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VŽDY VŠETKO SO SEBOU
WÜRTH VNÚTORNÉ VYBAVENIE VOZIDIEL
Vnútorné vybavenie vozidiel od Würth je ideálnym spoločníkom pre remeselníkov 
a montérov v každodennom živote: materiál, náradie a stroje sú uložené kompaktne, prehľadne 
a bezpečne. Najdôležitejšie veci sú vždy po ruke. To prispieva k efektívnemu spôsobu práce, čo šetrí čas 
a vaše peniaze. Vo vašej mobilnej dielni sú zabudnuté drobné súčiastky a neprehľadnosť náradia minulosťou.

Vnútorné vybavenie vozidiel je do najmenšieho detailu prispôsobený vašim pracovným 
požiadavkám a vášmu nákladu. Vďaka tomu viete optimálne využiť každý priestor vo vozidle. 
Maximálnu flexibilitu umožňuje päť štandardných šírok polí, tri hĺbky uloženia a 30 mm výšková mriežka. Okrem 
toho vzniká vďaka inteligentnej kombinácii materiálov z hliníka, ocele a plastu úspora hmotnosti, ktorá redukuje 
náklady na pohonné hmoty a poteší vašu peňaženku.
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KEĎ SA INOVÁCIA 
STRETNE SO SKÚSENOSŤAMI
Würth už viac ako 75 rokov spája inovatívne nápady a prvotriednu kvalitu do inteligentných 
produktov. Vnútorné vybavenie vozidiel je toho najlepším príkladom.

Už 30 rokov sú vyvíjané v Nemecku a vyrábané dcérskou spoločnosťou koncernu Würth. 
Medzičasom sa dočkali 10. generácie, ktorá vďaka kvalitnému mixu hliníka, ocele a plastu ponúka optimalizovanú 
hmotnosť a umožňuje maximálnu flexibilitu.

50.000

VYVINUTÉ A VYROBENÉ  
KONCERNOM WÜRTH 

VYBAVENÝCH VOZIDIEL
ROČNE

30
ROKOV

SKÚSENOSTÍ

10.
GENERÁCIA
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OSOBNÉ
PORADENSTVO
NA MIESTE
INDIVIDUÁLNY
PRÍSTUP

Výhody na prvý pohľad:
• Bezplatné konzultácie
• Plánovanie podľa individuálnych potrieb
• 3D plánovací nástroj a predvádzacie vozidlo  

pre lepší prehľad a predstavu

Vaše požiadavky sú našim štandardom. 
Individuálna konfigurácia výbavy vo vozidle vychádza 
v ústrety potrebám remeselníkov do takej miery, že vaša
každodenná práca je citeľne uľahčená a pracovné
procesy sú navrhnuté efektívnejšie. Würth ponúka
pohodlný 3D plánovací nástroj, pomocou ktorého vám 
naplánujeme presne to čo chcete. 
Naše predvádzacie vozidlo Vám pomôže získať jasný 
obraz o vašich požiadavkách.
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Výhody na prvý pohľad:
• Najrýchlejšie vybavenie vo vozidle vôbec
• Vysoko kvalifikovaná montáž vlastnými technikmi

INŠTALÁCIA
A MONTÁŽ
Vaše nové vybavenie vo vozidle môže byť 
nainštalované aj vo vašich priestoroch
(po konzultácií so špecialistom).

Prestoje vášho vozidla sa skrátia na minimum.
Zabezpečujeme najvyššiu kvalitu montáže, a vysokú
spoľahlivosť.
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Výhody na prvý pohľad:
• Maximálne využitie priestoru vozidla
• Znížená hmotnosť
• Moderný dizajn
• Obrovský výber produktov
• Dlhá životnosť

PRECÍZNOSŤ
VÝROBY
MAXIMÁLNA
KVALITA
Maximálna funkčnosť sa stretáva 
s estetikou.
Vnútorné vybavenie do vozidiel od spoločnosti
Würth je vyvíjané a vyrábané koncernom Würth 
v Nemecku, preto sú inovácie okamžite implementované
a udržiavané najvyššie štandardy kvality.

Okrem vysokokvalitných vlastností ponúka najnovšia
generácia regálových prvkov vo vozidle výrazne
zníženú hmotnosť, ultramoderný dizajn a rozšírenú
škálu produktov pre ešte väčšiu voľnosť pri návrhu.

Vynikajúca kvalita a životnosť regálových
komponentov umožňuje jednoducho
preinštalovať zostavu na vaše nové vozidlo.
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Výhody na prvý pohľad:
•  Osvedčené crash testy
• Spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky podľa 

noriem a zákonov

FLEXIBILITA
A MAXIMÁLNA
BEZPEČNOSŤ
Na bezpečnej strane s Würthom. 
Pri výbere výbavy vo vozidle treba brať do úvahy 
aj bezpečnostné požiadavky.

