MODUL-SYSTEM
WE MAKE YOUR VAN WORK SMARTER

ÁREA DE PRODUTOS
Modul-System
WE MAKE YOUR VAN WORK SMARTER
Sistemas modulares, leves e robustos de estantes para os veículos de serviço.
Soluções personalizadas com unidades de gavetas, prateleiras, bancadas de
trabalho, armários e acessórios.

Modul-Express
PARA SERVIÇO DE ENTREGAS
Soluções leves e flexíveis com prateleiras rebatíveis. A divisão de cabina com
porta de correr permite um acesso fácil e rápido à área de carga.

Modul-Floor
QUANDO TUDO SE ENCAIXA
Um chão robusto e leve, revestimentos e sistemas de instalação no sector de
veículos rápidos, seguros e discretos.

Modul-Connect
ELECTRICIDADE MAIS SIMPLES PARA VEÍCULOS
Cabos modulares e controlo de sistemas que permitem instalar luzes e
acessórios eléctricos adicionais rapidamente e de confiança.

Modul-Fleet
OPTIMIZAÇÃO DA GESTÃO DE FROTA
O sistema de gestão de frota permite-lhe reduzir o trabalho administrativo,
aumenta a eficiência e melhora a sua rentabilidade.

PORQUÊ ESCOLHER A MODUL-SYSTEM
SOLUÇÕES PERSONALIZADAS
•

Cada cliente pode ter uma solução de estantes à medida do seu
negócio.

•

Os produtos são flexíveis pelo que se podem mover, virar ou
substituir.

•

Os produtos por medidas podem ser entregues por encomenda.

INOVADOR, LEVE E DURÁVEL
•

Os produtos são feitos em aço de alta resistência com o menor
peso e maior carga possível.

•

Muitas soluções patenteadas, como por exemplo a ranhura
T-integrada e os suportes de amortecimento.

SERVIÇO EXCELENTE
•

Fornecedor de soluções aplicáveis a um só veículo como a
grandes frotas

•

Planos detalhados e específicos

•

Entregas rápidas

•

Temos o objectivo de fornecer o melhor serviço ao cliente.

SEGURANÇA EXTREMA
•

Provas exaustivas de colisão em centros de investigação
especializados, como por exemplo o Volvo Cars Safety Center.

•

Simulações de embates.

•

Provas de laboratório, capacidade de carga e testes de vibração.

•

Provas de durabilidade para replicar o ciclo de vida completo do
produto.

SERVIÇOS E CENTROS DE PRODUÇÃO PRÓPRIOS
•

Produção completa na nossa fábrica da Suécia

•

Uma ampla rede de serviços em todo o mundo

•

Oferecemos soluções como bagageiras, luzes, rampas, Chão, etc.

•

Certificados ISO 9001, ISO 14001 e TUV.
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MODUL-SYSTEM
Modul-system é uma das principais fornecedoras do mundo de estantes
modulares para veículos de serviço. Fazemos parte do grupo Lifco e a sede central
situa-se na Suécia. A Modul-System tem filiais em 10 países e os nossos produtos
são vendidos em mais de 50 países em todo o mundo através da nossa rede de
concessionários.
A Modul-System tem mais de 40 anos de experiência na indústria de sistemas de
estantes e trabalha continuamente para se manter na vanguarda do desenvolvimento
de produtos de alta qualidade. Os produtos são feitos na nossa própria fábrica na
Suécia.

www.erke.pt

