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Predlogi regalnih sistemov MODUL-SYSTEM
za

Iveco
Daily



Modul-System

Kot kupec našega izdelka MODUL-SYSTEM, ste lahko prepričani,
da ste naredili pravi izbor.
V industriji imamo več kot 40 let izkušenj in delamo na področju
varnosti že precej let.
Za izvajanje t.i. crash testov se poslužujemo najbolj uglednih
centrov za preizkušanje na svetu, med drugim tudi Volvo center za
varnost vozil.
Vendar samo izkušnje niso dovolj. Naša sposobnost razmišljanja
za naprej in vzeti si čas za razumevanje vsake kupčeve zahteve, je
za nas ravno tako pomembno.
Za vsak naš razvojni projekt vodimo forume s strankami in
končnimi uporabniki, kar nam omogoča ustvarjanje novih
inovativnih izdelkov po meri uporabnika.

Kakovost je zagotovljena do zadnje podrobnosti.
Naši produkti ustrezajo evropskemu TÜV standardu.
Na osnovi uvedenega sistema kakovosti po standardu ISO 9001,
vam zagotavljamo kakovost v vseh fazah, od razvoja, proizvodnje,
prodaje, dobave in ostalih storitev za stranke. Ta način dela nam
omogoča, da lahko ponudimo 36 mesečno garancijo na vse izdelke,
ki jih izdelujemo sami. Poleg tega smo tudi najhitrejši in najbolj
zanesljivi pri dobavah.

Modul-System servisni centri
Poleg sedeža podjetja, imamo v Evropi tudi široko razvejano
mrežo servisnih centrov. Vsak servisni center je tudi pooblaščen
prodajalec s strokovnim znanjem osebja, ki na osnovi
popolnega poznavanja naših izdelkov in sestave, izpolnijo še
tako posebne zahteve strank. Prav tako vam priskrbimo in
strokovno namestimo stenske in talne obloge, uredimo dodatno
osvetlitev, namestimo strešne nosilce in ostalo opremo po želji
stranke.



Iveco 
Daily 7.3 & 9 m3  (L1 H1/H2) 

Komplet št.: 20100225
Širina: 2187 mm      Globina: 324 mm        Višina: 1026 mm 
Teža: 49,4 kg

Komplet št.: 20100226
Širina: 1350 mm      Globina: 324 mm        Višina: 1188 mm 
Teža: 49,5 kg

Komplet št.: 20100227
Širina: 2187 mm      Globina: 324 mm        Višina: 1296 mm 
Teža: 73,4 kg

Komplet št.: 20100228
Širina: 1323 mm      Globina: 324 mm        Višina: 1188 mm 
Teža: 54,7 kg

Komplet št.: 20100229
Širina: 2295 mm      Globina: 324 mm        Višina: 1242 mm 
Teža: 95,7 kg

Strešni nosilci
Kat. št.: 27002

www.modul-system.com

Vključeno v predlogih za regale:
• Vodila s krogličnimi ležaji v predalnih enotah
• Gumijaste podloge v policah
• Penaste podloge v predalih
• Komplet za sestavljanje regalov



Iveco 
Daily 12 & 13.2 m3  (L2 H2/H3) 

Komplet št.: 20100230
Širina: 2997 mm      Globina: 324 mm        Višina: 1296 mm 
Teža: 69,9 kg

Komplet št.: 20100231
Širina: 1674 mm      Globina: 324 mm        Višina: 1296 mm 
Teža: 58,5 kg

Komplet št.: 20100232
Širina: 2997 mm      Globina: 324 mm        Višina: 1350 mm 
Teža: 96,3 kg

Komplet št.: 20100233
Širina: 2025 mm      Globina: 486 mm        Višina: 1404 mm 
Teža: 103,5 kg

Komplet št.: 20100234
Širina: 2970 mm      Globina: 324 mm        Višina: 1350 mm 
Teža: 125,2 kg

Strešni nosilci
Kat. št.: 27007

      Vsi regali so pritrjeni z edinstvenimi 
Modul-sistem nosilci za blaženje udarcev.



Iveco 
Daily 15.6 & 17.2 m3  (L3 H2/H3) 

www.modul-system.com

Komplet št.: 20100235
Širina: 4158 mm      Globina: 324 mm        Višina: 1296 mm 
Teža: 92,2 kg

Komplet št.: 20100236
Širina: 2808 mm      Globina: 324 mm        Višina: 1350 mm 
Teža: 97,6 kg

Komplet št.: 20100237
Širina: 4158 mm      Globina: 324 mm        Višina: 1566 mm 
Teža: 137,7 kg

Komplet št.: 20100238
Širina: 2511 mm      Globina: 486 mm        Višina: 1404 mm 
Teža: 118,5 kg

Komplet št.: 20100239
Širina: 4158 mm      Globina: 324 mm        Višina: 1566 mm 
Teža: 180,7 kg Strešni nosilci

Kat. št.: 27003

Vključeno v predlogih za regale:
• Vodila s krogličnimi ležaji v predalnih enotah
• Gumijaste podloge v policah
• Penaste podloge v predalih
• Komplet za sestavljanje regalov



Naše strešne prtljažnike znamke Thule Professional je razvil
vodilni svetovni proizvajalec strešnih prtljažnikov in sistemov
za prevoz tovora. Vsak del sistema, vključno s sestavnimi deli
in materiali, je skrbno preverjen, če je kos težki nalogi.
Rezultat je prilagodljiv, varen in časovno učinkovit sistem,
primeren za vaše posebne zahteve in bodoče potrebe.

Več informacij o strešnih prtljažnikih za vaše vozilo dobite na
www.modul-system.com ali pri naših zastopnikih.

Oglejte si tudi naš poseben katalog Thule Professional.

Strešni prtljažniki



Dodatki

Pritrdilni obroč
Kat. št.: 50025-03

Blokada tovora
Kat. št.: 50250-03

Komplet držal za orodja
Kat. št.: 10848 (15 kosov)
Kat. št.: 10849 (30 kosov)
Kat. št.: 10850 (50 kosov)

Prenosni zaboj Mobil-Box
Kat. št.: 10566, širina 486 mm (nizek)
Kat. št.: 10563, širina 486 mm (visok)

Modul zaboj 162 x 324 mm, Kat. št.: 10480-03
Modul zaboj 162 x 486 mm, Kat. št.: 10481-03
Pregrada, širina 162 mm, Kat. št.: 10482-03
Okno, Širina 162 mm, Kat.št.: 10483-03

Prijemalni ročaj
Kat. št.: 50014-03

Vložki za predale
Za predal višine108 mm, Kat. št.: 10530-03*
Za predal višine108 mm, Kat. št.: 10533-03**
Za predal višine 162/216 mm, Kat. št. : 10535-03***
* dolžina 162 mm , globina 324 mm , ** dolžina 324 mm, globina 486 mm
*** dolžina 324 mm, globina 324 mm .

Pritrdilni trak z ragljo, 4.5 m
Kat. št.: 11716

Modul zaboj 324 x 324 mm, Kat. št.: 10487-03
Pregrada, širina 324 mm, Kat. št.: 10488-03
Okno, širina 324 mm, Kat. št.: 10489-03
Ročaj, širina 324 mm, Kat. št.: 10490-03

Modul vložek
Kat. št.: 12127-03

Pritrdilni trak z ozkim trakom, 2.0 m (2 kosa)
Kat. št.: 11722

Držalo za shranjevanje prenosnega zaboja Mobil-box
Kat. št.: 50230-03
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