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Sinds 1929 produceert Fami industriele meubels, dozen 
en plastic containers. De volledige productiecyclus wordt 
in eigen beheer uitgevoerd, met een divisie die zich 
toelegt op het maken van metalen producten en één die 
zich uitsluitend bezighoudt met de productie en het 
gieten van kunststof. De internationale aanwezigheid 
van het bedrijf wordt gegarandeerd door vestigingen in 
Duitsland, Polen, Zwitserland, Oostenrijk, China en 
Argentinië en distributeurs verspreid over Europa, 
Zuidoost�Azië, het Midden�Oosten en Latijns�Amerika.

 INDUSTRIELE INRICHTINGEN



 

PROFESSIONAL INDUSTRIAL FURNISHINGS

Since 1929, Fami has been manufacturing industrial furnishings, boxes and plastic containers. The entire production cycle is carried 
out in-house, with one division dedicated to the creation of metal products and one dedicated exclusively to the production and moulding 
of plastic. The company’s international presence is guaranteed through branches in Germany, Poland, Switzerland, Austria, China and 
Argentina and distributors scattered throughout Europe, South East Asia, the Middle East and Latin America.



FITTINGS FOR VANS AND COMMERCIAL VEHICLES
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     BEDRIJFSWAGEN 
INRICHTING



Thanks to its experience and expertise acquired over time, STORE VAN designs all the components required for making premium-quality 
fitting for any work-related necessities.
The vehicle changes into a perfect mobile workshop thanks to sturdy shelves for vans, roof rack, plastic cases for small parts, metal 
dividers, plastic containers and plenty of other accessories.
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Dankzij de ervaring en expertise die in de loop van de tijd is opgedaan, ontwerpt STORE VAN 
alle componenten die nodig zijn voor het maken van hoogwaardige aanpassingen voor 
werkgerelateerde behoeften.
Het voertuig verandert in een perfecte mobiele werkplaats dankzij stevige legborden voor 
bestelwagens, imperiaal, plastic koffers voor kleine onderdelen, metalen verdelers, plastic 
containers en tal van andere accessoires.



STORE VAN
IN THE WORLD
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HEADQUARTERS  /  ITALY  /  ITALIAN BRANCHES  /  PIEDMONT  /  LOMBARDY  /  EMILIA 

ROMAGNA  /  LAZIO  /  EUROPEAN BRANCHES  /  AUSTRIA  /  GERMANY  /  SWITZERLAND 

WORLD  /  BELGIUM  /  BULGARIA  /  CZECH REPUBLIC  /  ESTONIA  /  FINLAND  /  FRANCE   

GREAT BRITAIN  /  GREECE  /  ICELAND  /  INDIA  /  ISRAEL  /  LITHUANIA  /  LUXEMBOURG  

NETHERLANDS  /  NORWAY  /  POLAND  /  PORTUGAL  /  ROMANIA  /  RUSSIA  /  SERBIA  

SLOVAKIA  /  SLOVENIA  /  SOUTH KOREA  /  SPAIN
11



ALWAYS LOOKING TO THE FUTURE

Creating products with an eye to the future. STORE VAN undertakes to manufacture all the fitting and products through processes that have a 
minimal environmental impact, while seeking to maximise recycling.
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DE TOEKOMST

                      
              

Producten maken met het oog op de toekomst. STORE VAN verbindt zich ertoe alle fittingen en 
producten te produceren door middel van processen die een minimale impact op het milieu hebben, 
terwijl wordt gestreefd naar maximale recycling.



CRASH TEST
ECE-R17

CERTIFIED SAFETY
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Travelling safely. The various components of the fitting are subjected to numerous tests to adapt them to the regulations and guarantee a 
tested and certified product.

 
                   

          

                   
          

Veilig transport. De verschillende componenten van het armatuur worden onderworpen aan 
talrijke tests om ze aan te passen aan de voorschriften om zo een getest en gecertificeerd 
product te garanderen.

