
Unique drawer system

Możliwość przechowywania większej 
ilości rzeczy w Twoim samochodzie

More space and overview Real expertise Safe
Unikalny system szuflad Wieloletnie doświadczenie

Więcej miejsca i łatwiejszy dostęp do narzędzi Bezpieczeństwo
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Dla mobilnych serwisantów przewożących 

ze sobą niezbędne narzędzia i materiały.

Dla firm i instytucji rządowych mających 

duże floty samochodów użytkowych.

Dla mobilnych weterynarzy, przewożącyhc 

ze sobą leki i niezbędne akcesoria.

Dla mobilnych serwisów dbających o 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym dzięki 

specjalnie wyposażonym pojazdom.

THE FLEET ORGANIZER
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LETNIA

GWARANCJA

Specjaliści w zabudowie pojazdów 
systemem szuflad

1. Unikalny system prowadnic szuflad

Brak tradycyjnych teleskopowych bocznych prowadnic

2. Opatentowany system zamykania

Niska waga
Oszczędność paliwa

Mieszanka różnych tworzyw
Stal nierdzewna

Aluminium anodyzowane

Stalowe elementy (ocynkowane termicznie)

Lekkie drewno (głównie topola)

Szeroki wybór
Niekończące się możliwości konfiguracji wyposażenia

Wysoka ładowność szuflad
Pacto-line - 60kg na każdą szufladę

TopDrawer 100kg na każdą szufladę

Konfigurator BEKS
Łatwa konfiguracja dostępna online

Że system BEKS jest Wyjątkowy?
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LETNIA

GWARANCJA

Krótki czas realizacji 
zamówień

5-10 dni roboczych

Niezawodność

Niski całkowity koszt 
posiadania

Każde dodatkowe 10kg w Twoim 

samochodzie kosztuje Cię dodatkowo 0,1 

litra paliwa na 100 kilometrów

7 letnia gwarancja z  
planem “3-5-7”

Więcej informacji dostępne na naszej 

stronie internetowej

Łatwa instalacja
Krótki czas instalacji

(szuflady dostarczamy całkowicie złożone)

Obszerna lista akcesoriów
Szuflady mogą być dowolnie 

konfigurowane, w zależności od Twoich 

potrzeb

Koniec z poszukiwaniem 
narzędzi w Twoim pojeździe

Jedna minuta szukania czegokolwiek w 

Twoim aucie kosztuje Ciebie i Twojego 

klienta kilka złotych. Czas to pieniądz.

Odporny na uderzenia
Zobacz symulację testu zderzeniowego

Bardzo trwały
Może być łatwo przełożony do innego 

pojazdu

Całkowicie szczelny 
i zamknięty system z 

wszystkich stron
Brud nie dostaje się do wnętrza szuflad

System zapobiega wypadaniu elementów 

znajdujących się w środku

Że system BEKS jest Wyjątkowy?
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Łatwe przechowywanie

Chcesz mieć dobrze zorganizowaną przestrzeń ładunkową i 

mieć łatwy dostęp do niezbędnych narzędzi? Chcesz pracować 

szybko i efektywnie, bez ciągłego wchodzenia i schodzenia z 

samochodu? Odkryj nowy, lekki system szuflad BEKS. Unikalne 

rozwiązanie daje Ci możliwość swobodnego przeglądu materiałów 

i narzędzi. Podłoga na górze szuflad pozwala na przewożenie 

dużych i ciężkich przedmiotów. Przestrzeń ładunkowa jest w 

pełni bezpieczna, zorganizowana i użyteczna dzięki produktom 

firmy BEKS. Środek ciężkości znajduje się na tyle nisko, że auto 

nie przechyla się w żadną ze stron i jest zdecydowanie bardziej 

stabilne w czasie wykonywania wszelkich manewrów niż w 

przypadku tradycyjnej zabudowy. Możesz równomiernie rozłożyć 

wagę wewnątrz lekkich szuflad.

“Mój pojazd jest za niski, aby mógł swobodnie 

do niego wejść, nie ma więc  mowy o tradycyjnej 

zabudowie regałowej.  Dzięki szufladom BEKS mam 

więcej miejsca i łatwiejszy wgląd w moje narzędzia. 

