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Vejledende

Selskabet

bott udvikler og producerer bil- og værkstedsindretnin-

ger på diverse europæiske fabrikker. Vi leverer til kunder 

i industri, service og håndværksbranchen i hele verden. 

Vores fi rmaprofi l er præget af den kundeorienterede ser-

vice samt den enestående kvalitet på produkterne. Den 

løbende videreudvikling af produkter og serviceydelser 

markerer bott som ekspert gennem årtier. 

Velkommen hos eksperterne.

Bott Danmark A/S,

Strevelinsvej 16, 7000 Fredericia

Telefon: +45 6441 4418, Telefax: +45 6441 4415

www.bott.dk2



Velkommen hos eksperterne.



Selskabet

bott i hele verden. USA

Germany
Switzerland
Austria
Netherlands
Belgium
France
Poland
Hungary
Slovenia
Slovakia
Czech Repuplic

Central Europe

Spain

Portugal
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bott i hele verden. Denmark

Russia

Finland

Sweden

Norway

Singapore

UAE

Australasia

Australia
New Zealand

Greece

Italy

Ireland

Great Britain
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Bilindretninger

Arbejd undervejs

Om håndværk, kommune eller anden serviceudbyder, 

tilbyder vi med en bott bilindretning alt hvad du har brug 

for til dit daglige arbejde undervejs.

Mange kendte fi rmaer benytter bilindretninger fra bott 

og har gjort det igennem mange år. De er således alle-

rede overbeviste om kvaliteten og funktionerne.

bott eksperterne tager sig af alt fra montering af indret-

ning,foliering samt registrering af køretøjer, vi klarer det 

hele for dig.

bott leverer den komplette færdige pakkeløsning.

Bil indretning.
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Bil indretning.

Flåder

Personbil, SUV, pick-up

Varevogn, transporter, kassevogn



Synsvinkel.
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Synsvinkel.

Du kommer ofte ud for nye udfordringer i dit daglige arbejde. 

Vi hjælper dig til at klare din hverdag. Dine arbejdsmaterialer er altid 

indenfor rækkevidde og sikkert opbevaret i din skræddersyede bilindret-

ning. Hvem ønsker ikke at have alt på den rette plads? Gå fremtiden i 

møde med os og øg din effektivitet.

Med øje for din succes.

Bilindretning
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Lys i morket./
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Individualitet, fl eksibilitet og kreativitet hører til vores styrker. En individuel 

rådgivning og planlægning er en selvfølge for os. Du er i gode hænder 

hos bott medarbejderne og bott’s servicepartnere. Vi klarer alt fra analyse 

af dit udstyr til den færdige montage.

Dine ønsker, vores planlægning.

Rådgivning + planlægning

Lys i morket.
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Indre værdier tæller.
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Indre værdier tæller.

Enhver bilstørrelse

Om personbil, lille, mellem eller stor varebil, bott har den rigtige løsning 

for enhver bilstørrelse og ethvert behov. Vi planlægger din bilindretning 

så arealet i din erhvervsbil udnyttes ideelt. Uanset om du ønsker mest 

mulig gulvplads, lasteevne eller lastsikring: Vi sørger for, at dit værktøj og 

materiel er opbevaret ordentligt og sikkert.

For det er de indre værdier det kommer an på.
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Pakke, alt hvad du be hover.
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I det daglige arbejde hjælper vi med sikker og korrekt transport af din 

last, bott sørger således for at sikkerheden er i højsædet til lasten og 

passagerne med den crashtestede bilindretning. Med det store udvalg i 

diverse lastsikringer er du altid sikkert på vej.

Så er der ikke noget der fl yver om ørerne på dig!

Sikkert frem til målet

Pakke, alt hvad du be hover./
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Værkstedsindretninger

Oplev orden

bott byder på højkvalitets og langlivede værkstedsindret-

ninger til alle varierede opgaver og formål. Dit individu-

elle behov er altid i fokus hos os. 

Værkstedsindretningen skaber de bedste forudsætnin-

ger for et professionelt arbejdsmiljø. Du arbejder rent 

og effektivt med en klart struktureret organisation af dit 

værktøj og dine materialer med din indretning fra bott. 

Det vil dine kunder også bemærke. 

Den kompromisløse kvalitet af vores produkter hjælper 

dig til succes.

Værkstedsind retning.
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Oplev orden

Værkstedsind retning.



Dine ideer Vores plan lægning.
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Dine ideer Vores plan lægning.

Blik for kundeønsker

Sammen med dine bott planlægningseksperter kan du være med til 

at forme din egen personlige & individuelle værkstedsindretning. bott 

teamet går ind i dine specifi kke krav. Herved opstår der et skræddersyet 

koncept for dit værksted.

Dine forestillinger, ønsker og ideer er altid velkomne hos os.
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Perfekt organiseret.
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Højkvalitets produkter kræver en førsteklasses service. 

cubio Service værkstedsindretning er optimalt afstemt efter arbejdet og 

processerne på serviceværksteder. Den overskuelige orden og funktiona-

litet af indretningen sikrer et effektivt arbejde. Alle værktøjer og drifts-

stoffer er lige ved hånden og har deres faste pladser. Struktur og orden 

skaber tillid hos dine kunder.

Fordi det første indtryk er vigtigt.

Alt på rette sted

Perfekt organiseret.
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Helt i orden.
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Behold overblikket, ved at udstyre dit værksted med vores omfattende 

bott indretningssystem. En overskuelig skuffeinddeling og en velassorte-

ret værktøjsvæg hjælper dig og dine medarbejdere til hurtigere og mere 

effektivt arbejde. Desuden: "Hvem har lyst til at lede længe efter værk-

tøjet?" 

Alt er, hvor det hører hjemme.