GECERTIFICEERDE VEILIGHEID



ALWAYS IN LINE WITH THE TIMES

 
 
 
 

 

Premium-quality products require cutting-edge machinery and technologies. STORE VAN invests in and continuously 
renews its machineries to offer fittings made with the most innovative materials.
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UP TO DATE

 
             
               

             
               

 

     
       

         
     

     
       

       
       

  

             
               

Producten van topkwaliteit vereisen geavanceerde machines en technologieen. 
STORE VAN investeert in en vernieuwt zijn machines voortdurend om fittingen te 
bieden die zijn gemaakt met de meest innovatieve materialen.

    
     

     
     

      
   

     
       

         
     

    
     

     
     

      
   

KATHODISCHE LAKBEHANDELING
CATAPHORESIS COATING

    
     

      
     

      
   

     
       

         
     

    
     

      
      
       

   

     
      

       
      
       

   

     
      

       
       
       

   

     
      

       
       
      
    

      
      

       
       

        
     

Weerstand en bescherming. Kataforese 
coating verbeterd de duurzaamheid van 
het product omdat het oppervlak uniform 
is bedekt met verschillende lagen 
acrylhars die bestand zijn tegen 
chemische en atmosferische producten.

      
      

       
       

        
     

      
      

       
       

       
    

 

Resistance and protection. Cataphoresis coating 
enhances the product’s durability, as the surface 
is uniformly coated with various layers of acrylic resin 
resistant to chemical and atmospheric agents.

—-



With the new laser cutting system, production becomes more 
rapid, precise and attentive to the environment. Shorter 
production times and greater product quality.

       
     

   

       
     

   

     
     

      
      

     

     
     

      
      

     

     
    

     
     

     
   

SALVAGNINI
SALVAGNINI

De innovatieve gegalvaniseerde plaat, de 
gegalvaniseerde plaat voor de
automobielsector, wordt door de Salvagnini, 
precisiemachine voor het modelleren van
metaal, in verschillende componenten voor 
modules bewerkt en omgezet.

The innovative galvannealed sheet, the galvanised sheet 
metal for the automotive sector, is machined and 
transformed into various components for modules by the 
Salvagnini, precision machine for modelling metal.

      
    

    
 

 
 

Met het nieuwe lasersnijsysteem wordt de 
productie sneller, preciezer en
milieuvriendelijker. Kortere productietijden en 
hogere productkwaliteit.

LASER MITSUBISHI



3D

FROM THE IDEA TO THE PROJECT
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   VAN IDEE TOT PROJECT



   

The innovative 3D design system allows for transforming the customer’s idea into a project and, subsequently, into a real product. 
Customers are shown various solutions inside the vehicle and can choose the one most suited to their needs.
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Het innovatieve 3D ontwerpsysteem maakt het mogelijk om het idee van de klant om te 
zetten in een project en vervolgens in een echt product. Klanten krijgen verschillende 
oplossingen in het voertuig te zien en kunnen de oplossing kiezen die het meest geschikt is 
voor hun behoeften.
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SAFETY ABOVE ALL!

VEILIGHEID 
BOVEN ALLES!
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STORE VAN VAN LOAD SECURING

VAN LOAD SECURING
20

 STORE VAN 
LADINGSZEKERING

LADINGSZEKERING



VAN LOAD SECURING

20

LADINGSZEKERING
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The innovative van load securing system is made up of flo oring, panelling, lashing/fixing points, 
straps and telescopic bars. All the solutions are designed to help the customer create a framework 
for transporting goods in an orderly and safe way, in accordance with the new European Directive 
2014/47/EU concerning load securing.

