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Grupa Fami zatrudnia w swej głównej siedzibie 400 
pracowników oraz dysponuje zapleczem w postaci 
biur i hal produkcyjnych o łącznej powierzchni 
230.000 metrów kwadratowych, z czego 95.000 
jest w pełni zagospodarowane. Firma posiada 
swoje oddziały w Niemczech, Szwajcarii, Pol-
sce,Austrii, Chinach i Argentynie, a także współpracuje z wieloma dystrybutorami 
na terenie całej Europy, na Bliskim Wschodzie, w Azji Południowo-Wschodniej 
oraz w Ameryce Południowej. Każdego roku Fami zużywa 8 tysięcy ton stali oraz 
2,5 tysiąca ton tworzyw sztucznych. Wszystkie etapy produkcyjne odbywają się 
wewnątrz Grupy Fami, z uwzględnieniem specjalizacji poszczególnych zakładów 
i oodziałów. Dzięki dobrze opracowanym liniom produktów oraz ich wysokiej 
jakości, polityka rynkowa Grupy Fami charakteryzuje się spójnością oraz  
nastawieniem na międzynarodowy rozwój.

Produkty firmy Fami należą do najbardziej innowacyjnych na rynku. Grupa 
Fami dysponuje zespołami badawczo-rozwojowymi, których praca owo-
cuje sukcesywnym wprowadzaniem na rynek coraz nowocześniejszych 
produktów. Bezpieczeństwo i jakość każdego produktu Fami pozwala za-
spokoić najbardziej złożone wymagania w różnych branżach, dzięki czemu 
Grupa Fami jest postrzegana jako jedna z najwszechstronniejszych na 
rynku. Oprócz innowacyjności duży nacisk jest kładziony na ekologię i 
wpływ stosowanych technologii na środowisko. Zarówno same zakłady 
produkcyjne jak i materiały stosowane w produkcji poddawane są ry-
gorystycznym kontrolom związanym z ochroną środowiska natural-
nego.

 GRUPA FAMI
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Firma Fami została założona w 1929 roku. Nazwa 
firmy jest skrótem od “Fabbrica Accessori Mo-
bili Industriali” (Fabryka Mebli i Akcesoriów Pr-
zemysłowych), a jej oferta obejmuje wyposażenie 
warsztatów, hal produkcyjnych i magazynów. W 
okresie największego rozwoju przemysłu we 
Włoszech w latach 70-tych firma Fami rozpoczęła ekspansję zagraniczną nawiązując 
współpracę z zakładami w Szwajcarii i we Francji. Był to przełomowy okres w historii 
firmy. Dzięki intuicji i wyczuciu swojego właściciela, Mario Milaniego, firma Fami 
unowocześniła i bardzo rozszerzyła gamę swoich produktów, co zaowocowało 
szybkim wzrostem udziałów na rynku. Sukces firmy jest oparty przede wszystkim 
na elastyczności i wychodzeniu naprzeciw potrzebom Klientów.

Fami była jedną z pierwszych firm na rynku, która na wielką skalę zasto-
sowała tworzywa sztuczne w branży wyposażenia przemysłowego. Dzięki 
swej lekkości, dużej wytrzymałości i łatwej obróbce, elementy wykonane z 
tworzyw podbiły rynek włoski. Firma Fami sukcesywnie rozszerzała zakres 
swojej oferty w skład której w latach 70-tych wchodziły meble i wózki war-
sztatowe, systemy wyposażenia hal produckyjnych i magazynowych oraz 
wszelkiego rodzaju pojemniki i skrzynie. W okresie największego rozwoju 
całej branży wyposażenia dla przemysłu firma brała udział w pierwszych 
targach i wystawach ugruntowując swoją mocną pozycję na ryku. W 
1980 roku założono spółkę akcyjną FAMI SPA. Intensywna ewolucja 
technologiczna i postępująca automatyzacja produkcji spowodowała 
również wzrost technicznych kompetencji zarówno inżynierów jak i 
pracowników produkcji.

Obecnie, firma, wraz ze swymi kadrami oraz 200 tysiącami me-
trów kwadratowych powierzchni, przekazywana jest już kolejnemu 
pokoleniu właścicieli umacniając swoją pozycję lidera na rynku.

