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Vancare
een heldere kijk op mobiliteit

Onze medewerkers, leveranciers en klanten nog beter maken in hun vak; dat is de missie van 
A&S Vancare. We luisteren, adviseren, creëren en leveren bedrijfsauto’s op maat. We beginnen 
bij u: wie bent u, wie zijn uw medewerkers? Hoe doen ze hun werk? Wat zijn hun behoeftes?
We slaan een brug naar de ontelbare mogelijkheden in de automotive-branche.

Wij zijn beschikbaar 
Of het nu gaat om medewerkers, leveranciers of klanten: Alles staat of valt met contact met 
elkaar. En als het aan ons ligt, zijn wij altijd bereid om te luisteren, te kijken en te investeren in 
elkaar. Via de telefoon of aan de koffietafel: u komt altijd gelegen. Wij zijn beschikbaar. 

Wij geven inzicht 
Onze medewerkers, leveranciers en klanten weten niet alleen waar ze aan toe zijn, ze weten 
ook wat er speelt. Of het nu gaat om de offerte, het proces tijdens de bouw of de factuur:
we zijn helder en transparant in onze communicatie. We vragen dit ook van onze relaties.
Alleen op die manier kunnen we elkaar nog beter maken. 
Vertrouwen is hierbij een eerste vereiste. 

Wij worden samen beter 
Onze medewerkers, leveranciers en klanten zijn professionals. Ze zijn goed hun vak en willen 
altijd beter worden. En als het aan ons ligt, trekken wij zij-aan-zij met elkaar op.
Zo zijn we in staat om verschillende werelden met elkaar te verbinden, kennis en kunde met 
elkaar te delen en groeien we niet alleen in ons vak, maar ook naar elkaar toe. 

Wij zijn pas blij als u het bent 
Iedereen zou plezier moeten hebben in zijn of haar werk. Wij willen bijdragen aan de
werkvreugde van onze medewerkers, leveranciers en klanten door altijd uit te zijn op het belang 
van de ander en zo aan te sluiten op uw behoeften en wensen.

Als wij iedere werkdag een beetje leuker kunnen maken, dan zijn wij pas echt blij!

Mens
gedreven

Transparant

Groeien

Plezier
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SR5 - Sortimo Bedrijfswageninrichting
van de 5e generatie.

De online configureerbare bestelwagen inrichting voor maximale efficiëntie van uw dagelijkse 
werkzaamheden. Met de slimme SR5-bedrijfswageninrichting opent Sortimo een nieuwe
dimensie voor de aanschaf en het gebruik van bedrijfswageninrichtingen!

- Hoogste productiviteit.
- Online configureerbaar.
- Snelle beschikbaarheid.

Daar komt nog bij: het motiveren van medewerkers en een goede indruk maken bij klanten!

Op basis van een in het midden van het voertuig uitgevoerde montage van de
componenten, past de SR5-inrichting zich optimaal aan de contouren van het
voertuig aan. Tegelijkertijd blijft de volledige diepte van de inrichting behouden
en wordt de dakruimte in het voertuig zo goed mogelijk benut.

Door het verkorten van de diepte van de inrichting in de bovenste ruimte, blijft de
uitlijning van de componenten richting het midden van het voertuig behouden.
Het voordeel van deze variant is dat de inrichting ook nog als opbergplaats voor
bijvoorbeeld platte materialen kan worden gebruikt. ProSafe-montagerails bieden
daarvoor aflegvlakken en de mogelijkheid te verankeren

Vanwege de slanke opbouw blijft waardevolle ruimte op de 
vloer van het voertuig volledig behouden, bijvoorbeeld voor 
het vervoer van een europallet
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Prijsvoorbeeld Sortimo SR5
Het SR5-concept maakt optimaal gebruik van de laadruimte van het voertuig. De compacte zijprofielen hebben aanzienlijk 
minder ruimte nodig dan de frameconstructies van conventionele inrichtingen. Door de componentdieptes of de
inbouwposities te variëren, past de inrichting zich optimaal aan de contouren van het voertuig aan.

Voorbeeld bestelauto

1x schuiflade
5x legbord met vakverdeling
3x SR-BOXX
1x L-BOXX

inclusief toebehoren en montage: € 1.570,-
Vloer noodzakelijk voor montage € 225,-

Voorbeeld kleine bestelbus

2x schuiflade
8x legbord met vakverdeling
1x  langmateriaalbak
10x SR-BOXX
2x L-BOXX
1x  T-BOXX
1x  kofferklem

inclusief toebehoren en montage: € 3.125,-
Vloer noodzakelijk voor montage: € 295,-

Voorbeeld grote bestelbus

2x schuiflade
12x legbord met vakverdeling
1x  langmateriaalbak
8x SR-BOXX
3x L-BOXX
2x  T-BOXX
1x kofferklem

inclusief toebehoren en montage: € 4.425,-
Vloer noodzakelijk voor montage: € 320,-

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW, inclusief montage en onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Afmeting (B x H): links 2500 x 1717mm - rechts 1265 x 1615mm
Gewicht: 138 KG

Afmeting (B x H): links 1265 x 1020mm - rechts 524 x 1020mm
Gewicht: 45 KG

Afmeting (B x H): links 1759 x 1207mm - rechts 1018 x 1105mm
Gewicht: 94 KG


