
Unikátní zásuvkový systém

Více úložného prostoru ve vašem autě

Více prostoru a přehled

Skutečná profesionalita

Bezpečnost
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Pro profesionální uživatele, kteří se vydávají 

na cesty za účelem „servisu“ a k tomu 

účelu si vozí vybavení/nástroje a nářadí.

Pro společnosti, státní instituce a úřady, 

které mají vozový park sestávající alespoň z 

9 vozidel.

Pro veterinární lékaře, kteří se vydávají na 

cesty „ošetřovat své pacienty“ a k tomu 

účelu si vozí léky, materiály nebo nástroje.

Pro profesionály v oblasti sociální péče se 

speciálně vybaveným zásahovým vozidlem.

THE FLEET ORGANIZER
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LETÁ

ZÁRUKA

Speciální podlahové zásuvkové systémy
1.   Unikátní vedení zásuvek:

BEZ teleskopických vedení zásuvek po stranách

2.   Patentovaný systém zamykání zásuvek

Nízká hmotnost
Šetří palivo a zvyšuje 

dojezdovou vzdálenost

Kvalitní materiály
Nerezová ocel 

Hliník 

Ocelové součásti (žárově zinkované)

Lehké dřevo (převážně topolové)

Široký sortiment
Neomezené možnosti kombinování a příslušenství

Vysoké zatížení
Pacto-line 60 kg na zásuvku

TopDrawer 100 kg na zásuvku

BEKS-průvodce konfigurací vestavby
Systém lze snadno nakonfigurovat na našich webových 

stránkách

V čem je BEKS tak unikátní

3
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LETÁ

ZÁRUKA

Velmi krátká dodací lhůta
5 - 10 pracovních dnů

Vysoká spolehlivost

Nízké provozní náklady
Každých 10 kg hmotnosti navíc zvyšuje 

spotřebu paliva o 0,1 litru na 100 km

7-letá záruka s 
plánem „3-5-7“

Další informace získáte na našich webových 

stránkách

Snadná montáž
Krátká doba montáže;

(modul je dodán ve stavu připraveném k montáži)

Široká nabídka příslušenství
Zásuvky lze nakonfigurovat podle vašich 

přání a potřeb

Již žádné nekonečné hledání 
vašich věcí

Více času na skutečnou práci

1 minuta hledání stojí vás i vašeho zákazníka 

1 euro!

Bezpečnost v případě 
nehody

Viz simulace nárazové zkoušky

Dlouhá životnost
Systém lze snadno přesunout do jiného 

vozidla

Kompletní utěsnění ze všech 
stran

Dovnitř neproniknou žádné nečistoty zvenčí. 

Precizní uložení zásuvek.

V čem je BEKS tak unikátní
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Skladování bez námahy

Potřebujete zorganizovat nákladový prostor, abyste v něm 

mohli snadno uložit a najít své nářadí? Pracujete rádi efektivně 

a pohodlně, aniž byste museli neustále lézt do auta a zase z něj? 

Seznamte se s lehkým úložným systémem BEKS.

Díky tomuto unikátnímu zásuvkovému systému získáte přehled 

nad svými materiály a nástroji.  Prostorná ložná plocha nad 

tímto zásuvkovým systémem se dokonale hodí k nakládání 

rozměrných a těžkých předmětů. Lze využít celý nákladový prostor 

vašeho vozidla a jeho interiér je tak reprezentativní, bezpečný a 

uspořádaný. Vzhledem k nízko položenému těžišti se bude vaše 

vozidlo v zatáčkách méně naklánět. V našem lehkém zásuvkovém 

systému můžete hmotnost rovnoměrně rozložit.

„V mém autě se nedá stát vzpřímeně, takže osobně 

už nechci žádné nástěnné regály. Teď mám více 

místa a větší přehled. Navíc mohu na dvojitou 

podlahu ložné plochy snadno naložit další paletu”
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Neomezené možnosti

Se zásuvkovými systémy BEKS závisí ideální konfigurace vašeho 

firemního vozidla pouze na vás. Díky mnoha velikostem můžete 

vytvořit nekonečné množství kombinací a váš systém bude 

vyroben přesně podle vašich přání a specifikací za 10 pracovních 

dnů. Tento systém lze snadno namontovat do jakéhokoli vozidla.

Četné možnosti kombinování zásuvek zlepšují celkový přehled 

ve vozidle. Základní barva čela zásuvek je šedá, ale v případě 

požadavku může být i černá. Tyto lehké zásuvkové systémy 

jsou vyrobeny z lehce udržitelných materiálů. Společnost BEKS 

používá hliník, nerezovou ocel, ocel a dřevo.

Potřebujete nový vůz? Žádný problém! Tento systém lze snadno přesunout do jiného vozidla.
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Zákazníci jako Vreman Water a výrobce postelí Arjo Huntleigh 

ukazují, že i vozidla, která nepatří mezi primární cílové skupiny 

systému BEKS-pro-Dodávky, mohou být vybavena zásuvkovým 

systémem BEKS.