 
         

           
                

             

         
           

                
             

      
      
          

             
        

      

Het innovatieve bevestigingssysteem bestaat uit vloeren, lambrisering, 
bevestigings / bevestigingspunten, riemen en telescopische stangen. 
Alle oplossingen zijn ontworpen om de klant te helpen een kader te 
creëren voor het op een ordelijke en veilige manier transporteren van 
goederen, in overeenstemming met de nieuwe Europese Richtlijn 
2014/47 / EU betreffende ladingzekering.
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COVERINGS TO SUIT ALL NEEDS

            

Didier Van Peteghem
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STORE VAN  FLOORING AND PANELLING

PANELLING

24
26

STORE VAN
  VLOEREN EN 

WANDEN

VLOEREN EN SJORPUNTEN 
FLOORING AND FIXING POINTS

WANDBEKLEDING



FLOORING AND FIXING POINTS

 
 
 

 

WOOD FLOOR
 

SAFETY FLOOR
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VlOERPLAAT EN 
SJORPUNTEN

In order to counter the e�ects of wear and continuous loading/unloading of goods, STORE VAN o�ers wooden flo oring made of birch, which also 
helps to strengthen the vehicle’s body. With the insertion of lashing points and fix ing points, the flo oring can be transformed into a base for 
creating the van load securing system. The fix ing points can house telescopic bars, while the lashing points are patented systems that can also 
accommodate straps.

                        
                    

              
             

                        
                    

              
             

Om de effecten van slijtage en continu laden / lossen van goederen tegen te gaan, biedt STORE VAN 
houten vloeren van berk, wat ook helpt om de carrosserie van het voertuig te versterken. Met het 
inbrengen van sjorpunten en bevestigingspunten kan de vloer worden getransformeerd in een basis 
voor het creëren van het bestelwagenbevestigingssysteem. De bevestigingspunten kunnen 
telescopische stangen bevatten, terwijl de sjorpunten gepatenteerde systemen zijn die ook geschikt 
zijn voor riemen.



SAFETY CROSS
 

 

GEPATENDEERDE SJORPUNTEN 
PATENTED LASHING POINT

SPERSTANG 
BEVESTIGINGSPUNT 

FIXING POINTS

       
 

EASY



PANELLING

 

Flexible, impact-resistant, light, recyclable: the polypropylene 
panels protect the walls of the vehicle. The special feature of the 
Honeycomb panels is that they adapt to the van’s shape, since they 
are not fastened rigidly to the vehicle’s body.
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WANDBEKLEDING

  

       
         

           
            

  

       
         

           
            

  

OP MAAT GEMAAKT
TAILOR�MADE
Flexibel, slagvast, licht, recyclebaar: de 
polypropyleen panelen beschermen de 
wanden van het voertuig. De speciale 
eigenschap van de honingraatpanelen is dat ze 
zich aanpassen aan de vorm van het busje, 
omdat ze niet star aan de carrosserie van het 
voertuig zijn bevestigd.
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EVERYTHING IN ITS PLACE

ALLES OP 
ZIJN PLAATS
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STORE VAN SHELVING FOR VANS
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 STORE VAN 
REKINRICHTING

 „SAFETY“
“SAFETY” FITTING

 „PROFESSIONAL“ 
“PROFESSIONAL” FITTING

„MOBILE“
“MOBILE” FITTING
 „FLOOR UP“ 

“FLOOR UP” FITTING



“SAFETY” FITTING

30

INRICHTING „SAFETY“
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The Safety fitting is the base fitting of STORE VAN that integrates – as a standard feature – the components of the van load securing 
system to help keep the products safe even when the flooring lacks of lashing systems.
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De veiligheidsfitting is de basisfitting van STORE VAN die standaard de componenten van het 
ladingbevestigingssysteem van de bestelwagen integreert om de producten veilig te houden, 
zelfs wanneer de vloer geen bevestigingssystemen heeft.



“PROFESSIONAL” FITTING

32

INRICHTING „PROFESSIONAL“



  
 

Designed on the basis of the position of the vehicle’s uprights, the Professional fitting constitutes the natural evolution of the Safety fitting. 
The possibility of having even a single shelving unit on one side and an Airline bar on the other side means that bars and straps can be used 
to secure the goods and more free space can be created in the loading compartment.
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Ontworpen op basis van de positie van de staanders van het voertuig, vormt de Professional 
fitting de natuurlijke evolutie van de Safety fitting. De mogelijkheid om zelfs een enkele 
stelling aan de ene kant en een Airline balk aan de andere kant te hebben, betekent dat 
staven en riemen kunnen worden gebruikt om de goederen te beveiligen en meer vrije ruimte 
kan worden gecreëerd in de laadruimte.