 HISTORIA
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Store Van jest marką należącą do Grupy Fami założoną w 2003 roku w odpowiedzi na 
potrzeby rynku związane ze specjalistycznym wyposażeniem samochodów użytkowych. 
Pod względem designu oraz rozwiązań technicznych Store Van kontynuuje tradycje  
Fami związane z innowacyjnością - podobnie jest również z polityką rozwoju firmy, 
działającej prężnie we Włoszech oraz w niemal całej Europie. Chociaż Store Van jest 
względnie młodym oddziałem Grupy Fami, to dzięki wieloletniemu doświadczeniu 
rynkowemu macierzystej firmy jest w stanie zagwarantować odpowiednio wysoki 
poziom produktu jak i obsługi Klientów.

Wzrastająca wydajność produkcji i wysoka jakość produktów są obecnie czyn-
nikami koniecznymi do odniesienia sukcesu. Coś co wyróżnia Store Van spośród 
innych graczy na rynku to bardzo szeroki zakres oferty rozwiązań dedykowanych 
do samochodów serwisowych. Szybki rozwój branży motoryzacyjnej niejako wy-
musza bycie na bieżąco z potrzebami rynku.

 CZYM JEST STORE VAN
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ROZWIĄZANIA
Produkty noszące logo Store Van powstały dzięki bacznym obserwacjom potrzeb Klien-
tów korzystających z samochodów dostawczych. Podstawowym założeniem jest jak 
największe ułatwienie codziennej pracy użytkownikom samochodów. W połączeniu 
z wieloletnim doświadczeniem w produkcji na potrzeby przemysłu Store Van jest w 
stanie zaoferować praktyczne rozwiązania tworzące z samochodu prawdziwie dobre 
miejsce pracy.

JAK NAJLEPIEJ WYKORZYSTAĆ PRZESTRZEŃ
Wszystkie rozwiązania Store Van są zaprojektowane tak, aby móc jak najlepiej 
wykorzystać przestrzeń dostępną w samochodzie, a która niemal zawsze jest 
mocno ograniczona. Czas to pieniądz, więc dobra organizacja pracy przekłada 
się na realny zysk i daje dodatkowe możliwości.

JAKOŚĆ
Produkty Store Van wykonane są najlepszych materiałów. Stal, tworzywo 
sztuczne i aluminium łączymy w taki sposób, aby zagwarantować jak naj-
lepszą stabilność, bezpieczeństwo, lekkość, wygląd oraz aby zredukować 
do minimum hałas powstający podczas użytkowania mobilnego warsztatu. 
Elementy wchodzące w skład systemu Store Van można dopasować do 
każdego typu pojazdu - od małych aut osobowych aż po największe sa-
mochody dostawcze i ciężarówki.

MONTAŻ
Opatentowany sposób montażu wyposażenia Store Van to oszczęd-
ność czasu. Dzięki stosowanym technologiom i materiałom istnieje 
możliwość przenoszenia zabudowy serwisowej z jednego samo-
chodu do drugiego.

 PRODUKT
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STAL GALWANIZOWANA
Blacha poddawana jest procesowi powlekania zanurzeniowego na gorąco, a następnie 
ogrzewana jest do temperatury około 550 °C. Dyfuzja cynku i żelaza w tej temperaturze 
pozwala na otrzymanie wyjątkowo spójnej powłoki antykorozyjnej. 
Rezultatem tego procesu jest powłoka o jednolitej, drobnoziarnistej strukturze, o 
bardzo wysokiej jakosci i bardzo wysokiej odpornosci na korozję. Proces ten jest  
idealny dla rozwiązań stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, w tym dla regałów  
serwisowych, montowanych w pojazdach użytkowych.

KATODOWE LAKIEROWANIE ZANURZENIOWE
Katodowe Lakierowanie Zanurzeniowe to zabieg polegający na wytworzeniu  
kolejnej warstwy ochronnej, dzięki czemu regały zabudowy serwisowej uzyskują 
niezwykłą odpornośc na korozję. Lakierowanie w ten sposób gwarantuje  
wyjatkową przyczepność oraz równomierną powłokę ochronną. 
Poza tym powierzchnia tak pomalowanych elementów jest jescze bardziej 
odporna na zadrapania i chroniona przed odpryskami spowodowanymi uder-
zeniami. Żywica akrylowa zabezpiecza przed bezpośrednim działaniem 
czynników atmosferycznych.

