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Welkom
bij de experts.



4

Baanbrekend

De onderneming

bott ontwikkelt en produceert op meerdere locaties 

in Europa bedrijfswagen- en bedrijfsinrichtingen. Wij 

leveren wereldwijd aan klanten in de industrie, aan 

servicebedrijven en ambachtslieden. Onze bedrijfsfilo-

sofie wordt gekenmerkt door de klantgerichte dienst-

verlening, net als door de uitstekende kwaliteit van de 

producten.

Door de permanente doorontwikkeling van de produc-

ten en de serviceactiviteiten onderscheid bott zich al 

tientallen jaren als een expert.

Hier bent u      aan het juiste adres.
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Hier bent u      aan het juiste adres.
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USA

De onderneming

bott wereldwijd.

Germany
Switzerland
Austria
Netherlands
Belgium
France
Poland
Hungary
Slovenia
Slovakia
Czech Repuplic

Central Europe

Spain

Portugal



7

Denmark

Russia

Finland

Sweden

Norway

Singapore

UAE

Australasia

Australia
New Zealand

Greece

Italy

Ireland

Great Britainbott wereldwijd.

South Korea

Israel
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Bedrijfswageninrichting

Onderweg  
het werk doen

Ongeacht of het servicebedrijven, gemeenten of zake-

lijke dienstverleners betreft – de bedrijfswageninrich-

ting van bott evenals de uitgebreide service bieden u 

alles, wat u voor het slagen van uw werk nodig heeft.

Vele bekende bedrijven gebruiken maken al jarenlang 

gebruik van de bedrijfswageninrichting van bott. Zij 

zijn overtuigd van de kwaliteit en functionaliteit. De 

experts van bott regelen de inbouw van de bedrijfswa-

geninrichting en ondersteunen u met talrijke diensten. 

Van de opdruk tot aan de keuring van de voertuigen, 

wij handelen het allemaal op zorgvuldige wijze voor 

u af.

bott biedt u een compleet all-in-pakket.

Bedrijfswagens    inrichten.
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PKW, SUV, Pick-Up

Bedrijfswagens    inrichten.

Wagenparken

Personenwagen, SUV, Pick-Up

Kleine bedrijfswagens, bedrijfswagens, grote bedrijfswagens
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Kijkrichting.
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Kijkrichting.

Bij uw dagelijkse werk komt u vaak voor nieuwe uitdagingen te staan. 

Wij ondersteunen u daarbij, zodat u uw dagelijkse werk met succes 

kunt uitvoeren. U heeft uw materiaal steeds bij de hand want het is vei-

lig in de voor u geconfigureerde bedrijfswageninrichting opgeborgen. 

Wie zou er niet willen, dat alles precies op de juiste plek ligt? Durf de 

toekomst samen met ons tegemoet te treden en verhoog uw efficiëntie

Gefocust op uw succes.

Bedrijfswageninrichting
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Licht in de duisternis.
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Licht in de duisternis.

Individualiteit, flexibiliteit en creativiteit behoren tot onze sterke pun-

ten. Individueel advies en een individuele planning voor ieder voertuig 

is voor ons vanzelfsprekend. Bij de medewerkers en servicepartners van 

bott bent u in goede handen. Van de analyse van uw uitrusting tot aan 

de gecertificeerde montage wordt u door ons begeleid.

Uw wensen, onze planning.

Advies + planning
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De inhoud telt.
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De inhoud telt.

Ieder voertuigformaat

Of het om een personenwagen, kleine bedrijfswagen, bedrijfswagen  

of grote bedrijfswagen gaat: bott biedt voor ieder voertuig en elke be-

hoefte de passende oplossing. Wij plannen uw bedrijfswageninrichting 

zo, dat de laadruimte van uw bedrijfswagen optimaal wordt benut. 

Het maakt niet uit of uw voorkeur naar een zo groot mogelijk bruik-

baar oppervlak, een optimale belading of ladingbeveiliging uitgaat: wij 

zorgen ervoor dat uw gereedschap en materiaal veilig en netjes wordt 

opgeborgen.

Want de inhoud is doorslaggevend.
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Inrichten,
wat dat allemaal met   zich meebrengt.
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Inrichten,
wat dat allemaal met   zich meebrengt.

Bij het dagelijkse gebruik helpen wij u om uw lading veilig en volgens 

voorschrift te transporteren. bott creëert extra veiligheid voor de lading 

en de passagiers door een bedrijfswageninrichting die de crashtest met 

succes heeft doorstaan. Door de vele verschillende elementen voor de 

ladingbeveiliging bent u altijd veilig onderweg.