“MOBILE” FITTING

34

INRICHTING „MOBILE“



The fixing elements are standard and the fitting is further enriched by small parts cases and trolleys to facilitate handling of the 
equipment from the vehicle to the work site. In this way, the workshop becomes truly ‘mobile’.
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De bevestigingselementen zijn standaard en de fitting is verder verrijkt met kleine 
onderdelenkoffers en trolleys om het hanteren van de apparatuur van het voertuig naar de 
werkplek te vergemakkelijken. Op deze manier wordt de workshop echt ‘mobiel’.



“FLOOR UP” FITTING

36

INRICHTING „FLOOR UP“



With the Floor Up fitting, the load capacity of small vehicles increases. The insertion of extractable under-floor drawers allows for creating 
further space to insert equipment, tools and materials.
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Met de Floor Up montage neemt het laadvermogen van kleine voertuigen toe. Door het 
plaatsen van uittrekbare laden onder de vloer kunt u extra ruimte creëren om apparatuur, 
gereedschap en materialen in te voegen.
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REACHING NEW HEIGHTS HAS NEVER BEEN SO EASY

NIEUWE HOOGTEN BEREIKEN 
WAS NOG NOOIT ZO SIMPEL
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STORE VAN ROOF RACK AND LADDER RACK

ROOF RACK AND LADDER RACK
40

 STORE VAN 
DAK - EN LADDERDRAGER

  DAK- EN LADDERDRAGER



40



 

Manufactured entirely in aluminium and stainless steel, the STORE VAN roof rack and ladder rack can be adapted to a broad range of 
industrial vehicles. They possess the TÜV-GS certification and can be handled with ease.

ROOF RACK AND LADDER RACK

ANTI-CORROSION
Structure entirely made of aluminium and stainless steel.

EASY TO USE
The hydraulic brake and gas springs make the up and down movements of the 
Aladin ladder rack carriage easy and not heavy.

PATENTED FIXING CONNECTORS
Modular and specific fixing connectors to adapt the structure of the ladder rack 
to the rounded shape of the vehicle’s roof top.

GUARANTEED SAFETY
On both the roof rack and ladder rack carriage there is a load capacity label and 
both products are GS - TÜV certified.

41

DAK - EN LADDERLAADSYSTEEM
                   

             

ANTI CORROSIE
Vervaardigt uit ALU en inox.

  
       

EENVOUDIG
De hydraulische rem� en gasveren maken de op� en neergaande 
bewegingen van de Aladin ladderrekdrager eenvoudig en niet zwaar.

       
      

       
            
   

GEPATENTEERD
Modulaire en specifieke bevestigingsconnectoren om de structuur van het 
ladderrek aan te passen aan de afgeronde vorm van het dak van het voertuig.

 
         

  

GEGARANDEERDE VEILIGHEID
Op zowel de dakdrager als de ladderdrager bevindt zich een laadvermogenlabel 
en beide producten zijn GS � TÜV�gecertificeerd.

De STORE VAN dakdrager en ladderrek, volledig vervaardigd in aluminium en roestvrij staal, 
kan worden aangepast aan een breed scala van industriele voertuigen. Ze beschikken over 
de TÜV & GS certificering en kunnen gemakkelijk worden gehanteerd.
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REVOLUTIONISE YOUR WAY OF TRANSPORTING

 
 BLIJF FLEXIBEL
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STORE VAN
LIGHT SHELF
STORE VAN LIGHT SHELF

LIGHT SHELF FITTING
44    INRICHTING LIGHT SHELF



LIGHT SHELF:

LIGHT SHELF: FOLDABLE VAN SHELVING SYSTEM

44

OPKLAPBARE REKOPSTELLING
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The Light Shelf range of foldable shelving for third-generation vans consists of shelves 
with different closing positions that can be opened even with a single hand. Thanks to 
the integrated van load securing system, goods that are bulky and/or have different 
sizes can be transported in an entirely safe manner.
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IN POSITIE 1 GESLOTEN LEGBORD       
CLOSED SHELF IN POSITION 1