• Testy w komorze korozyjnej, zgodne z normą ASTM D1735, zakończone  
  wynikiem ponad 500h odporności na korozję
• Doskonała twardość powłoki lakieru wynosząca 2H - wg ASTM D3363,  
  EN 13523-4

 TECHNOLOGIA J
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StoreVan jest wyłącznym światowym producentem zabudów serwisowych,
przeznaczonych dla lekkich pojazdów użytkowych LCV, wykorzystujących tą technologię.

 TECHNOLOGIA J
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CRASH TEST
ECE-R17

      

Samochód serwisowy jest nie tylko środkiem 
transportu, ale przede wszystkim miejscem 
pracy. To dlatego zwracamy szczególną 
uwagę nie tylko na ergonomię, ale także na 
bezpieczeństwo. Regulacje prawne związ-
ane z bezpieczeństwem przewożenia 
ładunków w samochodach dostawczych 
różnią się dość znacznie w obrębie państw 
Unii Europejskiej, niemniej jednak po-
lityka producenta zabudów warszta-
towych Store Van gwarantuje dążenie 
do spełniania nawet najostrzejszych norm.

Wyposażenie Store Van posiada szereg certyfikatów świadczących zarówno o 
jakości, jak i bezpieczeństwie. Jest to jeden z głównych powodów, dla którego 
warto powierzyć wyposażanie samochodów wykwalifikowanym specjalistom.

Pozytywny wynik CRASH-TESTU przy 50 
Km/h:

	 BEZPIECZEŃSTWO
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CRASH TEST
ECE-R17

CRASH TEST
ECE-R17

	 BEZPIECZEŃSTWO
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Wszystkie zabudowy warsztatowe są projektowane na podstawie wytycznych Klienta 
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. Jednym z podstawowych narzędzi spr-
zedawców wyposażenia Store Van jest specjalistyczne oprogramowanie służące do 
projektowania zabudów w trzech wymiarach.

Każdy model samochodu posiada swoje wierne odwzorowanie w programie do 
projektowania wyposażenia i dzięki temu zabudowa warsztatowa w optymalnym 
stopniu jest dopasowana do danego modelu samochodu. W połączeniu z niewyc-
zerpanymi możliwościami konfiguracji daje to gwarancję, że Klient otrzymuje pro-
dukt “uszyty na miarę”.

 PROJEKTOWANIE W 3D
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Sprzedaż wyposażenia Store Van odbywa się poprzez sieć filii i dystrybutorów rozpros-
zonych po całej Europie. Zarówno filie włoskiego koncernu, jak i niezależni dystrybutorzy 
są członkami jednej wielkiej rodziny Store Van, których łączą wspólne ideały i wspólna 
filozofia biznesu. Przejrzyste relacje z dystrybutorami są kluczem do sukcesu całej 
grupy.

Podstawą filozofii biznesu grupy Fami jest nawiązywanie pozytywnych relacji z Klien-
tami, opartych nie tylko na jakości produktu, ale także na budowaniu poczucia, że 
w razie potrzeby Klient zawsze może liczyć na naszą pomoc. To dlatego właśnie 
sprzedawcy wyposażenia StoreVan zawsze wychodzą naprzeciw Klientom, po-
magając w doborze produktów jak najlepiej spełniających ich wymagania. Dzięki 
takim relacjom produkty sygnowane logiem Store Van zyskują coraz większą 
popularność na rynkach wielu krajów europejskich. Nie bez znaczenia jest tu 
także znajomość specyfiki rynków krajowych bądź lokalnych.

 PARTNERZY

Dystrybutorzy

Filie

Zakłady produkcyjne



 PARTNERZY
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PODŁOGI I 
PANELE ŚCIENNE

ODPORNOŚĆ
Krawędzie podłóg 
zabezpieczone 
zaokrąglonymi
profilami aluminiowymi.

LEKKOŚĆ
Panele z tworzywa 
polipropylenowego 
o grubości 4 mm.

SZYBKI MONTAŻ
Podłogi ze sklejki o grubości 9 mm lub 
12 mm składają się z kilku elementów. 
Oprócz ułatwienia w transporcie i montażu, 
zaletą jest to, że taka podłoga nie usztywnia 
nadmiernie nadwozia samochodu. Łączenia 
między elementami podłóg wykonane są z 
opatentowanych aluminiowych profili.