Výchozím bodem pro stanovení ideální konfigurace je vozidlo 

a dále materiály a nástroje, které v něm budou přepravovány. 

Všechno, co standardně potřebujete vozit s sebou, dostane logické 

a pevně stanovené místo. Rozložení obvykle začíná největším 

a nejobjemnějším předmětem. Postupně je vytvořena ideální 

konfigurace. Realizace projektu, instalace kvalifikovanými partnery 

společnosti BEKS a dodání zkonfigurovaného vozidla koncovému 

uživateli je vždy slavnostní událost.

Přizpůsobení podle požadavků zákazníka, nejlépe s využitím co 

nejvíce standardních velikostí, to je práce pro BEKS.
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Řešení pro veterinární vozidla

Potřebujete vozidlo, jehož interiér je nejenom uspořádaný a 

hygienický, ale také vybavený všemi věcmi potřebnými pro 

veterinárního lékaře? Například chladicím boxem s vyhrazeným 

napájením, 230V zásuvkou na zapojení tiskárny, tekoucí vodou 

s odpadem a možností třídění odpadu. Seznamte se s lehkým 

úložným systémem BEKS-pro-Veterináře.

Tento unikátní zásuvkový systém vám poskytuje dokonalý přehled. 

Na hladké ložné ploše nad zásuvkovým systémem můžete snadno 

přepravovat velké předměty, ale i vaše drobné nákupy, nebo ji využít k jiným soukromým účelům. Můžete využít celý úložný 

prostor vašeho vozidla a přitom zachovat dobrý výhled do všech směrů. Interiér vašeho vozu je hygienický, reprezentativní, 

bezpečný a uspořádaný. Díky nízko položenému těžišti tohoto lehkého zásuvkového systému se váš vůz bude méně 

naklánět v zatáčkách.
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Neomezené možnosti

Tam, kde se jiné systémy zastaví, jde unikátní zásuvkový systém 

BEKS-pro-Veterináře dál. Díky mnoha velikostem jej můžete 

kombinovat bez omezení. Systém je postaven modulárně a 

velké množství příslušenství vytváří mnoho možností jak v 

zásuvkách, tak i mimo ně. 

Systém můžete používat v jakémkoli autě a lze jej snadno 

přemístit do jiného vozu. Systém je vyroben z udržitelných a 

lehkých materiálů, jako je hliník a lehké dřevo. Rám je vyroben z 

vysoce kvalitní nerezové oceli.
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Systém Dynnox Stretcher s konstrukcí 
BEKS

Pro přepravu těžkého zařízení RX s veškerým příslušenstvím nebo 

pro kompletní ošetřovací jednotku pro zubního lékaře pro koně 

včetně napájení, tekoucí vody a stlačeného vzduchu. Dynnox je 

připraven!

Dynnox je multifunkční nakládací, vykládací a přepravní systém 

pro služební auta, srovnatelný s principem nosítek v sanitkách. 

Díky jedinečné a univerzální funkčnosti šetří Dynnox čas a je 

přepravním vozem, který se u zaměstnanců těší velké oblibě.

Už nemusíte zvedat těžké potřeby a nástroje, používáním Dynnoxu také ušetříte mnoho cest do vašeho firemního auta, 

musíte-li si na pracoviště s sebou brát spousty věcí. Sdělte nám svá přání a my vám možnosti Dynnoxu rádi ukážeme!
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BEKS - Organizér pro flotily / vozové parky

Zákazníci s velkými flotilami byli od samého začátku BEKS důležití. 

Například firma GEAS je již 15 let důležitým zákazníkem BEKS a 

byla u zrodu BEKS-pro-Flotily.

Nizozemská ANWB také našla v BEKS-pro-Flotily to, co jinde 

nenašli; nejsilnější, nejlehčí a nejspolehlivější zásuvkový systém. 

Následovala skupina Van Delft a mnoho dalších zákazníků si našlo 

cestu k systémům BEKS.

“Každých přidaných 10 kg vyjde o 0,1 litru paliva na 

100 km více”

 -Vedoucí vozového parku, Structon

THE FLEET ORGANIZER
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Kvalita vyrobená na zakázku

Výrobce BEKS standardně dodává své zásuvkové systémy velmi 

rychle. Od návrhu po realizaci do 10 pracovních dnů. Zejména 

pro zákazníky vozových parků je i zakázková práce v takto 

krátké dodací lhůtě možná. Úspora hmotnosti nebo odchylka 

velikostí? Žádný problém! BEKS-pro-flotily je vždy o krok 

napřed, než byste čekali.

Velmi spolehlivé, pevné, sofistikované, za velmi atraktivní ceny 

a také s vysokou úrovní kvality. Personalizovat? Vaše vlastní 

logo na rukojeti? A co vytvořit si nákladní prostor podle vašeho 

stylu? Žádný problém. Neváhejte kontaktovat společnost 

BEKS-pro-Flotily nebo některého z našich partnerů.

