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vario3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

…̟ροσφέρουµε λύσεις σε κάθε ε̟αγγελµατία
βελτιώνοντας την καθηµερινότητά του…

ΟΡΓΑΝΩΘΕΙΤΕΟΡΓΑΝΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙΚΑΙ ΚΕΡ∆ΙΣΤΕΚΕΡ∆ΙΣΤΕ

......χώροχώρο, , χρόνοχρόνο καικαι χρήµαχρήµα!!



Εχετε τα εργαλεία σας
εν…τάξει ;

Η µεγαλύτερη Γερµανική

εταιρία στο χώρο του

εξοπλισµού εργοστασίων, 
βιοµηχανιών και

επαγγελµατικών

αυτοκινήτων.

Είναι εδώ για να δώσει

πρακτικές και λειτουργικές

προτάσεις για κάθε

επαγγελµατία.



Εξοικονοµήστε
χώρο, χρόνο & χρήµα

Με τα συστήµατα διαχείρισης

και εκµετάλλευσης χώρου, 
ο επαγγελµατίας έχει πάντα όλα τα

εργαλεία του τακτοποιηµένα και όλα τα

µικροαντικείµενα στη θέση τους.

Ο επιχειρηµατίας επαγγελµατίας µε τον

εξοπλισµό για το επαγγελµατικό του

αυτοκίνητο, εξοικονοµεί χρόνο, χώρο και
χρήµα έχοντας τακτοποιηµένα όλα του τα

εργαλεία και υλικά µε ασφάλεια και σε

ελάχιστο χώρο.



Εγγύηση στην κατασκευή

και στην το̟οθέτηση

Όλα τα συστήµατα εξοπλισµού

είναι κατασκευασµένα

σύµφωνα µε τις αυστηρές

προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής

Ένωσης.
DIN EN ISO 14001:2009 
DIN EN ISO   9001:2008 

Η τοποθέτηση γίνεται

από εξειδικευµένο

προσωπικό

εκπαιδευµένο στη

Γερµανία.



Κύριο µέληµά µας
η ασφάλειά σας

Η ΒΟΤΤ έχει πάρει
µέρος µε επιτυχία σε

πάνω από 20 crash tests 
σε συνεργασία µε τον

οργανισµό TUV/TIA και
τις Ευρωπαϊκές

αυτοκινητοβιοµηχανίες. 

Όλα τα προϊόντα είναι
κατασκευασµένα
σύµφωνα µε τις

αυστηρές προδιαγραφές
της Ευρωπαϊκής Ενωσης



Ποικιλία σε διαθέσιµα
µοντέλα

Η µεγάλη

ποικιλία σε

διαθέσιµα

µοντέλα είναι

ικανή να

καλύψει τις

ανάγκες όλων

των

επαγγελµατιών

καθώς και κάθε

γούστο. 



Σχεδιάστε µαζί µας
το χώρο σας

Οι χώροι εργοστασίων, 
βιοµηχανιών καθώς και

οι εξειδικευµένες

κατασκευές

αυτοκινήτων

σχεδιάζονται στον

υπολογιστή από τους

ειδικούς συνεργάτες µας

µε οδηγό την πλήρη

ικανοποίησή σας.



…̟ροσφέροντας εκµετάλλευση του χώρου, 
ασφάλεια, κέρδος…



…BOTT και για ΙΧ ε̟ιβατικά…



…συρτάρια ̟αντού…



…έχουµε λύσεις για κάθε τύ̟ο
αυτοκινήτου…



…µε έξυ̟νους συνδυασµούς…



Verso+ …νέα είδη…



Cubio …εξέλιξη και αντοχή…



…εργονοµία, ̟αραγωγικότητα, 
Γερµανική αξιο̟ιστία…



...δηµιουργούµε καλύτερο εργασιακό
̟εριβάλλον...



…µοντέρνοι χώροι…



…µοντέρνοι χώροι…



…χιλιάδες ε̟ιλογές…



…πιστοποιητικά…
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