BEZINWAZYJNOŚĆ
Montaż podłogi nie wymaga 
wykonania ani jednego 
dodatkowego otworu w 
samochodzie - mocoowanie 
poprzez oryginalne punkty 
kotwiczenia ładunku w podłodze.
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OBUDOWA WNĘTRZA 
FURGONU
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Podłogi i 
panele ścienne

Podłogi dopasowane kształtem do każdego 
modelu samochodu dostawczego na rynku

Wykonane ze sklejki w dwóch opcjach grubości (9 mm i 
12 mm), o antypoślizgowej powierzchni, pokryte warstwą 
ochronną, wodoodporne. Łączenia poszczególnych 
elementów za pomocą innowacyjnego i opatentowanego 
systemu wpustów z profili aluminiowych.

Ochronne panele ścienne

Panele wykonane z tworzywa polipropylenowego o 
grubości 4 mm i strukturze wewnętrznej plastra miodu. 
Elastyczne, lżejsze i bardziej wytrzymałe w porównaniu 
do paneli ze sklejki.

Aluminium ryflowane

Zarówno podłogi jaki i ściany mogą dodatkowo być 
obudowane blachą aluminiową.

Osłony okien w przestrzeni ładunkowej

Jeśli auto posiada szyby w przestrzeni ładunkowej, 
to istnieje możliwość zabezpieczenia ich specjalnymi 
osłonami w formie metalowych kratek.
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ZABUDOWA 
WARSZTATOWA

BEZKONKURENCYJNE 
SZUFLADY
Unikalne prowadnice 
szuflad zapewniają 
najwyższą wytrzymałość, 
jakość i funkcjonalność.

INNOWACYJNY 
MONTAŻ
Opatentowany 
system - zastosowanie 
pośredniego elementu 
montażowego w formie 
belki aluminiowej.

WYTRZYMAŁOŚĆ I SOLIDNOŚĆ
Elementy konstrukcyjne wykonane w 
systemie profilu zamkniętego. Pomiędzy 
elementami stalowymi znajdują się 
absorbery z tworzywa redukujące do 
minimum hałas podczas jazdy.

OGROMNE MOŻLIWOŚCI 
KONFIGURACJI
Regulacja co 25 mm wszystkich 
elementów wchodzących w skład 
zabudowy.
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WYPOSAŻENIE 
“USZYTE NA MIARĘ”
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Zabudowa 
warsztatowa

Blaty robocze

Wykonane z wysokiej jakości sklejki o grubości 25 mm. 
Dostępne dla modułów:
Szerokość: 508 / 717 / 1016 / 1225 mm
Głębokość: 365 / 445 mm

Szuflady z pełnym wysunięciem o udźwigu 
maksymalnym od 50 kg do 80 kg

Intuicyjna obsługa, dodatkowo blokada przy pełnym 
wysunięciu. Duże możliwości podziałów wewnętrznych 
szuflad. 
Dostępne dla modułów:
Szerokość: 508 / 717 / 1016 / 1225 mm
Głębokość: 365 / 445 mm
Wysokości szuflad: 75 / 100 / 125 / 150 / 200 mm

Uchylane drzwiczki do montażu przy 
podłodze lub przy półce

Zamknięcie identyczne jak w przypadku szuflad. 
Dostępne dla modułów:
Szerokość: 508 / 717 / 1016 / 1225 / 1524 mm
Wysokość: 225 / 400 mm

Dostępne dla modułów:
Szerokość: 508 / 717 / 1016 / 1225 / 1524 mm
Wysokość: 350 / 400 mm

Dostępne dla modułów:
Szerokość: 508 / 1016 / 1225 mm
Głębokość: 365 / 445 mm

Wysuwane półki na jedną lub dwie metalowe 
walizki o różnych wymiarach

Podnoszone drzwiczki z mechanizmem 
sprężynowym
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Zabudowa 
warsztatowa

Górna półka z aluminiowymi przegródkami

Dostępne dla modułów:
Szerokość: 299 / 508 / 717 / 1016 / 1225 / 1524 / 1733 mm
Głębokość: 265 / 365 / 445 mm
Wysokość frontu: 73 mm  
Wysokość tyłu: 73 mm

Półki

Dostępne dla modułów:
Szerokość: 508 / 717 / 1016 / 1225 / 1524  mm
Głębokość: 265 / 365 mm
Wysokość frontu: 35 mm  
Wysokość tyłu: 100 mm
Dostępne z plastikowymi kuwetkami lub bez

Półki z aluminiowymi przegródkami

Dostępne dla modułów:
Szerokość: 508 / 717 / 1016 / 1225 / 1524 / 1733 mm
Głębokość: 265 / 365 / 445 mm
Wysokość frontu: 73 mm  
Wysokość tyłu: 146 mm

