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BILINREDNING I DANSK KVALITET

Håll ner din TCO och gör din arbetsdag 
enkel och effektiv!

raaco bilinredning erbjuder en skräddarsydd lösning till din 

hantverksbil utifrån dina behov, samtidigt säkrar vi en låg TCO

eftersom raacos bilinredning består av robusta moduler med hållbara

material – allt producerat i Damnark.

Vi hjälper dig att skapa ordning och få ordning på dina verktyg, 

arbetsmaterial och tillbehör, så kan du på ett effektivt sätt lösa dina 

arbetsuppgifter hos dina kunder. 

Flexibilitet och säkerhet  

  Överblick - Du sparar tid och kan øka din effektivitet 

 Flexibel - Lätt att anpassa, om dina behov förändras eller din bil            

        byts ut mot en annan

 Krock testet - TÜV certifierat för din säkerhet om olycan är         
 framme
 

 Låg vikt - Producerat i aluminium, vilket gör, att inredningen tar

        minimal del av din nyttolast

Sedan 1956 har raaco utvecklat innovativa och 
hållbara lagringssystem, som är designad för 
att skapa ordning och överblick - detta sparar 
tid, utrymme och pengar. 

Med ett brett utbud av mobila och stationära 
förvaringssystem, med produkter som 
kan användas mellan systemen, hjälper vi 
till att skapa en effektivare arbetsdag för 
professionella hantverkare.

Vi arbetar kontinuerligt med olika miljöprojekt 
med FN´s Världsmål som inspiration när vi 
fokuserar på: 

3 › Hälsa och Välbefinnande

9 › Industri, Innovation och Infrastruktur

12 › Ansvarsfull konsumtion och produktion

 VÄRLDSMÅL
  för hållbar utveckling

HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

INDUSTRI, INNOVATION 
OCH INFRASTRUKTUR

ANSVARSFULL 
KONSUMTION OCH 
PRODUKTION
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CarryLite hylla S299
(monterad) 
EAN-nr.: 190091

HxBxD: 992 x 486 x 380 mm.
Vikt: 31,13 kg.

Innehål: 4 x Carrylite 55-25/2 
 5 x Carrylite 80-15

Hylla S296
(monterad)
EAN-nr.: 190107

HxBxD: 992 x 486 x 380 mm.
Vikt: 40,18 kg.

Innehål:  3 x Alulåda, låg  
 3 x Alulåda, djup

CarryLite hylla S298
(monterad) 
EAN-nr.: 190114

HxBxD: 992 x 486 x 380 mm.
Vikt: 29,50 kg.

Innehål: 8 x Carrylite 80-15

CarryLite hylla S297
(monterad)
EAN-nr.: 190121

HxBxD: 992 x 486 x 380 mm.
Vikt: 26,30 kg.

Innehål: 4 x Carrylite 80-15
 3 x Carrylite 150-9