Om ervoor te zorgen dat niets u om de oren vliegt!

Veilig naar de bestemming
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Bedrijfsinrichtingen

Orde bewaren

Voor uw veelzijdige taken biedt bott een kwalitatief 

hoogwaardige en duurzame bedrijfsinrichting. Uw in-

dividuele behoefte komt bij ons op de eerste plaats.

De bedrijfsinrichting creëert de beste voorwaarden 

om professioneel te kunnen werken. Wanneer bott u 

een duidelijk gestructureerd overzicht over uw gereed-

schap en materiaal biedt, werkt u netter en efficiënter. 

Uw klanten zullen dat zeker merken.

De compromisloze kwaliteit van onze producten staat 

heel lang garant voor uw succes.

Bedrijven       inrichten.



19

Orde bewaren

Bedrijven       inrichten.
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Uw ideeën.           Onze planning.
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Uw ideeën.           Onze planning.

Focus op de wensen 
van de klanten
Uw eigen bedrijfsinrichting kunt u samen met uw planningsexperts bij 

bott vormgeven. Het team van bott gaat daarbij vooral in op de eisen 

die u aan de praktijk stelt. Zo ontstaat er een concept op maat voor uw 

werkplaats.

Uw ideeën, wensen en voorstellingen zijn bij ons van harte  

welkom.
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Perfect georganiseerd.
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Kwalitatief hoogwaardige producten verlangen de beste service.

De cubio service bedrijfsinrichting is optimaal op de werkzaamheden 

en structuren in servicewerkplaatsen afgestemd. De overzichtelijkheid, 

orde en functionaliteit van de inrichting zorgen ervoor dat u efficiënter 

kunt werken. Al het gereedschap en alle hulpstoffen zijn altijd bij de 

hand en hebben een vaste plaats in de opbergplaats. Structuur en orde 

wekken het vertrouwen van de klant.

Want de eerste indruk telt.

Alles op de juiste plaats

Perfect georganiseerd.
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Helemaal in orde.
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Behoud het overzicht door uw werkplaats met de uitgebreide opbergsys-

temen van bott in te richten. Met een overzichtelijke schuifladenindeling 

en een goed gesorteerde gereedschapswand kunnen u en uw medewer-

kers sneller en efficiënter werken. Bovendien: „Wie wil er graag lang naar 

zijn gereedschap zoeken?“ 

Alles daar, waar het hoort.

Uitstekend gesorteerd

Helemaal in orde.
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Werkpleksystemen

Efficiëntie verhogen

Het avero werkpleksysteem zorgt voor efficiëntie, er-

gonomie en veiligheid bij de handmatige montage op 

de werkplek. Verhoog uw productkwaliteit met snelle 

montageprocessen.

Met avero reageert u snel en flexibel op nieuwe uit-

dagingen. Wij geven u uitgebreid advies, ook op het 

gebied van ESD-beveiliging. Samen met u vinden wij 

de passende oplossing voor uw handmatige montage. 

Wees altijd het beste voorbereid op de steeds veran-

derende randvoorwaarden en korte levenscycli van de 

producten.

Bedrijven      inrichten.
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Bedrijven      inrichten.
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Sneller zijn.
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Sneller zijn.

De experts van bott analyseren uw processen inclusief reis- en wacht-

tijden en transporttrajecten heel nauwkeurig. Door de individuele plan-

ning van een avero montagelijn creëren wij het nodige overzicht en 

verbeteren daardoor uw processen. Benut met avero alle mogelijkheden 

van uw handmatige productie en verbeter zo het rendement van uw 

bedrijf.

Altijd op de inhaalstrook.

Processen verbeteren
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Overzicht creëren.
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Overzicht creëren.

Orde op de werkplek, een overzichtelijke indeling van het gereedschap 

en alles binnen handbereik, is absoluut noodzakelijk wanneer u efficiënt 

wilt werken – voor het avero werkpleksysteem is dat vanzelfsprekend.

Wij bieden veelzijdige indelingssystemen voor iedere werkplek. Door de 

snelle toegang tot het gereedschap en materiaal verbeteren uw proces-

sen en verlaagt u uw kosten.

Verbetering van alle procesparameters.

Kosten verlagen
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Mag ik u voorstellen:    mijn werkplek.
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Wij creëren orde en structuur op de werkplek.

Met goed toegankelijke schuifladen, de juiste verlichting en in hoogte 

verstelbare bureaus investeert u langdurig in de gezondheid van uw 

medewerkers. Ergonomisch vorm gegeven elementen die gemakkelijk 

bediend kunnen worden en er bovendien goed uitzien.

