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Indretning af varebilen med træ giver et rart

interiør, der ikke buldrer. Samtidigt udstråler

varerummet kvalitet.

Alt er lakeret 2-3 gange, hvilket giver en

stærk og holdbar overflade. Skufferne

har selvfølgelig lås, så de ikke glider

ud under kørslen.

Jysk firma har specialiseret sig i indretning
med træ af varebiler – det giver en anden
udstråling og signalerer kvalitet

Anderledes varebilsindretning
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De tider er ovre, hvor en vare-
bilsindretning bestod af 3 læg-

ter og 2 spånplader fra den lo-
kale tømrerhandel og en lørdag
formiddag til samling og mon-
tering.

I dag tilbydes et utal af syste-
mer, og argumenterne for at
have en velindrettet varebil er

de samme. Den måde opgaven
løses på, er dog forskellig fra
udbyder til udbyder.

Træ er stærkt
Dansk Varebil-inventar i
Sjølund syd for Kolding er et af
de firmaer, som skiller sig ud fra
mængden. Firmaet blev grund-

lagt i 1986.

Indretningerne bygges i en
meget let krydsfiner, som får 2
til 3 gange lak alt efter place-
ring og en speciel aluminiums-
profil.

Derved opnås en særdeles
stærk konstruktion, som kun

vejer ca. 50% af en tilsvarende
stålindretning.

Design
Da begge materialer er let bear-
bejdelige og firmaet kun produ-
cerer efter ordre, laves indret-
ningerne efter den enkelte kun-
des ønsker og særlige behov.

Ingen lager- eller forsendelses-
omkostninger fordyrer produk-

tet.

Køreegenskaber og
ergonomi
Firmaet tilstræber at få en god
vægtfordeling af lasten, samt
en hensigtsmæssig placering
af de mest brugte materialer,
således at »kravleri« mind-

skes.

En rigtig indretning vil for
mange firmaer betyde, at man
kan købe en mindre og mere
handy bil og alligevel have
styr og overblik på de samme
reservedele.

Komfort
Indretningerne er uden »bul-

der«, hvilket især er vigtigt i
små minivans, hvor der er
åbent til kabinen.

Firmaet har også et alternativ
til de traditionelle plastkasser.
Alternativet er kasser i fiber-
pap, som leveres i størrelser

tilpasset indretning og behov.

Disse kasser er også fortræffe-
lige angående støj.

Fiberkasserne findes i en sær-
udgave til placering på forsæ-
det til at holde styr på papirer,
madpakke og kaffekop.       ★

Af Flemming Porsgaard
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