“Minuta hledání bude stát vás a vaše zákazníky 

1 euro”

 - Vedoucí vozového parku, GEAS

THE FLEET ORGANIZER
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BEKS - Organizér pro záchranné složky

Téměř 10 let se policie, tuzemská i zahraniční, vrací k BEKS, 

která obvykle prochází specializovanými instalačními partnery, 

společnostmi, které se plně zaměřují na konfiguraci policejních 

a záchranných vozidel. BEKS je hrdý na to, že je součástí těchto 

přeměn/přestaveb.

“Se skříněmi BEKS-pro-záchranáře využíváme dosud 

nevyužívaných prostor.”

 - Vedoucí policejního vozového parku
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V obtížných podmínkách / Za obtížných 
podmínek

BEKS-pro-Záchranáře má mnoho statečných uživatelů, kteří 

vykonávají svou práci v obtížných a stresujících podmínkách. 

Se zařízením se často zachází dost drsně. Žádný problém pro 

BEKS. Naše výrobky byly navrženy tak, aby fungovaly i za těchto 

obtížných podmínek.

Výrobce BEKS standardně dodává své zásuvkové systémy 

velmi rychle. Od návrhu po realizaci do 10 pracovních dnů. 

Zakázková práce je možná a to zejména pro zákazníky BEKS-

pro-Záchranáře. Úspora hmotnosti nebo odchylka velikostí? 

Žádný problém! BEKS-pro-Záchranáře je vždy o krok napřed, 

než byste čekali.

Velmi spolehlivé, pevné, sofistikované, za velmi atraktivní ceny 

a také s vysokou úrovní kvality.

Personalizovat? Vaše vlastní logo na rukojeti? A co 

vytvořit si nákladní prostor podle vašeho stylu? Žádný 

problém. Neváhejte kontaktovat společnost BEKS-

pro-Záchranáře nebo některého z našich partnerů.

“Když to nerozbijí ani naši zákazníci, je to prvotřídní 

produkt.”

 - Vedoucí policejního vozového parku
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Technické parametry pro PACTO-Line - TopDrawer

A P B Q C R D
Výška zásuvky  (h) 117 196 275 354 432 511 590
Výška hliníkové zásuvky 85 85 185 185 185 185 185

30 40 50 60
257 357 457 557

Délka zásuvky (d) 60 70 80 90 105 120 135 150 165 175 190
PACTO-Line 457 557 657 757 - - - - - - -
TopDrawer - - - - 902 1 047 1 192 1 337 1 482 1 627 1 772
Standardní dělič - - - - 1 + 1 * 1 + 1 * 1 + 1 * 1 + 1 * 1 + 1 * 1 + 1 * 1 + 1 *

O20 O27 O35 O43 O50 O58 O65
160 239 318 397 476 555 633

30 40 50 60
275 374 473 572

60 70 80 90 105 120 135 150 165 175 190
540 640 740 840 985 1 130 1 275 1 420 1 565 1 710 1 855

* Standardní dno otevřeného boxu 9mm

19 27 35 43 51 59 66 76 84 92 100 108 115 123 131
191 270 348 427 506 585 663 761 839 918 996 1 075 1 154 1 233 1 310

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
315 415 515 615 715 815 915 1 015 1 115 1 215 1 315 1 415

60 70 80 90 105 120 135 150 165 175 190
591 691 791 891 1 036 1 181 1 326 1 471 1 616 1 761 1 906

* Včetně 35 mm držadla

Vnější délka (d)

Vnitřní výška otevřeného boxu (h)

Vnitřní šířka otevřené boxu (b)

Vnitřní délka otevřené boxu (d)

Vnější výška (h)

Vnější šířka (b)

Rozměry zásuvek

Vnitřní rozměry otevřeného boxu

Vnější rozměry jednotky

 * 1 + 1 rozdělovač dodáván samostatně, včetně upevňovacího materiálu

Maximální nosnost

Šířka zásuvky (b)

60KG 100KG

2020-06-15 Rozměry jsou uvedeny v milimetrech

Rozměry jsou uvedeny v milimetrech

Technické parametry pro Pacto-Line & TopDrawer



Nakonfigurujte své auto pomocí online průvodce na 
webu BEKS nebo u některého z našich prodejců!

Váš obchodní zástupce:

Společnost BEKS Systems B.V. si vyhrazuje právo na změnu rozměrů svých systémů, včetně nabízených informací, bez nutnosti na to 
upozorňovat.

BEKS Systems B.V.

Chtěli byste se o našich zásuvkových systémech dozvědět více? 

Tak nás prosím kontaktujte. Můžete nás kontaktovat na níže 

uvedených kontaktních údajích nebo poslat svou zprávu přímo 

prostřednictvím formuláře.

BEKS Systems B.V.
Goudenrijderhof 8 

5551 VJ  Valkenswaard

tel. +31 40 204 5052

www.beks-systems.com

info@beks-systems.com