Szuflady

Patrz strona 23

Półka na metalową walizkę

Dostępne dla modułów:
Szerokość: 508 / 717 / 1016 / 1225 mm
Głębokość: 365 / 445 mm

Listwa z pasem do mocowania ładunku

Dostępne dla modułów:
Szerokość: 508 / 717 / 1016 / 1225 / 1524 / 1733 mm

Półka teleskopowa z uchylaną boczną burtą

Dostępne dla modułów:
Szerokość: od 1750 do 4000 mm
Głębokość: 265 / 365 mm
Wysokość: 90 mm
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“USZYTE NA MIARĘ”
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Zabudowa 
warsztatowa

Dostępne dla modułów:
Głębokość: 265 / 365 / 465 mm

Imadła

Na podstawie obrotowej.
Szerokość szczęk: 100 / 125 mm

Rozkładane stalowe blaty robocze

Wysuwane blaty robocze

Regulacja wysokości podpory.
Szerokość: 240 / 340 mm
Głębokość: 1150 mm
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WYPOSAŻENIE 
“USZYTE NA MIARĘ”
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Wysuwane 
szafki

Wysuwany zestaw składający się z półek i 
pojemników na drobne przedmioty

Możliwość różnej konfiguracji wysuwanych zestawów. 
Wysuwany stelaż posiada blokadę mechaniczną.

Wysokość: 655 / 855 / 1055 mm
Głębokość: 1234 mm
Wysunięcie: 50% - udźwig 100 Kg
Wysunięcie: 75% - udźwig 75 Kg
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Wysuwane 
platformy

System aluminiowych prowadnic, różne 
możliwości wykończenia powierzchni platformy, 
szeroki zakres dostępnych rozmiarów

Mechaniczna blokada w każdej pozycji wysunięcia.

Udźwig: 300 Kg
Wysunięcie: 60%
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Podwyższana podłoga z 
szufladami

Podwyższana podłoga z szufladami

Szuflady z pełnym wysunięciem. Wiele możliwości 
podziałów szuflad.

DANE TECHNICZNE SZUFLAD:
Udźwig: 150 Kg
Wysokość frontu: 50 / 75 / 100 / 125 / 150 / 200 mm
Wewnętrzna szerokość: 906 / 1076 mm
Wewnętrzna głębokość: 600 mm
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Podwyższana podłoga z 
szufladami i schowkiem

Podwyższana podłoga 
z szufladami i schowkiem

Z przodu samochodu podłoga posiada asymetrycznie 
uchylaną część tworzącą schowek. Istnieje możliwość 
zastosowania szafki zamocowanej na wysuwanej  
platformie (maksymalne wysunięcie szafki 60% długości 
przy udźwigu 160 Kg). Zastosowanie takiego zastawu 
zwiększa realną pojemność wnętrza samochodu o ok. 95%.

DANE TECHNICZNE SZUFLAD:
Udźwig: 150 Kg
Wysokość frontu: 50 / 75 / 100 / 125 / 150 / 200 mm
Wewnętrzna szerokość: 906 / 1076 mm
Wewnętrzna głębokość: 600 mm
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BAGAŻNIKI 
DACHOWE

OPATENTOWANY 
SYSTEM MOCOWANIA
Uchwyty do dachu 
pozwalające na montaż na 
wszytkich modelach aut, 
również tych z obłym dachem.

ODPORNOŚĆ 
NA KOROZJĘ
Konstrukcja wykonana 
z aluminium i stali 
nierdzewnej.

BEZPIECZEŃSTWO
Bagażniki dachowe StoreVan posiadają 
certyfikat bezpieczeństwa GS TÜV. 
Każdy bagażnik posiada oznaczenie 
maksymalnego dopuszczalnego udźwigu.

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI
Dzięki amortyzatorom gazowym 
załadunek drabiny na bagażnik 
dachowy odbywa się bez wysiłku.
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DO BEZPIECZNEGO 
TRANSPORTU DRABINY
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Bagażniki 
dachowe

Bagażniki serii “Aladin”

Ruchoma konstrukcja wyposażona w system 
wspomagania, do drabin do 60 Kg.
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DO BEZPIECZNEGO 
TRANSPORTU DRABINY
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Bagażniki 
dachowe

Bagażniki serii “Talento”

Ruchoma konstrukcja wyposażona w system 
wyhamowywania opuszczania, do drabin do 60 Kg.
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DO BEZPIECZNEGO 
TRANSPORTU DRABINY
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Bagażniki 
dachowe

Bagażniki serii “Golia”

Ruchoma konstrukcja typu równowagowego, 
do drabin do 60 Kg.
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RAMPY 
ZAŁADOWCZE

KOMFORTOWA 
OBSŁUGA
Amortyzatory gazowe 
ułatwiają składanie i 
rozkładanie rampy.