Všetky moduly podrobujeme komplexným produktovým 
testom a zabezpečujeme absolútnu vhodnosť 
prostredníctvom crash testov v súlade s aktuálnymi 
normami a zákonmi.

Nielen pasažieri vozidla, ale aj váš náklad musí byť
riadne zaistení. Za porušenie povinnosti zabezpečiť
náklad hrozia sankcie.
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KOMPLETNÉ SYSTÉMY
RIEŠENIA PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK

VARIABILNÁ VÝBAVA VOZIDLA 
Vyrobené z hliníka, ocele a plastu pre maximálnu individualitu s nízkou hmotnosťou.

Variabilná výbava vo vozidle sa do najmenších detailov prispôsobí vašim pracovným procesom a uloženým 
veciam. Takto sa optimálne využíva obmedzený priestor vo vozidle. Táto maximálna flexibilita je umožnená piatimi 
štandardnými šírkami panelov, tromi montážnymi hĺbkami a 30 mm výškou. Inteligentný mix materiálov z hliníka 
a plastu navyše šetrí hmotnosť, čo má pozitívny vplyv na náklady na palivo.
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Vnútorné vybavenie vozidiel Würth je viac než len regálový systém, individuálne kompletné riešenie 
vašich požiadaviek. Okrem širokej škály zariaďovacích modulov ponúkame veľké množstvo príslušenstva 
a špeciálnych produktov pre prehľadnú a bezpečnú prepravu spotrebného materiálu, nástrojov a strojov.
Zabudnuté drobné súčiastky sú minulosťou, váš prepravovaný tovarv vždy bezpečne dorazí do cieľa!

MODULÁRNE VYBAVENIE VOZIDLA Z HLINÍKA – 
Extrémne robustné pre maximálnu odolnosť.

V odvetviach, akými sú hlavné a vedľajšie stavebné remeslá, mechanické namáhanie modulárneho vybavenia 
vozidiel je obzvlášť vysoké. Modulárne vybavenie vo vozidle vyrobené z komponentov z hlinika je pre tieto 
požiadavky ideálne. Tento model sa vyznačuje maximálnou odolnosťou a stabilitou, ako aj individuálne 
realizovateľnými špeciálnymi riešeniami.
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FLEXIBILNÉ RIEŠENIE
S INTELIGENTNÝM SYSTÉMOM
Vnútorné vybavenie do vozidla od Würth sa do najmenších detailov prispôsobí vašim pracovným 
procesom a požiadavkám. Takto je priestor vo vozidle optimálne využitý a všetko je vždy na svojom 
mieste - pre dokonalý poriadok a profesionálny vzhľad.

Úložné boxy
s patentovaným predným čelom

Zásuvky s praktickými úchytnými
lištami po celej šírke

Otočné klapky 
umožnujú rýchly prístup 
k prepravovanému náradiu
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Jednoduchá integrácia
Systémové Orsy kufre Würth

Komplexný program na
zabezpečenie nákladu

Výsuvný pracovný stôl ponúka 
dostatok priestoru pre bezpečnú prácu
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ŠPECIÁLNE PRODUKTY
Vyberte si z našej širokej ponuky špeciálnych produktov a požiadajte o riešenia, ktoré sú špeciálne prispôsobené 
vašim potrebám.
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MONTÁŽ SA OPLATÍ

Ušetrite čas aj peniaze
S dobre naplánovaným vybavením vo vozidle 
podporujete efektívne pracovné metódy a šetríte 
peniaze a čas každý deň.

Vyberte si najvyššiu kvalitu
Rozhodnite sa pre dlhú životnosť, ergonómiu.
Spoľahnite sa na nízku hmotnosť s maximálnou
stabilitou.

Vyhnete sa pokutám
Exekutíva stále viac kontroluje správne zaistenie
nákladu. Za porušenie povinnosti zabezpečiť náklad
hrozí pokuta.

Profitujete z dlhej životnosti
Výbavu vozidla je možné preniesť do ďalšieho
vozidla, ak je potrebné obnoviť autopark.

Osvedčené crash testy
Všetky diely spĺňajú bezpečnostné požiadavky 
podľa noriem a zákonov.

Vytvárajú systémový poriadok vozidla
Premyslené prepravné a pracovné systémy.
Uistite sa, že vybavenie vo vozidle je nakonfigurované
individuálne tak, aby zohľadňovalo vaše potreby.

Profesionálny vzhľad
Z čistého a správne usporiadaného vozidla
vyžaruje kompetencia a profesionalita.
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QR KÓDY - NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ

VW Caddy / Peugeot Partner 
Citroen Berlingo / Opel Combo / 
Toyota ProAce / Fiat Doblo

Naskenujte QR kód a pozrite si možnosti vybavenia vášho vozidla v 3D zobrazení.

