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Toyota

Sortimo - для будь-якого виклику

Комплекти обшивки Maison

Облаштування автомобіля

Підлогове покриття, стінові та стельові панелі

Організаційна система для максимальної продуктивності

Оптимальний захист. Висока стійкість.

Завдяки своїй унікальній концепції SR5 максимально використовує вантажний простір. Система стелажів
сконструйована таким чином, що забезпечує легкий та швидкий доступ до інвентаря та інструментів,
економить час пошуку та гарантує максимальну продуктивність.

Перший крок до правильного захисту автомобіля та вантажу.
Ми пропонуємо вам індивідуальну пропозицію з різними підлогами, настінними та стельовими панелями
для будь-яких цілей. Підлогове покриття Maison та облицювання стін і стелі роблять значний внесок у
збереження вартості вашого автомобіля.

Довгий лоток

SR-BOXX

Універсальна шафа

Полиці

SR-шухляда
Висувні шухляди

Багажник TopSystem для вашого комерційного автомобіля
Основний багажник складається з алюмінієвих поперечок із системою кріплення та опорних ніжок для даху
автомобіля. Багажник ідеально підходить для транспортування довгих вантажів, які не вміщаються в
автомобіль. Ми працюємо тільки з високоякісними матеріалами, такими як анодований алюміній. Багажник
також відповідає найвищим вимогам якості.

Нижня панель

Мобільні аксесуари

Бічний профіль

Виїзна полиця

Переваги:
•
•
•
•

Поперечина з системою кріплення
Легкий і надзвичайно стабільний
Відсутня корозія, виготовляється з алюмінію
Максимальне корисне навантаження
при мінімальній власній вазі
• Швидка і легка самостійна збірка
• Додатковий ролик для легкого завантаження

SR5 - для вашого комерційного автомобіля Toyota
Toyota Proace City

Toyota Proace

Місце для всіх і для всього

Завантажте місце для будь-яких вимог

2 колісні бази: PROACE CITY адаптується до вашого бізнесу - з
великим об'ємом завантаження до 3,3 м³ (короткі версії) та до 4,3 м³
(довга колісна база).
Завдяки системі Smart Cargo PROACE CITY створює простір для
вантажів довжиною до 3,4 м.

Якою б великою не була ваша компанія і які б завдання ви не
поставили: PROACE пропонує ідеальне рішення. Завдяки
широкому вибору моделей з 2 варіантами кузова, 2
довжинами та правими бічними розсувними дверима,
автомобіль ідеально адаптується до ваших потреб.

Toyota Proace City з 2020 року, довжина: L1

Toyota Proace з 2020 року, довжина: L1

Колісна база: 2785 мм | Висота (Н1) | Розсувні двері праворуч

Компоненти:

Ціна:

3х
Полиці
12x SR-BOXX
1х
Шухляда
2х
L-BOXX
в т.ч. Аксесуари

2100,00 Євро з ПДВ*

Розміри (ШхВ) 1265х1105 мм

У вартість входить підлогове
покриття, включаючи монтаж.

Назва:

Багажник
TopSystem

Компоненти:

Ціна:

7х
Полиць
9x
SR-BOXX
1х
Шухляда
2х
T-BOXX
1х
Відкидний клапан
в т.ч. Аксесуари

2800,00 Євро з ПДВ*

Розміри (ШхВ): 2006х1156 мм

У вартість входить підлогове
покриття, включаючи монтаж.

Компоненти:

Ціна:

7х
Полиць
9x
SR-BOXX
1х
Шухляда
2х
T-BOXX
1х
Відкидний клапан
в т.ч. Аксесуари
Розміри (ШхВ): 2253х1156 мм

2900,00 Євро з ПДВ*

Модель, довжина авто:

Ціна:

Toyota Proace з 2020 року, довжина: L2

Toyota Proace City з 2020 року, довжина: L2
Колісна база: 2975 мм | Висота (Н1) | Розсувні двері праворуч

Колісна база: 3275 мм | Висота (Н1) | Розсувні двері праворуч

Колісна база: 3275 мм | Висота (Н1)|Розсувні двері праворуч

Компоненти:

Ціна:

3х
Полиці
12x SR-BOXX
1х
Шухляда
2х
L-BOXX
в т.ч. Аксесуари

2200,00 Євро з ПДВ*

Розміри (ШхВ): 1512х1105 мм

У вартість входить підлогове
покриття, включаючи монтаж.

Модель, довжина авто:

Ціна:

Назва:

Proace City L1

750,00 Євро з ПДВ*

Багажник
TopSystem

Proace City L2

800,00 Євро з ПДВ*

*Вказана ціна є орієнтовною, остаточна вартість визначається у договорі на дообладнання на день придбання в національній валюті та залежить від офіційного
курсу національної валюти, встановленому НБУ на день оплати

У вартість входить підлогове
покриття, включаючи монтаж.

Proace L1

750,00 Євро з ПДВ*

Proace L2

800,00 Євро з ПДВ*

*Вказана ціна є орієнтовною, остаточна вартість визначається у договорі на дообладнання на день придбання в національній валюті та залежить від офіційного
курсу національної валюти, встановленому НБУ на день оплати

MAISON – Послуги
Укомплектуйте свій автомобіль - одним зусиллям!

