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Deres Aluca-forhandler:

Fordeler med Aluca bilinnredning
 � 100 % aluminium
 � Inntil 50 % lettere enn tilsvarende innredninger i stål
 � Lettere bil gir bedre kjøreegenskaper og mindre slitasje
 � Sparte drivstoffkostnader
 � Mer nyttelast for verktøy, materiell og utstyr
 � Tross ekstremt lett materiale er innredningene 
like stabile som innredninger produsert i stål

 � God funksjonalitet og elegant utseende
 � Kulelagerskinner på alle skuffer
 � Systemet leveres til alle Volkswagen nyttekjøretøy

OULIE-HANSEN

50 % lettere enn 

innredninger i stål, 

og minst like solid



2 / 3    Moduler til VW Caddy og Caddy Maxi System

Modul 1 VW Caddy Modul 2 VW Caddy Modul 1 VW Caddy Maxi Modul 2 VW Caddy Maxi 

Artikkel nr: 9923017
Mål: (BxDxH) 765 x 420 x 950 mm
Vekt: 15,5 kg 
 
Modul består av:

 � 1 stk hylle med skillevegg og  
gummimatte (100mm kant alle sider)  

 � 1 stk hylle med skillevegg og gummi matte 
(50mm kant foran og 100 mm kant bak)  

 � 1 stk hylle med 4 plastbokser og gummi matte 
(50mm kant foran og 100 mm kant bak)

 � Perforerte verktøyplater på sideveggene
 � Innfestningssett bil

Anbefalt tilbehør:
 � Klappdør KH70 (Artikkel nr: 100254)

Artikkel nr: 9923018
Mål: (BxDxH) 1255 x 320 x 950 mm
Vekt: 24,3 kg

Modul består av:
 � 2 stk skuffer høyde 150mm med gummimatte
 � 1 stk skuff høyde 100mm med gummimatte
 � 2 stk hyller med skillevegg og gummimat-
te (50mm kant foran og 100 mm kant bak)  

 � 1 stk hylle med 2 skillevegger og gum-
mimatte (100mm kant alle sider)

 � Perforerte verktøyplater på sideveggene
 � Innfestningssett bil

Anbefalt tilbehør:
 � Klappdør KH119 (Artikkel nr: 100257)

Artikkel nr: 9923015
Mål: (BxDxH) 1010 x 420 x 950 mm
Vekt: 18,4 kg

Modul består av:
 � 1 stk hylle med 2 skillevegger og gummimatte  
(100 mm kant alle sider)

 � 1 stk hylle med 2 skillevegger og gummimatte  
(50 mm kant foran og 100 mm kant bak) 

 � 1 stk hylle med 5 plastbokser og gummimatte  
(50 mm kant foran og 100 mm kant bak)

 � Perforerte verktøyplater på sideveggene
 � Innfestningssett bil

Anbefalt tilbehør:
 � Klappdør KH95 (Artikkel nr: 100255)

Artikkel nr: 9923016
Mål: (BxDxH) 1255 x 420 x 950 mm
Vekt: 29,2 kg

Modul består av:
 � 2 stk skuffer høyde 150 mm med gummimatte
 � 1 stk skuff høyde 100 mm med gummimatte
 � 2 stk hyller med skillevegg og gummimatte  
(50 mm kant foran og 100 mm kant bak)  

 � 1 stk hylle med 2 skillevegger og gummimatte  
(100 mm kant alle sider)

 � Perforerte verktøyplater på sideveggene
 � Innfestningssett bil

Anbefalt tilbehør:
 � Klappdør KH119 (Artikkel nr: 100257)
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Modul 1 VW T5 kort Modul 1 VW T5 langModul 2 VW T5 kort Modul 2 VW T5 lang
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4 / 5    Moduler til VW Transporter kort og Transporter lang

Artikkel nr: 9923019
Mål: (BxDxH) 1010 x 320 x 950 mm
Vekt: 15 kg 
 
Modul består av:

 � 1 stk hylle med 2 skillevegger og gummimatte  
(100 mm kant alle sider)  

 � 1 stk hylle med 2 skillevegger og gummimatte  
(50 mm kant foran og 100 mm kant bak)  

 � 1 stk hylle med 5 plastbokser og gummimatte  
(50 mm kant foran og 100 mm kant bak)

 � Perforerte verktøyplater på sideveggene
 � Innfestningssett bil

Anbefalt tilbehør:
 � Klappdør KH95 (Artikkel nr: 100255)

Artikkel nr: 9923021
Mål: (BxDxH) 1255 x 320 x 950 mm
Vekt: 17,2 kg 
 
Modul består av:

 � 1 stk hylle med 2 skillevegger og gummimatte  
(100 mm kant alle sider)  

 � 1 stk hylle med 2 skillevegger og gummimatte  
(50 mm kant foran og 100 mm kant bak)  

 � 1 stk hylle med 7 plastbokser og gummimatte  
(50 mm kant foran og 100 mm kant bak)

 � Perforerte verktøyplater på sideveggene
 � Innfestningssett bil

Anbefalt tilbehør:
 � Klappdør KH119 (Artikkel nr: 100257)

Artikkel nr: 9923020
Mål: (BxDxH) 1010 x 420 x 950 mm
Vekt: 25 kg 
 
Modul består av:

 � 1 stk skuff høyde 150 mm med gummimatte
 � 1 stk skuff høyde 100 mm med gummimatte
 � 1 stk hylle med 2 skillevegger og gummimatte  
(50 mm kant foran og 100 mm kant bak)  

 � 1 stk hylle med 2 skillevegger og gummimatte  
(100 mm kant alle sider)

 � Perforerte verktøyplater på sideveggene
 � Innfestningssett bil

Anbefalt tilbehør:
 � Klappdør KH95 (Artikkel nr: 100255)
 � Skrustikkeholder uttrekkbar AWB9542 (Artikkel nr: 102522)
 � Skrustikke 120 mm (Artikkel nr: 10808)
 � Dreieskive skrustikke (Artikkel nr: 10217)

Artikkel nr: 9923014
Mål: (BxDxH) 1255 x 420 x 950 mm
Vekt: 34,3 kg 
 
Modul består av:

 � 3 stk skuffer høyde 150 mm med gummimatte
 � 1 stk koffert med bokser
 � 1 stk hylle med 2 skillevegger og gummimatte  
(100 mm kant alle sider)  

 � 1 stk hylle med skillevegg og gummimatte  
(50 mm kant foran og 100 mm kant bak)  

 � Perforerte verktøyplater på sideveggene
 � Innfestningssett bil

Anbefalt tilbehør:
 � Klappdør KH119 (Artikkel nr: 100257)
 � Skrustikkeholder uttrekkbar AWB11942 (Artikkel nr: 102523)
 � Skrustikke 120 mm (Artikkel nr: 10808)
 � Dreieskive skrustikke (Artikkel nr: 10217)
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Modul 1 VW Crafter Undergulvsystem Caddy Modul 2 VW Crafter Undergulvsystem Transporter

6 / 7    Moduler til VW Crafter og undergulvsystem

Artikkel nr:  9930529
Mål: (BxDxH) 1500 x 420 x 1150mm
Vekt: 30,4 kg 
 
Modul består av:

 � 1 stk hylle med 2 skillevegger og gummimatte  
(100mm kant alle sider) 

 � 1 stk hylle med 8 plastbokser og gummimatte  
(50mm kant foran og 100mm kant bak)

 � 2 stk hyller med 2 skillevegger og gummi matte  
(50mm kant foran og 100mm kant bak)

 � Perforerte verktøyplater på sideveggene
 � Klappdør gulv
 � Innfestningssett bil

VW Caddy. Artikkel nr: 241011 
Vekt: 60,4 kg 

VW Caddy Maxi. Artikkel nr: 251011 
Vekt: 68,9 kg

 � 2 stk skuffer høyde 150mm med gummi-
matte og skillevegg, ut bakdør

 � 1 stk skuff høyde 150mm med gummi-
matte og skilleveg, ut sidedør

 � Dekkplate
 � Innfestningssett bil

Monteres kun i bil med gulvplate. Dette må da eventuelt  
bestilles i tillegg dersom det ikke finnes i bil fra før.