č.1

č.4

č.9č.7

č.2

č.5

č.10č.8

č.3

č.6

č.11

Malé úžitkové vozidlá:

Stredné úžitkové vozidlá:

Veľké úžitkové vozidlá:

Ford Transit Custom/ VW T6 
Renault Express / MB Vito 
Citroen Jumpy / Fiat Talento 
Opel Vivaro

Mercedes-Benz Sprinter 
Peugeot Boxer / Citroen Jumper 
Fiat Ducato / VW Crafter
MAN TGE / Iveco Daily

č.14č.12 č.15č.13

č.16

č.21

č.26

č.19

č.24

č.17

č.22

č.27

č.20

č.25

č.18

č.23
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DOPLNKY

Výška: 700 mm
Ø 125 mm
Obj.č. 0963 81 540

Obj.č. 0963 83 741

Obj.č. 0963 80 215 Obj.č. 0963 580 889 Obj.č. 0963 80 283

Obsah: 16 l
Obj.č. 0963 81 821

Obsah: 5 l
Obj.č. 0963 81 753

Počet plechoviek: 12 ks
Obj.č. 0963 80 819

Počet plechoviek: 18 ks
Obj.č. 0963 81 825

Počet plechoviek: 25 ks
Obj.č. 0963 80 825

Kanister

S kohútom, držiakom a remienkom.

Stojan na kartuše a spreje - pena

Na skladovanie náplní a aerosólových nádobiek
•  Pre plechovky do max. 67 mm a kazety do max. 50 mm

Rebríkový upínací systém

Vhodný až pre 4 vnútri umiestené rebríkové
časti. 20 g nárazový test (ECE 17.07).
Odskúšaná prevádzková životnosť viac než
10 000 cyklov (UKAS ISO 17025). Max.
šírka nosníka: 55 mm. Zámky sú súčasťou
dodávky. Súčasť dodávky: 1 pár

Sťahovací popruh

S račňou a dvojitým hákom. Na zachytávanie 
a bezpečný prevoz materiálu.
 • šírka: 25mm
• dĺžka: 5000mm
• váha: 1,2kg

Doplnková bezpečnostná zámka

Pre dodatočné zabezpečenie zadných 
a bočných posuvných dverí. Vyrobené 
z nehrdzavejúcej ocele. Testované otvorenie 
a uzamknutie 56000x. Jednoduchá montáž.
1 pár a 4 kľúče.

Skladací výstražný kužel

Výška zloženého 60 mm, výška rozloženého 
510 mm. Zabudované blikajúce výstražné svetlo 
pevný podstavec 

Držiak závitových tyčí
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Šírka: 186 mm
Obj.č. 0963 80 982

dĺžka 1000mm + 2háky 
Obj.č. 0963 80 552

Obj.č. 0963 80 869
dĺžka 5000mm + 10 hákov 
Obj.č. 0963 80 558

Šírka: 250 mm
Obj.č. 0963 80 981

Šírka: 342 mm
Obj.č. 0963 80 980

Obj.č. 0963 99 284

Sada na zabezpečenie nákladu - malá

Obsah balenia:

Držiak na hadice

Vhodný na prepravu hadíc a káblov
•  Pre ľahkú montáž na stenu vozidla alebo  

na vybavenie vozidla

Zabezpečovacia guma

Na zaistenie prevažaného materiálu v policiach 
a otvorených regáloch vyrobené z prírodného 
kaučuku.

LED pracovné svietidlo s magnetom

Otočný svetlomet s pevným úchopom
2,4 m dlhý, špirálový napájací kábel na 12V
svetelný tok 1490 lm.

Rukavice pre mechanikov uni-top 0899 400 691 1 ks
Upínací popruh s račňou so západkou 0963 80 217 2 ks
Vak na zaistenie nákladu 0963 80 431 1 ks

Airline
Obj.č. 0963 80 324

Hák
Obj.č. 0963 80 325

Automatická gurtňa

S ukončením pre Airline lišty používaných v automotiv priemysle 
alebo s hákom.

•  Rozmery: 2000 x 55 mm
•  Prípustná ťahová sila LC  v páskovaní: 250 daN
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Obj.č. 0963 560 402 Obj.č. 0963 560 409 Obj.č. 0963 560 434

Modulový blok VMB402

Dodáva sa v zmontovanom stave, podstavec 
s pevnou prepážkou, 2x regálové police 
s prestaviteľným delením, ukončený rámovým 
nadstavcom, protišmykové podložky a kotviaci 
materiál v cene.