Oprócz tego, mogę przewozić paletę na górze 

systemu szuflad.”
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Nieograniczone możliwości

Dzięki systemowi szuflad firmy BEKS możesz stworzyć idealne 

wnętrze Twojego służbowego pojazdu. Dostępna jest duża 

ilość zróżnicowanych rozmiarów, które możesz dostosować 

wedle swoich potrzeb. Zabudowa zostanie wyprodukowana w 

10 dni roboczych. Cały system jest łatwy w instalacji i można go 

zastosować w każdym typie samochodu.

Duża ilość różnych konfiguracji szuflad daje Ci jeszcze lepszy 

wgląd w przewożone narzędzia i materiały. Standardowy kolor 

frontu szuflad to szary, ale możemy go zmienić na czarny. Lekki 

system szuflad jest produkowany z trwałych materiałów- aluminium, stal nierdzewna i drewno.

Kupujesz kolejny samochód? Nie ma problemu! Cały system szuflad może być przeniesiony do Twojego nowego pojazdu.
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Klienci, którzy korzystają z zabudowy BEKS potwierdzają, że jest 

to idealne rozwiązanie do wszystkich rodzajów samochodów, od 

małych osobowych, aż po duże dostawcze. Na początku należy 

przemyśleć do jakiego samochodu potrzebna jest zabudowa i jakie 

konkretnie narzędzia oraz materiały będą przewożone. Każda z 

części dostanie swoje logiczne i przemyślane miejsce w szufladach. 

Krok po kroku projektujemy idealną zabudowę do Twojego 

pojazdu.
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Rozwiązania dla branży weterynaryjnej

Chcesz mieć pojazd, który nie tylko jest zorganizowany i w pełni 

higieniczny, ale także wyposażony we wszystkie udogodnienia, 

takie jak lodówka z dodatkowym zasilaniem, gniazdko 230V, 

woda z odpływem i wyodrębnione miejsce na odpady medyczne. 

Odkryj lekki system przechowywania BEKS dla weterynarzy. Dzięki 

systemowi szuflad masz doskonały podgląd w zawartość Twojego 

pojazdu. Na górze możesz przewozić większe rzeczy. Przestrzeń 

jest całkowicie wykorzystana, przy zachowaniu przejrzystości. 

Twój pojazd jest higieniczny, bezpieczny i zorganizowany. Środek 

ciężkości znajduje się na tyle nisko, że auto nie przechyla się w żadną ze stron i jest zdecydowanie bardziej stabilne w czasie 

wykonywania wszelkich manewrów niż w przypadku tradycyjnej zabudowy.
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Niekończące się możliwości

Unikalny system BEKS dla weterynarzy ma rozwiązania jak 

nikt inny. Dzięki dostępności różnorodnych wymiarów jest 

nieskończenie wiele rozwiązań. System składa się z modułów, 

a różne akcesoria dodatkowe dają dodatkowe możliwości 

aranżacji wewnątrz i na zewnątrz szuflad. Zabudowę BEKS 

można używać w dowolnym samochodzie i można go też 

z łatwością przełożyć do innego auta. System składa się z 

trwałych i lekkich materiałów- aluminium i lekkie drewno. 

Obudowa szuflad jest wykonana z wysokiej jakości stali 

nierdzewnej.
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Wózek Dynnox z systemem BEKS

Przy przewożeniu ciężkiego sprzętu z wszelkimi akcesoriami, które 

są nam niezbędne do pracy wózek Dynnox wraz z systemem 

szuflad BEKS jest idealnym rozwiązaniem. Jest to wielozadaniowe 

urządzenie do przewożenia, załadunku i rozładunku w Twoim 

samochodzie firmowym porównywalne mechanizmem swojego 

działania do noszy w ambulansie. Dzięki systemowi Dynnox 

możesz zaoszczędzić wiele czasu i nie musisz nosić ciężkich 

narzędzi z auta do realnego miejsca pracy u klienta. W zależności 

od Twoich potrzeb możemy zbudować różne konfiguracje 

modułów na wózku Dynnox.
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BEKS- partner flotowy

Wiele firm zarządzających dużymi flotami pojazdów docenia 

system szuflad firmy BEKS ze względu na jego niezawodność i 

lekkość.