Artikkel nr:  9930528
Mål: (BxDxH) 1500 x 420 x 1150mm
Vekt: 45,5 kg 
 
Modul består av:

 � 1 stk hylle med 2 skillevegger og gummimatte  
(100mm kant alle sider) 

 � 3 stk hyller med 2 skillevegger og gummimatte  
(50mm kant foran og 100mm kant bak)

 � 3 stk skuffer høyde 100mm med gummimatte
 � 2 stk skuffer høyde 150mm med gummimatte
 � Perforerte verktøyplater på sideveggene
 � Klappdør gulv
 � Innfestningssett bil

Anbefalt tilbehør:
 � Skrustikkeholder uttrekkbar AWB14442 (Artikkel nr: 102524)
 � Skrustikke 120mm (Artikkel nr: 10808)
 � Dreieskive skrustikke (Artikkel nr: 10217)

VW Transporter kort. Artikkel nr: 261011
Vekt: 78,4 kg

VW Transporter lang. Artikkel nr: 271011
Vekt: 83,5 kg

 � 2 stk skuffer høyde 150mm med gummimatte, ut bakdør
 � 1 stk skuff høyde 150mm med gummimatte, ut sidedør
 � Dekkplate
 � Innfestningssett bil

Monteres kun i bil med gulvplate. Dette må da eventuelt  
bestilles i tillegg dersom det ikke finnes i bil fra før.
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Vegg og gulv

System Aluca er et meget variabelt innredningssystem som lett kan 
tilpasses både kjøretøy og ønsker. Ta derfor kontakt med din Aluca 
forhandler dersom du ønsker oppsett og priser utover forslagene i 
denne katalog.

Sidekledning Volkswagen

1,5mm perforert aluminumsplate ferdig tilskåret.

VW Caddy

Artikkelnummer Beskrivelse

104273 Bak-venstre-oppe

104279 Bak-venstre-nede

104271 Bak-høyre-oppe

104272 Bak-høyre-nede

VW Caddy Maxi

Artikkelnummer Beskrivelse

104282 Bak-venstre-oppe

104283 Bak-venstre-nede

104280 Bak-høyre-oppe

104281 Bak-høyre-nede

VW T5 kort

Artikkelnummer Beskrivelse

104315 Bak-venstre-oppe

104316 Bak-venstre-nede

104317 Bak-høyre-oppe

104318 Bak-høyre-nede

VW T5 lang

Artikkelnummer Beskrivelse

104324 Bak-venstre-oppe

104325 Bak-venstre-nede

104326 Bak-høyre-oppe

104327 Bak-høyre-nede

Gulvplater Volkswagen

12mm gulvplate ferdig tilskåret.

Beskrivelse Artikkelnummer

Gulvplate Caddy 104973

Gulvpalte Caddy Maxi 104976

Gulvplate T5 kort 104979

Gulvplate T5 lang 104982

Gulvplate Crafter kort 104985

Gulvplate Crafter mellomlang 104988

Gulvplate Crafter lang 104994

SIDESTYKKE1
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Skreddersydde 
løsninger

Dybder:  
250, 320, 420,  
520 og 735 mm

VEGG SIDESTYKKE2

SKUFF3

HYLLE MED 
BOKSER

5

HYLLE4

SKAP6

KLAPPDØR7

KOFFERT PÅ 
TABLAR

8

KOFFERTHOLDER9



System10 / 11

Høyre side: 

Venstre side: 

Skisse høyre side bil

Skisse venstre side bil

Sendes firmapost@oulie-hansen.no


