SmartVan - ett lättmonterat inrednings- och utrustningskoncept för transportbilar och lätta lastbilar.
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SmartVan lanseras av KG Knutsson AB
SmartVan är ett lättmonterat inrednings- och utrustningskoncept för
transportbilar och lätta lastbilar. KG Knutsson AB är exklusiv partner för
danska SmartVan och lanserar under 2020 konceptet i Sverige.
SmartVans inredningskoncept består bland annat av lastgolv, väggpaneler
med praktisk hyllinredning och LED-belysning anpassade för transportbilar
och lätta lastbilar. Inredningen gör det lätt att hålla ordning, minskar slitaget
på lastutrymmet, är enkelt att montera och isolerar dessutom mot buller.

-SmartVan är ett enkelt och anpassningsbart inredningskoncept som
underlättar för exempelvis hantverkare som behöver ha verktyg och material
med sig. Det är så lätt att montera att bilhandlaren kan göra det själv. Vilket
gör att det sparar tid och pengar för både kunden och bilhandlaren, säger
Anders Craemer, produktchef för SmartVan på KG Knutsson AB.
Potentialen för SmartVans anpassad inredning till transportbilar och lätta
lastbilar är stor. Enligt BilSweden registrerades drygt 53 800 nya lätta
lastbilar i Sverige under förra året.
I konceptet ingår också lastbågar och lastkorgar för biltaket som kan
kompletteras med hållare för stege, rörbox eller varningsfyr. Fotsteg för att
enklare kliva in i lastutrymmet och stege för bakdörren för att enklare komma
åt last som ligger på taket.
SmartVan på Automässan
KG Knutsson AB är exklusiv partner för SmartVan med ansvar för distribution
och marknadsföring på de svenska, finska, norska och baltiska marknaderna.
SmartVan kommer att visas på Automässan i Göteborg den 15-18 januari
i monter C03:21.
Läs mer om inrednings- och utrustningskoncept SmartVan:
Kontaktperson:
Anders Craemer, produktchef KG Knutsson AB, telefon: 08-92 30 07

KG Knutsson AB är sedan 1946 smörjmedlet i den svenska fordonsbranschen. Vi
är ett företag som tror på långsiktiga relationer, därför jobbar vi med starka
varumärken och skapar affärer som gynnar alla parter.
Vi har gett våra leverantörer vårt distributionsnät medan våra kunder har fått de
bästa varumärkena, allt inpackat i vår produktkunskap och precisa distribution.
Vårt produkt- och tjänstesortiment är bredast i branschen och på vår ehandelsplats autokatalogen.se hittar våra partners mer än en halv miljon artiklar.
Förutom i Sverige finns KGK även i Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen.
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