ZEVIM SYSTEEM
BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN

OPTIMALE EFFICIENCY MET SOLIDE EN PRIJSGUNSTIGE OPLOSSINGEN VOOR UW BEDRIJFSWAGEN

ZEVIM BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN
MODULAIR – VEILIG – DUURZAAM – LICHT IN GEWICHT
Zevim bedrijfswageninrichting is een modulair opgebouwd

productielocaties met ISO-9001:2008 certificering. Het is dan ook niet

bedrijfswageninrichtingssysteem. Individueel kan hierdoor

verwonderlijk dat wij u een garantietermijn van 5 jaar kunnen bieden!

voor elk voertuig en elke branche een klantspecifieke
bedrijfswageninrichting worden samengebouwd met

Tot een goede bedrijfswageninrichting behoort ook een goede

standaard componenten.

service. Wij leveren onze materialen via dealers/verkooppunten. Dit
zijn de professionele vakhandelaren en de door ons geselecteerde en

Door de verschillende Zevim systeem componenten met elkaar te

geautoriseerde bedrijfswageninrichters en/of carrosseriebouwers.

combineren kunnen gereedschappen, machines en (klein)materiaal

Deze Zevim dealers/verkooppunten hebben service ook hoog in het

overzichtelijk en veilig worden opgeborgen. Ook voor de niet standaard

vaandel staan en zijn dan ook uw aanspreekpunt in de regio.

materialen en wensen hebben wij veelal een oplossing. Uiteindelijk
zal alles zijn eigen plek krijgen in het voertuig waardoor zoektijden

De installatie van de Zevim bedrijfswageninrichtingen geschiedt via

kunnen worden gereduceerd. En daarmee uw efficiency dus verhoogd !

deze vakkundige en geautoriseerde dealers/bedrijfswageninrichters
met een eigen service-/inbouwwerkplaats. Tevens werken we met

Een Zevim bedrijfswageninrichting is samengesteld uit een combinatie

de Zevim mobiele inbouw ondersteuningsteams. Kortom altijd

van aluminium en stalen componenten. Hierdoor bieden wij een

advies, begeleiding, installatie en service voor u in de regio. Wel zo

zeer lichtgewicht en uiterst stabiel systeem aan met een zeer

gemakkelijk.

lange levensduur. De productie van onze systemen vindt plaats in
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5garaJanatrie
5 jaar garantie
Vanwege de hoge kwaliteit van
onze materialen hanteren wij een
garantietermijn van 5 jaar. Ook op
de montage/installatie.

TÜV

ISO 90012008

gecertificeerd

TüV gecertificeerd
Het Zevim bodemladesysteem is het
enige TüV gecertificeerde modulaire
systeem in zijn soort met een
draaglast per lade van 150 kg, 100%
uittrekbare laden en de hoge mate
van modulairheid en flexibiliteit.

Licht in gewicht
Een uitgebalanceerde materiaalmix
zorgt voor een zeer stabiel en tevens
lichtgewicht systeem.

Crash-getest
Het Zevim systeem is Crash-getest
wat voor een hoge veiligheid zorgt
voor bestuurder en bijrijder.

Flexibel en modulair
Vanwege de hoge mate van
flexibiliteit is het eenvoudig om het
systeem in de loop van de tijd aan te
passen of uit te breiden.

Constante kwaliteit
Doordat de producties plaatsvinden
onder ISO 9001:2008 bent u
verzekerd van een constante en
hoge kwaliteit.

Eenvoudige en snelle montage
Door doordachte engineering van het
gehele systeem is de (voor)montage
van het systeem snel en eenvoudig te
realiseren.

VEHICLE RACKING
A M É N A G E M E N T DE

SOLUTIONS
VÉHICULES

HOOFDVESTIGING
Zevim bedrijfswageninrichting bv
Nobelstraat 12
NL 6902 PH Zevenaar
Telefoon: 00 31 (0)316 - 52 78 64
E-Mail: info@zevim.nl

WWW.ZEVIM.NL
WWW.ZEVIM.EU
WWW.ZEVIM.BE
Verkooppunt / inbouwdealer:

TOEBEHOOR
Voor elke behoefte hebben
wij veelal de geschikte
toebehoren voor u
beschikbaar.

