
Unikátní systém zásuvek pro více místa a přehlednost



Elevator Pitch Over BEKS

Bezproblémové 
skladování

Proč zásuvkový systém?
Náš systém zásuvek se od tradičních výrobců vestaveb velmi liší. Pracujeme se zásuvkami 

na podlaze vozu, nikoli s regály u bočních stěn. To umožňuje využít celou šířku úložného 

prostoru. Náš jedinečný zásuvkový systém nabízí ještě další výhody:

V důsledku nerovnoměrného zatížení se zhorší 
jízdní vlastnosti vašeho vozu. Navíc dochází k 
přetížení odpružení a pneumatik. 
Systém podlahových zásuvek BEKS vám pomůže 
dosáhnout dobrého a rovnoměrného zatížení 
vašeho vozu.

Zásuvkový systém je vhodnější alternativou, 
než nástěnné regály téměř v každé situaci. Vše 
má své vlastní místo, navíc si můžete materiál 
pokládat i na zásuvkový systém a přitom se stále 
lehce dostat ke svým nástrojům a součástkám.  

Pokud není výška vozu dostatečná pro 
vzpřímené stání, je přístup do nákladového 
prostoru nepříjemný a někdy i bolestivý. S naším 
zásuvkovým systémem jsou materiály a nářadí 
snadno přístupné zvenčí. To je ergonomie v té 
nejlepší podobě!

Náš zásuvkový systém je nejlehčí typ vybavení 
pro užitková vozidla. Každý kilogram, který s 
sebou vozíte, vás stojí 0,1 litru paliva na 
každých 100 kilometrů, které ujedete.

Rovnoměrné nakládání

Nemohu dosáhnout na své věci

Stojí rovně

Úspora paliva

Mnoho firemních vozů je přeplněných kvůli 
nedostatku chytrých úložných prostor. V důsledku 
toho musíte hledat správné materiály a nářadí, než 
se konečně můžete pustit do práce. Znáte tento 
problém? Pak je pro vás řešením náš jedinečný 
zásuvkový systém jako vybavení vozidla!



afbeelding

V čem je 
společnost 
BEKS tak 
jedinečná

Proč BEKS?

Vývoj první generace zásuvkových systémů BEKS byl zahájen v roce 2001. Díky mnoha 

pozitivním reakcím společnost BEKS pokračovala v růstu a dalším vývoji produktu. 

V současnosti je zásuvkový systém BEKS nejvhodnější varianta pro segmenty Mini, 

Compact a Midi. Navíc tento jedinečný zásuvkový systém nachází cestu do mnoha  

pick-upů a vozidel ze segmentu Maxi.

Jako malá organizace jsme flexibilní a můžeme okamžitě reagovat na vaše konkrétní 

potřeby a požadavky. Používáme také nejmodernější techniky a vysoce kvalitní materiály. 

Díky tomu je náš systém velmi lehký a odolný. Pravděpodobnost výskytu závad je prakticky 

nulová.

Po celé Evropě máme prodejce, kteří vám budou rádi 

k dispozici. Mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti 

s instalací našeho zásuvkového systému a mohou 

vybavit užitková vozidla podle vašich přání.

Unikátní systém zásuvek

Naše síla

Takto pracujeme

Jedinečné zásuvkové vodiče: 

Žádné teleskopické zásuvkové vodiče na boku 

Patentovaný systém uzamykání zásuvky

Specializace na podlahové zásuvkové systémy

Výsledkem je úspora paliva  

nebo větší akční rádius

Nízká hmotnost

Hliník (eloxovaný), nerezová ocel (inox) 

Ocelové součásti (tepelně pozinkované) 

Lehké dřevo (hlavně topolové)

Chytrá kombinace materiálů

Hloubky od 60 do 90 > 60 kg na zásuvku 

Hloubka od 105 > 100 kg na zásuvku

Vysoká nosnost

Možnost nekonečného množství 

kombinací

Velký sortiment

Lze snadno konfigurovat na 

našich webových stránkách

BEKS-konfigurátor

Objednané zařízení může opustit 

továrnu po 9 pracovních dnech.

Velmi krátké dodací lhůty

Krátká doba montáže; 

(modul je dodáván připravený k 

montáži)

Snadná montáž

Absorbuje energii která se 

uvolní při srážce.

Odolnost proti nárazu

Každých 10 kg navíc stojí 0,1 litru 

paliva na 100 km navíc.

Nízké ‘celkové náklady na pořízení’

Zásuvky lze nakonfigurovat podle vašich 

přání a potřeb.