•  šírka: 1390 mm
•  výška: 1130 mm
•  hĺbka: 382 mm
•  váha: 20,4 kg

Modulový blok VMB409

Dodáva sa v zmontovanom stave, podstavec 
s pevnou prepážkou, 2x regálové police 
s prestaviteľným delením, ukončený rámovým 
nadstavcom, protišmykové podložky a kotviaci 
materiál v cene.

•  šírka: 1112 mm
•  výška: 980 mm
•  hĺbka: 330 mm
•  váha: 17,35 kg

Modulový blok VMB434

Dodáva sa v zmontovanom stave, podstavec 
s pevnou prepážkou, 2x regálové police 
s prestaviteľným delením, ukončený rámovým 
nadstavcom, protišmykové podložky a kotviaci 
materiál v cene.

•  šírka: 834 mm
•  výška: 980 mm
•  hĺbka: 382 mm
•  váha: 15,00 kg

Obj.č. 0963 80 212

Kotviace oko pre airline lišty

• Na variabilné použitie na upevňovacej lište Airline
•   Ideálne okolo rôznych kotviacich popruhov alebo nástrojov,  

ako sú metly, Na zavesenie vedier, náradia alebo vešiakov.

Obj.č. 0963 81 822

Kanister na vodu s držiakom

Objem: 5l
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Vhodné pre zaťaženia silou do 300 daN.
Dĺžka: 2000 mm, Šírka: 25 mm. 
Obj.č. 0963 80 248

Vhodné pre zaťaženia silou do 500 daN.
Dĺžka: 4000 mm, Šírka: 25 mm. 
Obj.č. 0963 80 208 Obj.č. 0963 580 169

Viazací popruh so zaisťovacou 
svorkou

Tvar háka: Viazacie oko ZOE

Protišmyková rohož pre vybavenie 
vozidla

Na zaistenie nákladu. Nezadržiava tekutiny, 
preto sa na nej netvorí námraza v zimných 
mesiacoch. Dĺžka: 5000 mm, Šírka: 100 mm.
Hrúbka: 3 mm

Hliníková airline lišta s prírubou ZSB

•  Vhodný pre všetky spojovacie tyče, upínacie 
remene a oči

• Na zahĺbenie do základnej dosky
• Na upevnenie na stenu vozidla
• Vrátane upevňovacieho materiálu

Dĺžka: 2000 mm
Obj.č. 0963 80 267

Dĺžka: 1500 mm
Obj.č. 0963 80 266

Obj.č. 0963 560 413 Obj.č. 0963 560 417

Modulový blok VMB413

Dodáva sa v zmontovanom stave, podstavec s pevnou prepážkou,
1x regálová polica s prestaviteľným delením, 1x oceľová polica nízka,
ukončený rámovým nadstavcom, protišmykové podložky a kotviaci 
materiál v cene.
•  šírka: 834 mm
•  výška: 890 mm
•  hĺbka: 382 mm
•  váha: 17,00 kg

Modulový blok VMB417

Dodáva sa v zmontovanom stave, podstavec s pevnou prepážkou,
1x regálová polica s prestaviteľným delením, 1x polica s 5 úložnými 
boxami, ukončený rámovým nadstavcom, protišmykové podložky 
a kotviaci materiál v cene.
•  šírka: 834 mm
•  výška: 950 mm
•  hĺbka: 330 mm
•  váha: 14,00 kg
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Obj.č. 0963 80 743 Obj.č. 0963 81 021

Systémová doska s uchytením Isofix

Pre bezpečnú prepravu systémových kufrov pre osobné autá a dodávky
Jednoduchá montáž.

•  Max zaťaženie 25kg

Držiak na jednorázové rukavice

Montáž možná horizontálne aj vertikálne.
Vyrobené z ušľachtilej ocele

Výhody na prvý pohľad:

•  3D plánovanie individuálne podľa vašich 
potrieb

•  Vysoko kvalifikovaná montáž vlastnými 
technikmi

•  Nízke prestoje – Vaše vozidlo bude čoskoro 
opäť pripravené na jazdu
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VNÚTORNÉ 
VYBAVENIE 
VOZIDIEL
Würth spol. s r.o.
Pribylinská 2
832 55 Bratislava 3
www.wurth.sk

Bezplatná zákaznícka linka:
✆ 0800 121 854

© Würth spol. s r.o., Bratislava. Všetky práva vyhradené.
02/2023℅akcia008

Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného 
tovaru. Vyhradzujeme si právo produktových zmien a tieto zmeny sme oprávnení previesť 
kedykoľvek aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené 
tlačovými chybami. Katalóg má reklamný a informačný charakter a neslúži ako záväzná 
ponuka.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Naši špecialisti:

Patrik Lamoš   Jozef Majdák
0904 745 517   0904 745 201
patrik.lamos@wurth.sk  jozef.majdak@wurth.sk


