEB

Od ponad czterech dekad Sortimo rozwija ofertę 
systemów warsztatowych dla lekkich samochodów 
dostawczych. Jako pierwszy producent na świecie  
w 2004 roku wprowadziło do produkcji system zabu-
dowy z bezinwazyjnym montażem, a od ubiegłego 
roku produkuje ultralekkie zabudowy kompozytowe. 
Posiadając w ofercie trzy systemowe rozwiązania: 
Globelyst M, Sortimo HD, Simpleco 3.0, umożliwiają-
ce elastyczne dostosowywanie rozwiązań dla po-
trzeb najbardziej wymagających użytkowników.  
Zabudowy wyposażone w szuflady, półki, walizki  
i akcesoria transportowe nie tylko ułatwiają utrzy-
manie porządku w przestrzeni ładunkowej, ale rów-
nież wspomagają zwiększenie efektywności dnia 
pracy i bezpieczeństwo transportu ładunków. Opel 
Movano przekształcony przez Sortimo to wydajne, 
uporządkowane miejsce pracy.

MNIEJSZE KOSZTY, WIĘCEJ CZASU

Innowacyjny system regałów zamontowanych po 
prawej i lewej stronie przestrzeni ładunkowej Opla 
Movano złożony jest z funkcjonalnych szuflad, półek, 
walizek, schowków i uchwytów. Potrzebne na co 
dzień narzędzia, materiały i inne, nawet najdrob-
niejsze przedmioty mają swoje miejsce. Nie tracisz 
zatem czasu na poszukiwania, tylko sięgasz i zabie-
rasz się do pracy.

ZINTEGROWANY SYSTEM ZABEZPIECZENIA 
ŁADUNKU

System mocowania ProSafe wbudowany w profile 
nośne, ramy regałów i  płytę podłogową zabudowy 
umożliwia bezpieczne, szybkie i proste zabezpiecze-
nie ładunku w Oplu Movano. Masz pewność, że prze-
wożone przedmioty nie przemieszczą się podczas 
jazdy i nie ulegną zniszczeniu. Pakujesz, mocujesz, 
siadasz za kierownicę i jedziesz do celu bez zbęd-
nych przestojów.

CERTYFIKOWANE ZABUDOWY OPLA

Pozostałe zalety zabudowy:
▪  Rozwiązania atestowane i zaaprobowane 

przez Opla
▪  3-letnia gwarancja producenta
▪  Ubezpieczenie od szkód powstałych wskutek 

konwersji pojazdu
▪  Dostępność do części zamiennych przez 12 lat

MOVANO Z SYSTEMEM ZABUDOWY  
WARSZTATOWEJ SORTIMO

Umożliwia wyposażenie Państwa pojazdu w:
▪ Systemy zabudowy Globelyst M, Sortimo  HD 

lub Simpleco 3.0
▪ Szuflady z frontami ABS lub stalowymi HD
▪ Systemy półek stalowych lub kompozytowych
▪ Systemy walizek L-BOXX, LT-BOXX, M-BOXX, 

S-BOXX, E-BOXX, T-BOXX, i-BOXX
▪ System składanych półek FlexRack
▪ Bogaty asortyment akcesoriów (pasów, 

szyn i drążków transportowych, oświetlenia 
wewnętrznego/zewnętrznego pojazdu, 
bagażników dachowych)

Panele ochronne:
▪ Podłogowe SoboGrip, SoboFlex
▪ Ścienne SowaPro

OPEL MOVANO – ZABUDOWA WARSZTATOWA SORTIMO
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Przykładowa zabudowa Sortimo po prawej stronie przestrzeni 
ładunkowej.

Przykładowa zabudowa Sortimo po lewej stronie przestrzeni  
ładunkowej.
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