IN POSITIE 2 HALF GESLOTEN 
CLOSED SHELF IN POSITION 2

GEOPEND LEGBORD
OPENED SHELF

 

   

          
           

       
         

         

          
           

                                             
         

         

          
            

                                            
         

         

           
            

        
         

         

       
        

         
      

    
        

      

GEMAKKELLIJK TE OPENEN
OPENING WITH ONE HAND

       
       

        
       

    
        

      

Het Light Shelf assor timent inklapbare legborden voor 
bestelwagens van de derde generatie bestaat uit 
legborden met verschillende sluitposities die zelfs met een 
hand kunnen worden geopend. Dankzij het geintegreerde 
bestelwagenbeveiligingssysteem kunnen goederen die 
omvangrijk zijn en / of verschillende afmetingen hebben, op 
een volledig veilige manier worden ver voerd.
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WE HELP YOU TO DISTRIBUTE YOUR PRODUCTS

WIJ HELPEN U BIJ HET TRANSPORT 
VAN UW GOEDEREN
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STORE VAN
VENDING

STORE VAN VENDING FITTING

VENDING FITTING
48 INRICHTING VENDING
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VENDING FITTING
 INRICHTING VENDING



COURTESY OF IVS

The vending fitting stems from the desire to facilitate vending machine filling and maintenance 
operations. The loading compartment is divided by a series of shelves, each fitted with lashing points. 
The vehicle, therefore, can be easily divided on the basis of the various products to be transported and 
can contain accessories such as safes and refrigerators.

49

                
            

              
         

                
           

             
           

                
           

             
           

De vending komt voort uit de wens om het vullen en onderhoud van de 
bedrijfswagen te vergemakkelijken. Het laadcompartiment is 
verdeeld door een aantal legborden, elk uitgerust met sjorpunten. Het 
voertuig kan daarom eenvoudig worden verdeeld op basis van de 
verschillende te transporteren producten en kan accessoires zoals 
kluizen en koelkasten bevatten.
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WE TRANSFORM YOUR NEEDS INTO REALITY

WIJ REALISEREN 
UW DROMEN
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STORE VAN TRANSFORMATIONS

 

 
CEP FITTING

52
54

         STORE VAN
OMBOUWINGEN

INRICHTING VOOR PICK�UPS
PICK�UP FITTING

INRICHTING VOOR KOERIERDIENSTEN



THE PICK-UP FITTING FOR OFF-ROAD DUTIES: DISCOVER 4WD

52

INRICHTING VOOR UW PICK UP: 
DISCOVER 4WD



With the Discover 4WD cell, the pick-up turns into an actual mobile workshop equipped 
by fully exploiting all the available space in the loading compartment, so that 
material can be picked from the ground without having to climb onto or off the vehicle.

53

            
            
              

 

Met de Discover 4WD cel verandert de pick up in een echte 
mobiele werkplaats uitgerust door alle beschikbare ruimte 
in de laadruimte volledig te benutten, zodat materiaal uit 
de grond kan worden geplukt zonder op of van het voertuig 
te hoeven klimmen.



COURIER EXPRESS PARCEL (CEP) FITTING

54

KEP: INRICHTING VOOR KOERIER - 
EN PAKKETDIENSTEN



CEP is the system designed by Store Van for Courier Express and 
Parcel applications, featuring foldable shelves and a partition 
wall with sliding door to facilitate the passage from the cabin to the 
loading compartment. The transformed vehicle possesses the proper 
COC approval certificate.
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CEP is het door Store Van ontworpen systeem voor koerier 
Express� en pakketapplicaties, met opvouwbare legborden en 
een scheidingswand met schuifdeur om de doorgang van de 
cabine naar de laadruimte te vergemakkelijken. Het 
getransformeerde voertuig beschikt over het juiste COC� 
goedkeuringscertificaat.
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WE MULTIPLY QUALITY

KWALITEIT
IN SERIE



57

STORE VAN FLEET FITTING

FLEET FITTING
58

 STORE VAN 
INRICHTINGEN VOOR WAGENPARKEN

  INRICHTINGEN VOOR WAGENPARKEN



FLEET FITTING

For many years, STORE VAN has been serving companies that decide to fit out their vehicle fleets. 
Thanks to the expertise and experience of the staff, the company is able to guarantee quality and 
precision for each vehicle.