REGULOWANE 
PODPORY
Dzięki regulacji 
wysokości podpór, 
istnieje możliwość 
rozkładania rampy 
także na nierównej 
powierzchni.

DO RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ
Szeroki zakres modeli ramp dedykowany 
do różnych marek samochodów: FIAT, 
PEUGEOT, CITROËN, VOLKSWAGEN, 
MERCEDES, FORD, RENAULT, OPEL, 
NISSAN, IVECO. 
Udźwig od 600 Kg do 1500 Kg.

PODWÓJNE MOCOWANIE
Montaż rampy odbywa się 
zarówno do podłogi, jak i do 
nadproża, za pomocą specjalnego 
uchwytu dopasowanego do każdego 
modelu samochodu.
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SPOSÓB ZAŁADUNKU
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Rampy 
załadowcze

Mocowanie do podłogi oraz nadproża z wykorzystaniem 
specjalnego słupka konstrukcyjnego. Nie wymaga 
żadnych modyfikacji nadwozia samochodu. 
Maksymalnie uproszczony montaż.

Udźwig: od 600 do 1500 Kg
Szerokość powierzchni rampy: od 800 do 1250 mm 
Długość powierzchni rampy: od 2000 do 3000 mm

Rampy załadowcze z systemem wspomagania 
rozkładania, o konstrukcji opartej na 
profilach stalowych, z powierzchnią z 
blachy aluminiowanej ryflowanej
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AKCESORIA

AKCESORIA 
NARZĘDZIOWE

AKCESORIA 
DO MODUŁÓW

SYSTEMY MOCOWANIA ŁADUNKU

AKCESORIA ELEKTRYCZNE 
I PNEUMATYCZNE
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AKCESORIA 
DO MODUŁÓW
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Akcesoria
do modułów

Kieszeń boczna do regału

Apteczka

Kieszenie na dokumenty w formacie A4 i A5

Uchwyt na ręczniki papierowe ∅ 140 mm / 240 mm

Aluminiowe uchwyty na przewody w 
różnych rozmiarach
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Akcesoria
do modułów

Uchwyt na zestaw silikonowy

Zestaw do mycia rąk

Uchwyt na kanister

Stalowe lub żeliwne imadła na podstawie 
obrotowej

Mocowanie do gaśnic lub butli gazowych

Uchwyty magnetyczne
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EFEKTOWNIE ZWIĘKSZAJ 
EFEKTYWNOŚĆ
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Akcesoria 
elektryczne 
i pneumatyczne

Sprężarki 220 V - 380 V

Oświetlenie diodowe LED 12 V

Rozdzielnia instalacji elektrycznej 
i pneumatycznej

Zwijadła elektryczne i pneumatyczne
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ZAMOCUJ I JEDŹ 
BEZPIECZNIE
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Aluminiowe listwy i punkty kotwiczące

Listwy rozdzielające przedział ładunkowy

Systemy 
mocowania 
ładunku

Belki i rozpórki do mocowania ładunku

Pasy do mocowania ładunku
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WALIZKI

WALIZKI STALOWE

WALIZKI Z 
TWORZYWA SZTUCZNEGO
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KAŻDY DROBIAZG ZNAJDZIE 
SWOJE MIEJSCE
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Walizki stalowe

Nowe walizki stalowe StoreBox 
dostępne puste lub w różnych 
wersjach wyposażenia.

Aby uzyskać więcej informacji 
pobierz katalog online.

Walizki
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KAŻDY DROBIAZG ZNAJDZIE 
SWOJE MIEJSCE
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Walizki z tworzywa 
sztucznego

Nowe walizki plastikowe StoreBox 
dostępne puste lub w różnych 
wersjach wyposażenia.

Aby uzyskać więcej informacji 
pobierz katalog online.

Walizki



www.famispa.com
www.storevan.com

MODESTO S.C.

Ul. Grójecka 54 - 05-530 Góra Kalwaria 
Tel./Fax: 22 7177330
www.modesto-polska.com
info@modesto-polska.com

 www.storevan.com


