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PODSTAWOWE ZALETY ZABUDOWY: 

• Od producenta = elastyczność rozwiązań + najlepsza cena bez 
pośredników 

• Niska waga = duża ładowność + mniejsze spalanie i emisja CO2 

• Trwałość = długowieczność, do użycia w kolejnym samochodzie 

• Wytrzymałość = bezawaryjność, brak problemów 

• Autoryzacja = bezwarunkowa gwarancja + bezpieczeństwo transakcji   

• Doświadczenie = zawsze najlepsza oferta + bezpieczny montaż 

• Gwarancja 36 miesięcy 

• Certyfikaty ECE-R17,TUV, ISO 14001, ISO 9001  

• Homologacja Ministerstwa Infrastruktury nie wymagana 
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CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY: 

• Oryginalny szwedzki modułowy system zabudów samochodów 

serwisowych 

• Konstrukcja wykonana ze stali o ultra wysokiej wytrzymałości UHSS 

Docol 1000 dzięki czemu zapewniamy najniższą wagę i do 6-razy większą 

wytrzymałość niż aluminium 

• System składa się z: szuflad o ładowności od 30 do 80 kg, półek o 

ładowności do 120 kg, szaf, pojemników do przechowywania drobnych 

elementów, walizek i całej gamie akcesoriów ułatwiających organizację 

pracy mobilnego serwisu 

• W trakcie użytkowania system można rozbudowywać lub zmieniać oraz 

przenieść do kolejnego samochodu  

 

OPCJE DODATKOWE: 

• Wyłożenie podłogi sklejką 12 mm i ścian płytą PVC 4 mm 

• Oświetlenie LED wewnętrzne i zewnętrzne 

• Systemy mocowania narzędzi, pojemniki plastikowe, uchylne fronty półek 

• Długie szuflady do 1,5 m i ładowności 80 kg, platformy do 250 kg 

ładowności 

• Rozkładane blaty imadła 

• Systemy mocowania ładunku 

• Bagażniki dachowe w tym do przewozu drabin  

• Narzędzia i wkłady piankowe do szuflad 

 

 

 

  
 

 