Zodat uw medewerkers met een blij gezicht op het werk 

komen.

Ergonomisch en efficiënt

Mag ik u voorstellen:    mijn werkplek.
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Aan alle eisen voldaan.
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In een oogopslag ziet u of uw servicekoffer al in het voertuig of nog 

in de werkplaats staat. Onze systeemgedachte helpt u daarbij om uw 

materiaal goed te organiseren. Zo is uw werkomgeving perfect vorm 

gegeven.

Eén systeem voor uw bedrijf en voertuig.

Het resultaat klopt

Aan alle eisen voldaan.
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U zult tevreden zijn. 
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U zult tevreden zijn. 

Het totaalpakket doet het 

Service wordt bij ons in hoofdletters geschreven. Wij geven u uitgebreid 

advies en zoeken voor u de passende oplossing. Met onze uitgebreide 

dienstenpakketten zorgen wij ervoor dat u efficiënt kunt werken, zowel 

in uw vaste als mobiele werkplaats. Laat ons een aanbieding voor uw 

totaalpakket maken.

Het resultaat klopt.
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Het team.
„Het zijn de veelzijdige bran-

ches, toepassingsgebieden en 

producten van u, die mij da-

gelijks aansporen om opnieuw 

na te denken en de passende 

oplossing voor u te vinden.“

„Het is vooral mijn taak om nieuwe 

producten in onze productdataba-

se in te voeren. Wij hechten grote 

waarde aan de beschikbaarheid van 

alle gegevens, zodat wij precies de 

juiste informatie voor het bij uw be-

hoeften passende product beschik-

baar kunnen stellen.“

Michael Timpel,  

(Key Account Europa) 

Daniel Hauber, 

(Productmarketing) 
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Achter elk product staan de medewerkers van ons bedrijf. De 

knowhow en betrokkenheid van onze medewerkers zijn doorslagge-

vend voor het succes van ons bedrijf.

Het bott team staat op u te wachten

en is al helemaal voorbereid op uw individuele wensen. 

„De nieuwe uitdagingen 

waarvoor wij dagelijks in ons 

montagecentrum komen te 

staan, maken het werk afwis-

selend. Mijn medewerkers 

worden regelmatig bijge-

schoold, zodat onze klanten 

veilig onderweg zijn.“

„Omdat wij producten maken 

die wij ook zelf gebruiken, be-

grijp ik wat voor onze klanten 

belangrijk is. Zo is ook voor ons 

een modulaire vormgeving van 

onze werkplekken van groot 

belang.“

Orde is een centraal onderwerp 

bij onze producten. Ook in de fi-

nanciële boekhouding zijn orde en 

overzichtelijkheid van het grootste 

belang.

Ik zorg na uw aankoop voor een or-

delijk verloop.

Joachim Weissenberger,  

(Plaatcentrum fabriek 2) 

Jürgen Bayer,  

(Hoofd montagecentrum

bedrijfswageninrichtingen)

Martina Mohl,  

(Financiële boekhouding)
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Met het oog op…
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Al meer dan 80 jaar biedt bott haar klanten wereldwijd een uitgebreid 

productassortiment, de allerbeste kwaliteit en een eersteklas service. 

Vooral de tevredenheid van de klanten zorgt ervoor, dat bott continu 

kon groeien. Wij hechten grote waarde aan innovaties. Op deze manier 

investeert u bij bott in een permanente oplossing waarmee u efficiënt 

kunt werken – en dus ook op de lange termijn succesvol bent.

De ervaring zorgt voor het verschil.

…jarenlange ervaring
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Niets is zo constant als de verandering. Door inventiviteit, sportieve concurrentie of 

gedreven door het enthousiasme voor de zaak, onze werkomgeving is wereldwijd 

onderhevig aan een continue ontwikkeling.

Dingen verbeteren, dat houdt de mens overal ter wereld bezig. Producten, die onze 

levenskwaliteit verbeteren staan daarbij echter net zo centraal als de eigen inbreng.

bott heeft zich ten doel gesteld, haar klanten door middel van haar producten bij 

hun verlangen naar de hoogste mogelijke toegevoegde waarde te ondersteunen. 

Economische aspecten zijn bij de vormgeving van vaste en mobiele werkwerelden 

net zo belangrijk als de veiligheid en het welzijn op de werkplek.

Jan Willem Jongert

Clive R. Woodward

De directie

Jan Willem Jongert    Clive R. Woodward 

Chief Executive Officer, Bott Group   Managing Director, Bott Group
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Onze experts 
staan voor u klaar.
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