“Każde 10kg załadowane na Twój samochód, 

kosztuje Cię dodatkowo 0,1 litra paliwa na każde 

przejechane 100km”

- Manager floty Structon

THE FLEET ORGANIZER
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Indywidualne dopasowanie do potrzeb

BEKS jako producent dostarcza swoje systemy do klienta 

w możliwie najkrótszym terminie. Od stworzenia projektu 

do jego realizacji w Twoim samochodzie minie zaledwie 

10 dni roboczych. Chcesz mieć mniejszą wagę zabudowy, 

niestandardowe wymiary? Nie ma problemu, zabudowa BEKS 

dostosuje się do Ciebie i Twoich potrzeb. Niezawodna, trwała 

i atrakcyjna cenowo przy zachowaniu najwyższej jakości. 

Skontaktuj się z nami.

“Szukanie czegokolwiek w Twoim aucie przez minutę 

kosztuje Ciebie i Twojego klienta kilka złotych”

- Manager floty GEAS

THE FLEET ORGANIZER
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BEKS- Specjalista od zabudów dla policji

Od ponad 10 lat BEKS współpracuje z policją w całej Europie 

za pomocą wyspecjalizowanych partnerów, którzy tworzą dla 

służb bezpieczeństwa kompletne pojazdy.  Firma BEKS jest 

dumna, że może być częścią tych zabudów. 

“Dzięki zabudowie BEKS dla policji, jesteśmy w stanie 

korzystać z powierzchni dotychczas nieużywanej.”

- Manager floty Policja
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W ciężkich warunkach

BEKS-for-Blue jest użytkowany w trudnych i stresujących 

warunkach. Sprzęt jest poddawany trudnym testom. Nie jest 

to problem dla firmy BEKS. Nasze produkty są stworzone do 

działania w różnych warunkach.

Jako producent, BEKS dostarcza swoje produkty wyjątkowo 

szybko. Od stworzenia projektu do jego realizacji wystarczy 

10 dni roboczych. Zabudowa może być dostosowana do 

konkretnych potrzeb. Potrzebujesz niższej wagi albo 

niestandardowych wymiarów? Nie jest to dla nas problem. 

Skontaktuj się z naszym partnerem.

“If our users do not break it, you have a top-notch 

product.”

 - Manager floty Policja
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Dane techniczne PACTO-Line - TopDrawer

A P B Q C R D
Wysokość  frontu szuflady (h) 117 196 275 354 432 511 590
Wysokość wnętrza szuflady 85 85 185 185 185 185 185

30 40 50 60
257 357 457 557

Długość szuflady wewnętrzna (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
Standardowy separator - - - - 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

Otwarta komora standardowo ma dno 9 mm

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

* Razem z uchwytem 35 mm 

Długość szuflady zewnętrzna (d)*

Wysokość komory wewnątrz (h)

Szerokość komory wewnętrz (b)

Długość komory wewnętrz (d)

Wysokość szuflady zewnątrzna (h)

Szerokość szuflady zewnętrzna (b)

Wewnętrzne wymiary szuflad

Wymiary wewnętrzne otwartej komory

Zewnętrzne wymiary szuflad

* 1 rozdzielacz zmontowany i 1 rozdzielacz dostarczany osobno w zestawie z materiałem mocującym

Maksymalna ładowność

Szerokość szuflady wewnętrzna (b)

60KG 100KG

Wersja 2019-10-31 Wymiary są podane w milimetrach

Wymiary są podane w milimetrach

Dane techniczne Pacto-Line & TopDrawer



Skonfiguruj swój samochód samodzielnie w 
naszym konfiguratorze na stronie BEKS.

Twój dealer:

BEKS Systems B.V. zachowuje prawo do zmiany wymiarów swoich systemów na bieżąco, bez konieczności informowania 
każdorazowo.

BEKS Systems B.V.

Potrzebujesz więcej informacji o nas i o naszym systemie? 

Skontaktuj się z nami bezpośrednio.

BEKS Systems B.V.
Goudenrijderhof 8 

5551 VJ  Valkenswaard

tel. +31 40 204 5052

www.beks-systems.com

info@beks-systems.com