Perfekt sorteret

Helt i orden.
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Arbejdspladssystemer

Øg effektiviteten

avero arbejdspladsystem sørger for effektivitet, ergonomi 

og sikkerhed ved arbejdspladser med manuel montage. 

Øg din produktkvalitet med slanke montageprocesser. 

Med avero kan du reagere hurtigt og fl eksibelt på nye 

udfordringer. Vi rådgiver gerne, også omkring ESD-sik-

kerhed. Sammen med dig fi nder vi den passende løsning 

for din manuelle montage. Vær godt forberedt for de 

altid skiftende rammebetingelser og korte produktions-

cyklusser.

Indretning til    Produktionen.
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Indretning til    Produktionen.



Vær hurtigere.
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Vær hurtigere.

bott eksperterne analyserer nøje dine processer med vej-, ventetider og 

transportveje. Med den individuelle planlægning af en avero montage-

linje skaffer du det nødvendige overblik og optimerer dine processer. 

Udnyt det fulde potentiale af din manuelle produktion med avero og 

skab økonomiske forbedringer i din virksomhed.

Altid et skridt foran.

Procesoptimering
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Skab overblik.
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Skab overblik.

Orden på arbejdspladsen, hurtigere adgang og en overskuelig placering 

af værktøjer er uvurderlig for dit effektive arbejde - og er allerede en 

selvfølge med avero arbejdspladssystem.

Vi tilbyder mange forskellige organisationssystemer til enhver arbejds-

plads. Den hurtige adgang til værktøjer og materialer optimerer dine pro-

cesser og reducerer dine omkostninger.

Forbedring af alle procesparametre.

Omkostningsreduktion
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Må jeg præsentere: Min arbejdsplads.
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Vi skaber orden og struktur på arbejdspladsen.

Med let tilgængelige skuffer, den rigtige belysning og højdejusterbare 

borde skåner du dine medarbejdere langsigtet. Ergonomisk udformede 

elementer der betjenes komfortabelt og ser godt ud.

Så dine medarbejdere møder på arbejde med et smil.

Ergonomisk og effektiv

Må jeg præsentere: Min arbejdsplads.
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Alle krav opfyldt.

32



Du kan se med det samme, om din servicekuffert allerede er på plads i 

bilen, eller stadig er på værkstedet. Vores systemfi losofi  hjælper dig til at 

organisere dit materiel. Herved opnår du et perfekt arbejdsmiljø.

Et system til din virksomhed og din bil.

Resultatet stemmer

Alle krav opfyldt.
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Du vil blive tilfreds.
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Du vil blive tilfreds.

Pakkeløsningen er svaret

Service er vigtig for os. Vi rådgiver dig omfattende og fi nder den per-

fekte løsning. Med vores omfattende servicepakker sørger vi for effektivt 

arbejde på dit stationære og mobile værksted. Lad dig overbevise af vores 

pakkeløsning.

Resultatet stemmer!
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bott Teamet.
"De forskellige brancher

anvendelsesområder og pro-

dukter er det, der motiverer mig 

dagligt, og skaber nytænkning 

og gør, at jeg fi nder den passen-

de løsning for dig.”

"Det er min opgave, frem for alt at 

pleje de nye produkter i vores pro-

duktdatabase. Vi lægger den største 

vægt på tilgængeligheden af alle 

data, så vi kan levere det passende 

produkt til dit behov."

Michael Timpel, 

(Key Account Europa)

Daniel Hauber,

(Produktmarketing)
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Bag hvert produkt står også en medarbejder. Know-how og engage-

ment fra vores medarbejdere er afgørende for vores succes. 

bott teamet glæder sig til at opfylde dine individuelle krav. 

"De daglige udfordringer i 

vores montagecenter er af-

vekslende. Mine medarbej-

dere oplæres regelmæssigt, 

så vores kunder er sikret."

"Da vi producerer produkter 

som vi også selv benytter, for-

står vi udmærket hvad der er 

vigtigt for kunden. Herved er 

den modulære opbygning af 

vores arbejdspladser enormt 

vigtig."

Orden er et centralt tema for vores 

produkter. Også i bogholderiet er 

orden og overskuelighed et stort 

aktiv.

Jeg sørger for en ordentlig 

afvikling efter dit køb.

Joachim Weissenberger, 

(Pladecenter fabrik 2)

Jürgen Bayer, 

(Leder montagecenter 

bilindretninger)

Martina Mohl, 

(Bogholderi)
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Med blik for…

Gennem mere end 80 år har bott leveret en omfattende produkt-

portefølje, højeste kvalitet og den bedste service til kunder i hele 

verden. Specielt den store kundetilfredshed har igennem tiden 

sørget for, at bott kontinuerligt og støt har vokset sig større. Vi 

lægger den største vægt på innovation. Herved investerer du i 

bott i en langsigtet løsning for effektivt arbejde – og herved en 

bæredygtig succes.

Erfaringen gør forskellen.

…langsigtet erfaring
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Intet er mere konstant end forandringen. Om det sker grundet opfi ndertrang, sports-

lig konkurrence eller ved begejstring over tingene, er vores verden underlagt en 

kontinuerlig udvikling.

Ting der forbedres, beskæftiger folk i hele verden. Produkter, der forbedrer vores 

livskvalitet, er lige så meget i fokus som det personlige udbytte.

Med sine produkter, har bott valgt en målsætning om den bedst mulige værditilvækst 

for kunderne. Økonomiske aspekter ligger lige så meget til grund for stationære og 

mobile arbejdspladser, som sikkerhed og velbefi ndende på arbejdspladsen.

Clive R. Woodward

Jan Willem Jongert    Clive R. Woodward

Chief Executive Offi cer, Bott Group   Managing Director, Bott Group

Jan Willem Jongert
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