
Skoda
Praktik

Alles heeft zijn plaats www.systemedstrom.com

Maak een goede bestelwagen nog beter.
U heeft een bestelwagen aangekocht. Dit is 
misschien wel één van de belangrijkste beslissingen 
voor uw bedrijf de komende jaren. Echter is dit  
slechts een lege verpakking. Nu moet u de opties 
bekijken om van uw bestelwagen een handig  
werkmiddel te maken. 
Denk aan efficiëntie en veiligheid bij het laden van  
uw gereedschap en uitrusting. Zo heeft alles zijn 
plaats en kan u er gerust in zijn dat de lading blijft  
liggen tijdens het rijden.
System Edström heeft meer dan 50 jaar ervaring in 
het ontwerpen en vervaardigen van basisinrichtingen 
voor uw Skoda. Kies degene die aan uw behoefte  
voldoet door eventueel accessoires en/of onderdelen 
toe te voegen of te verwijderen om de inrichting  
volledig op uw maat te maken.



Skoda Praktik

Art.Nr Kg Uur €

Art.Nr Kg Uur €

Art.Nr Kg Uur €

Art.Nr Kg Uur €

Adviesprijzen geldig van 2014-01-01 tot nader order. De prijzen zijn exclusief montage en BTW.

De advies tijd is de aanbevolen montage tijd voor ervaren inbouwers.

F40300 19 1,8 364,50

F40301 35 2,2 680,50

F40302 57 3,6 1 165,50

F40303 28 2,0 534,00



Informatie

Door System Edström voor uw dienstvoertuig te kiezen, zet u de eerste en  
belangrijkste stap om uw mobiele werkplek veilig en functioneel te maken. Van nu af 
aan bent u degene die beslist hoe veilig en functioneel uw werkplek wordt.

Denk eraan:
U draagt als chauffeur de eindverantwoordelijkheid. Indien u of iemand anders  
gewond raakt door materiaal dat in uw auto rondslingert of niet degelijk bevestigd is.

Houd rekening met het maximale laadvermogen van het voertuig!

• Laad het zwaarste materiaal onderaan. Dit lijkt misschien vanzelfsprekend, maar  
 denk er toch aan, want als u goed over de lading nadenkt, zult u uw rug minder  
 belasten en zal uw bestelwagen zich op de weg beter en veiliger gedragen.

• Hebt u goederen op de vloer die veel plaats innemen, gebruik dan spanbanden! 
 Dit kan uw leven redden!

• Denk eraan dat System Edström slechts een hulpmiddel is voor goede orde en  
 veiligheid in de wagen. Uiteindelijk bent u degene die beslist hoe efficiënt dit  
 hulpmiddel uw werkdag zal maken.

• Als u gereedschap en reserveonderdelen in uw auto meeneemt, denk er dan aan  
 dat u de lading op zijn plaats LEGT. Indien u het zomaar ergens neergooit, kunt u  
 zowel uw gereedschap als de reserveonderdelen en de inrichting beschadigen.

• Gebruik de verdeelbakjes in de laden en de plastieken sorteerbakken op de  
 legborden, zodat de voorwerpen niet overal rondslingeren. Zo vermijdt u onnodig  
 lawaai en beschadigde werktuigen.

• Gebruik onze mousse in de laden, zo wordt het geluid gedempt en worden   
 bovendien de werktuigen en reserveonderdelen beschermd.

• De rubberen mat op de legborden is een echt pluspunt. Ook hierdoor worden het  
 geluid gedempt en blijven de werktuigen en reserveonderdelen beter liggen.

Veiligheid, omgeving en kwaliteit.
System Edström is SS-EN ISO 9001:2008 gecertifieerd. Hiermee wordt onze  
administratieve kwaliteit en onze accuraatheid in leveringen verzekerd.

Onze producten worden op 2 manieren getest.   De eerste en belangrijkste zijn 
crashtests uitgevoerd door enerzijds Milbrook in Engeland (ECE17:07) en anderzijds 
Valutec in Frankrijk (INRS NS286).  De tweede test betreft efficiëntie en duurzaamheid 
van onze producten  uitgevoerd  door de Duitse organisatie TÜV-GS.

Meer informatie over deze tests vindt u op onze home pagina www.edstrom.se  

Alle gebruikte materialen bij System Edstrom  kunnen voor  
100% gerecycleerd worden.
Wij zijn SS-EN ISO 14001:2004 gecertifieerd.



Accessoires

Bankvijshouder

 Dealer

Gasfles houder Silicone en spuitbus houder Kofferklem

Tubo buizenlader Kabel houder Eerste-hulp

Verdeelbakjes voor in laden Plastieken sorteerbakken Verlichting Spanband

Art.No Omschrijving Prijs Art.No Omschrijving Prijs

System Edström is 
crashgetest volgens:

Deze basiskits bevatten alles wat u op de tekening ziet, 
inclusief de rubber matten voor alle legborden en  
montage onderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om prijzen en  
leveringsvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande 
kennisgeving.

Vind ons op internet: www.systemedstrom.com

Adviesprijzen geldig van 2014-01-01 tot nader order. De prijzen zijn exclusief montage en BTW.

De advies tijd is de aanbevolen montage tijd voor ervaren inbouwers.

System Edström Bilinredningar AB • Raseborgsgatan 11 • 164 74 Kista • Zweden  
Telefoon: +46 (0)8 590 920 20 • Fax: +46 (0)8 590 933 73 • Email: info@edstrom.se
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Verlichting

F8320 Verlichting set LED 2 tubes 2,2 Uur

F8321 Verlichting set LED 3 tubes 2,2 Uur

F8322 Verlichting set LED 4 tubes 3,3 Uur

F8323 Verlichting set LED 5 tubes 3,3 Uur

F8324 Verlichting set LED 6 tubes 3,3 Uur

Verdeelbakjes & Sorteerbakken

3000 Verdeelbakje 300x127 mm

3002 Verdeelbakje 300x172 mm

3004 Verdeelbakje 470x127 mm

3006 Verdeelbakje 470x172 mm

3010 Sorteerbak 300x121x145 mm

3012 Sorteerbak 300x170x145 mm

3014 Sorteerbak 470x121x145 mm

3016 Sorteerbak 470x170x145 mm

3017 Sorteerbak 300x291x145 mm

3018 Sorteerbak 470x291x145 mm

Accessoires

2753 Steun

2754 Tussenschot 300x60 mm

2756 Tussenschot 470x60 mm

2910 Gasfles houder 202GT

2912 Gasfles houder met vastzetband

2935 Kofferklem 1176 mm

4077 Kabel houder

4350 Silicone en spuitbus houder

4354 Universele klemstrip

4356 Universele haak

5004 Bankvijs 115 mm

5012 Bankvijshouder 17 standaard

5082 Eerste-hulpkit

5107 Spanband met ratelgesp

5118 Spanband met klemgesp

8467 Tubo buizenlader

180,50 €

234,00 €

287,50 €

342,00 €

396,50 €

7,00 €

9,50 €

8,50 €

11,00 €

4,00 €

5,00 €

6,00 €

7,00 €

10,50 €

14,50 €

3,50 €

3,50 €

4,00 €

67,50 €

20,00 €

91,00 €

23,00 €

56,50 €

22,50 €

9,84 €

324,00 €

199,00 €

41,50 €

22,00 €

9,00 €

515,00 €


