1) skříńové nástavby
Určení:

Provedení:

Dodací lhůty:
Kapacita výr.:

Prachotěsné skřňové nástavby:
typ: EKOMAV 2000
Tyto nástavby jsou určeny pro převoz veškerého zboží,nevyžadujícího transport v tepelně izolované
nástavbě – jako např.:přeprava nábytku, palet a pojízdných kontejnerů atd.
Nástavba je vyrobena z Al profilů-včetně spodního pomocného rámu.
Opláštění tvoří Al-profilovaný nebo Zn plech s povrchovou úpravou..Interiér nástavby lze vybavit
dle přesné specifikace zákazníka.
Podlaha je vyrobena z bukové překližky s plastovým protiskluzovým povrchem.
U tohoto druhu nástavby lze aplikovat posuvné nebo roletové dveře.
Stěny mohou být opatřeny ochranými prvky proti poškození nebo vyztuženy pro aplikaci
pomocných kotvících prvků sloužících zejména k zajištění nákladu při přepravě.
Zadní rám je standartně Fe- lakovaný,alternativně v provedení nerez.
Dveřní panty,zavírání včetně madel a aretace jsou v provedení Fe-Zn-úpravě,alternativně nerez.
Interiér je dodáván bez vnitřního opláštění.Dle požadavku lze aplikovat Sololak,překližku,Zn plech,
sklolaminát.
V případě požadavku na dodatečnou aplikaci termoizolace jsou tyto nástavby přizpůsobeny
pro montáž sendvičových PUR panelů s Zn-lak opláštěním.
Interiér nástavby je vybaven světlem- ovládaným z kabiny řidiče.

4-6 týdnů
20 ks/měsíc

Tepelně izolované skříňové nástavby: lehká izolace

typová řada – ECOLIGHT - 4560/1

Určení:

Tyto nástavby jsou určeny pro převoz například výpočetní techniky,elektroniky,ovoce a zeleniny ,
pekařských výrobků apod.

Přednosti:

Velmi příznivý poměr užitné hodnoty a ceny,vysoká odolnost proti mechanickému poškození stěn.

Konstrukce:

Nástavba je sestavena z modulových sendvičových panelů tl.45 mm,vzájemně spojených lepením.
Panely jsou opláštěny Zn-lakovaným plechem.Tepelnou izolaci tvoří tuhá polyuretanová pěna.
Stropní panel je opláštěn sklolaminátem.Zadní portál je standartně dodáván v nerezovém provedení.
Rovněž tak i závěsy dveří včetně aretace a komponentů zadního zavírání jsou nerezové.
Podlaha je vyrobena z překližky s protiskluzovou úpravou.
Nosnou část tvoří podlahový rám žebřinového charakteru.
Do stávajících i nových nástaveb montujeme posuvně-sklopné příčky s dveřmi.
Izolovanou příčkou lze libovolně rozdělit prostor a nebo ji sklopit ke stropu.
Příčky jsou vybaveny průchodovými dveřmi.

(boční stěny – modulové polyuretanové panely opláštěné Zn –lakovaným plechem,strop,čelní stěna,

zadní dveře –sklolaminátové polyuretanové panely).

Dodací lhůty:

4-6 týdnů