Toyota Proace з 2020 року, довжина: L1
Колісна база: 3275 мм | Висота (H1) | Розсувні двері праворуч

Компоненти:

Ціна:

Лівий блок:
2х
Шухляди
4х
Полиці
2х
T-BOXX
1x
Довгий лоток
в т.ч. Аксесуари

4400,00 Євро з ПДВ*

Розміри (ШxВ): 2006х1020 мм
Правий блок:
2х
Полиці
10х SR-BOXX
1х
Лещата на відкидній
основі
в т.ч. Аксесуари
Розміри (ШxВ): 1018х918 мм

У вартість входить підлогове
покриття, включаючи монтаж.

Toyota Proace з 2020 року, довжина: L2
Колісна база: 3275 мм | Висота (Н1) | Розсувні двері праворуч

Компоненти:

Ціна:

Лівий блок:
5х
Полиць
1х
Довгий лоток

300000 грн.
безз ПДВ
4700,00
Євро
ПДВ*

Розміри (ШxВ): 2253х1020 мм
Правий блок:
2х
Полиці
5х
SR-BOXX
2х
Шухляди
1х
T-BOXX
1х
L-BOXX
1х
Лещата на відкидній
основі
в т.ч. Аксесуари

Назва:

Багажник
TopSystem

Розміри (ШxВ): 1265х918 мм

У вартість входить підлогове
покриття, включаючи монтаж.

Модель, довжина авто:

Ціна:

Proace L1

750,00 Євро з ПДВ*

Proace L2

800,00 Євро з ПДВ*

*Вказана ціна є орієнтовною, остаточна вартість визначається у договорі на дообладнання на день придбання в національній валюті та залежить від офіційного
курсу національної валюти, встановленому НБУ на день оплати

Ярлики
mySortimo

Обклеювання
авто

Транспортуйте
безпечно

Тривалі пошуки в автомобілі або на
робочому місці здаються непрофесійними та витрачають час? Час,
який можна використати набагато
вигідніше. Підвищіть свою продуктивність за допомогою ярликів з
підписами для полиць, ящиків та
шухляд. Як частина організації
порядку методом 5S, ярлики
mySortimo створюють надзвичайно
ефективне робоче середовище,
заощаджують час та гроші, а також
забезпечують професійний
зовнішній вигляд.

Справляйте враження і будьте
помічені! Зробіть свій службовий
автомобіль ідеальним рекламним
медіа-інструментом, скориставшись послугою дизайну Sortimo.
Завдяки професійному зовнішньому вигляду фургона ви можете
щодня охоплювати потенційних
клієнтів та збільшувати продажі.
Замовляйте обклеювання авто
одночасно зі стелажами для свого
фургона.

Захист вантажу на сьогодні має
вирішальне значення при транспортуванні вантажів з точки зору
безпеки дорожнього руху. Ми
пропонуємо систему кріплення
вантажу, що забезпечує найвищий
рівень безпеки та пропонує
різноманітні рішення. Система
кріплення Pro Safe може бути
інтегрована в усі продукти від
підлогового покриття до багажника
на даху.

Багажник на дах Sortimo TopSystem
Багажник не тільки забезпечує додаткове вантажне місце
на даху автомобіля, але також дозволяє безпечно перевозити громіздкі та довгі предмети, а інтегрована система
кріплення Pro Safe дозволяє швидко та легко закріпити
вантаж.

Перевірений стандарт!
Більше інформації на нашому сайті www.maison.com.ua
За більш детальною інформацією звертайтесь за тел.: +38 067 467 3021

Наша мета - прості робочі процеси для торгівлі та обслуговування.

EcoSystem – КОРОБКИ від надійних партнерів (Bosch, Hilti тощо) можна
безпечно перевозити на полиці завдяки вбудованим точкам кріплення.

ProSafe – добре продумане кріплення вантажу
на полицях та в автомобілі. Також підходить для
існуючих оригінальних точок кріплення.

Мобільний офіс – Sortimo AutoAssistant
• Організаційна допомога для офісної роботи
в транспортному засобі
• Універсально використовується на передньому
пасажирському сидінні
• Швидке і легке кріплення на триточковій
системі ременів
• Безпечний для чохлів сидіння завдяки закругленим краям
AutoAssistant 107,00 Євро з ПДВ*
* Âêàçàíà ö³íà º îð³ºíòîâíîþ, îñòàòî÷íà âàðò³ñòü âèçíà÷àºòüñÿ ó äîãîâîð³ íà
äîîáëàäíàííÿ íà äåíü ïðèäáàííÿ â íàö³îíàëüí³é âàëþò³ òà çàëåæèòü â³ä
îô³ö³éíîãî êóðñó íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè, âñòàíîâëåíîìó ÍÁÓ íà äåíü îïëàòè

Компетентність у Вашому автомобільному обладнанні
Зроблено в Німеччині | Реалістичні краш-тести та перевірена безпека | Найякісніші матеріали від лідера ринку |
Різноманітний асортимент аксесуарів у транспортному засобі | Зручне та швидке замовлення аксесуарів та
послуг через info@maison.com.ua

ТОВ «Мейсон»

maison.com.ua

вул. Тепловозна, 18
м. Київ, 02081
+38044 365 30 20
+38067 467 30 21

@maison.com.ua
maison.com.ua
info@maison.com.ua