Obsáhlý seznam příslušenství

Lze snadno přenést do jiného 

vozidla

Dlouhá životnost

Nezničitelný, nejlepší 

zásuvkový systém v Evropě

Záruka 10 let

Více času na skutečnou práci  

1 minuta hledání stojí vás i vašeho 

zákazníka 1 euro!

ŽÁDNÉ nekonečné hledání vašich věcí

Žádné pronikání nečistot zvenčí 

Komponenty nemohou vypadnout ze 

zásuvky

Zcela utěsněné po celém obvodu



Nekonečné možnosti
Pro mechaniky

Chcete, nákladový prostor, do 

kterého můžete snadno uložit 

své nářadí a zároveň ho snadno 

najít? Pracujete rádi efektivně a 

příjemně, aniž byste museli z 

vašeho auta neustále ystupovat 

a nastupovat? Objevte lehký 

úložný systém od společnosti 

BEKS.

Pro vlastníky vozového parku 

Již od počátků, jsou pro naši 

společnost důležití partneři 

majitelé firemních vozových 

parků či organizační složky státu. 

BEKS vybaví firemní vůz dle přání 

zákazníka zcela do detailu, upravit 

lze například rozměry nebo  

celkové specifikace, design (vaše 

vlastní logo a firemní barvy) 

nebo aplikovat speciální vybavení, 

které je připravené k použití.

Pro veterinární lékaře

Chcete praktické vozidlo které je 

nejen přehledné a hygienické, ale 

také je také vybaveno všemi 

vymoženostmi? Jako např. 

chladicí box s extra napájením, 

230 V pro tiskárnu, tekoucí vodu s 

odtokem a možností třídění 

odpadu? Objevte lehký 

AutoApotheek řešení pro 

veterináře od společnosti  

BEKS-for-Vets.

Pro policii

Policejní složky již mnoho let 

nacházejí u nás i v zahraničí 

cestu k BEKS. To se děje 

většinou prostřednictvím 

specializovaných partnerů. 

Společností, které se plně věnují 

a zabývají se celkovým 

vybavením policejních a 

záchranných služeb. Společnost 

BEKS je hrdá na to, že může být 

součástí takové přestavby.

THE VAN ORGANIZER THE FLEET ORGANIZER

THE BLUE ORGANIZERTHE VETS ORGANIZER



Vyrábíme je
na míru

Rozměry.

V posledních letech jsme navrhli interiéry užitkových vozidel téměř pro všechny 

profese. K dispozici je široká nabídka, která vám pomůže určit nejideálnější 

vybavení pro vás. Náš sortiment zahrnuje více než 5,5 milionu různých 

konfigurací!

Pro pick-up

Pro osobní automobily

Pro dodávky

(mini, střední)
Pro dodávky

(Maxi)

Nakonfigurujte své 
vybavení ve vozidle

Chcete si sestavit vlastní interiér dodávky? Pak začněte s naším 

online průvodcem a navrhněte si vlastní vybavení vozidla, 

podle vašich přání a představ.

Pomocí tohoto online nástroje můžete snadno sestavit vybavení vozidla podle 

vašich představ. Každý rok si tisíce zákazníků 

navrhují ideální vybavení svých dodávek online.

https://wizard.beks-systems.com/d/bekscz



Příslušenství
Myslete na všechno.

V interiéru užitkového vozu samozřejmě potřebujete 
své nářadí a příslušenství. Chytře zvýšíte efektivnost 
své práce. Přepážky, plastové boxy a přihrádky z 
hliníku zajišťují ještě větší přehled. Pokud potřebujete 
svěrák nebo chcete mít možnost si umýt ruce na 
cestách; BEKS je řešení.

Různé velikosti

Obecné příslušenství

Příslušenství pro veterinární lékaře

Různé velikosti

Různé velikosti Na dno zásuvky

Sebeurčující pozice Různé velikosti

1 klíčem lze zamknout 

několik zámků

Standardní nebo s 

napínacími otočnými čepy

Rozšířitelný 

Různé modely Pro 50, 100 nebo 250 ml lahve 4, 6 nebo 8 litrů

Příčky Hliníkové přihrádky

Plastová přihrádka Protiskluzové rohože

Rozložení délky Plastové přepravky

Zámky Montážní sady

Svěrák, držák

Chladící box Přihrádky na láhve Odpadkové koše



Máte zájem?
Spolehněte se na naše řemeslné zpracování

Chcete získat více informací o nás nebo o našich zásuvkových systémech? 

Pak nás nezávazně kontaktujte. Můžete nás kontaktovat 

prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

BEKS Systems 

Goudenrijderhof 8

5551 VJ  Valkenswaard

tel. +31 40 204 5052

www.beks-systems.com

info@beks-systems.com

Meer info op: www.beks-systems.cz

Made in Holland