58

INRICHTINGEN VOOR WAGENPARKEN

                
               

Montage atelier Store Van
The Store Van assembly department

STORE VAN bedient al vele jaren bedrijven die besluiten hun 
wagenpark in te richten. Dankzij de expertise en ervaring van het 
personeel kan het bedrijf kwaliteit en precisie voor elk voertuig 
garanderen.



STORE VAN has extensive 
spaces for parking and moving 
the vehicles to be fitted.

The dedicated team manages the entire 
process, from the acquisition of the job order to 
the design and manufacture of the fitting on the 
various vehicles.
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STORE VAN heeft uitgebreide 
ruimtes voor het parkeren en 
verplaatsen van de te 
monteren voertuigen.

   
    

    
    

 

 
 

   
 
   

  
   

   
  

 
 
 

 
 

Het toegewijde team begeleidt het 
volledige proces, van ontwikkeling tot 
uitvoering van het project.



CITROËN BERLINGO  |  CITROËN JUMPER  |  CITROËN JUMPY  |  CITROËN NEMO  |  DACIA DOKKER  |  FIAT DOBLÒ  |  FIAT DUCATO  |  FIAT FIORINO  
FIAT TALENTO  |  FORD CONNECT  |  FORD COURIER  |  FORD CUSTOM  |  FORD TRANSIT  |  HYUNDAI H350  |  IVECO DAILY  |  MAN TGE  
MERCEDES-BENZ CITAN  |  MERCEDES-BENZ SPRINTER  |  MERCEDES-BENZ VITO  |  NISSAN NV200  |  NISSAN NV300  |  NISSAN NV400  
OPEL COMBO   |  OPEL MOVANO  |  OPEL VIVARO  |  PEUGEOT BIPPER  |  PEUGEOT BOXER  |  PEUGEOT EXPERT  |  PEUGEOT PARTNER  
RENAULT KANGOO  |  RENAULT MASTER  |  RENAULT TRAFIC  |  TOYOTA PROACE  |  VOLKSWAGEN CADDY  |  VOLKSWAGEN CRAFTER    
VOLKSWAGEN TRANSPORTER

VEHICLES

COMMERCIAL VEHICLE FITTING CATALOGUES

60

CATALOGI 
VOOR IEDERE BESTELWAGEN

VOERTUIGEN



CEP: FIAT DUCATO  |  RENAULT MASTER  |  VOLKSWAGEN CRAFTER
LIGHT SHELF: CITROËN JUMPER  |  FIAT DUCATO  |  FORD TRANSIT  |  MAN TGE  |  MERCEDES-BENZ SPRINTER  |  NISSAN NV400
OPEL MOVANO  |  PEUGEOT BOXER  |  RENAULT MASTER  |  VW CRAFTER
PICKUP: FIAT FULLBACK  |  MITSUBISHI L200

TRANSFORMATIONS

61

OMBOUWINGEN



Didier Van Peteghem





FAMI S.R.L. HEADQUARTERS
VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY
TEL +39 0424 585455 R.A. – FAX +39 0424 585482
INFO@FAMISPA.COM – WWW.FAMISPA.COM

INFO@STOREVAN.COM 

CC
T0

2S
27

00
 - 

20
00

05
19

 - 
PR

IN
TE

D 
BY

 K
AP

PA
DU

E

 
   

       
 

 
    

     
 

 
    

     
 

 
    

     
 

www.storevan.vlaanderen

 
    

     
 

KADICON BVBA
PEPERSTRAAT 23, 9230 WETTEREN 
PHONE: +32 9 278 58 91
ADMIN�STOREVAN.VLAANDEREN 
WWW.STOREVAN.VLAANDEREN


