
   

Dane przedstawione w niniejszym katalogu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu 
cywilnego. Peugeot Polska i Producent zabudowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian z powodów natury technicznej, jak i 

handlowej. 
Przedstawione zdjęcia mogą nie odzwierciedlać opisywanych modeli. 

 

IZOTERMA 

 

NA BAZIE PEUGEOT BOXER 

 

PODSTAWOWE ZALETY ZABUDOWY: 

 

• Zabudowy izotermiczne przeznaczone do transportu towarów w regulowanej 
temperaturze przy zastosowaniu odpowiednich agregatów chłodniczych. 

• Poszycie wewnętrzne wykonane ze wzmocnionego laminatu AT 

• Podłoga izolowana, pokryta natryskową wylewką antypoślizgową LINE-X 

• Duża estetyka wykonania 

• Gwarancja 24 miesiące 

• Certyfikat TUV, PZH, ATP FNA oraz FRC  

• Homologacja Ministerstwa Infrastruktury / Europejska 
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IZOTERMA 

CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY IZOTERMICZNEJ 

 

• Rama pośrednia stalowa, ocynkowana ogniowo. 
• Ściany i dach zabudowy (o grubości 40mm lub 80mm), tworzy panel 3 warstwowy z 

wysokiej jakości laminatu, wzmocniony włóknem szklanym z zastosowaniem 
żywicy poliestrowej, wykonany jako płyty warstwowe z izolatorem. 

• Ściany wewnętrzne pokryte wzmocnionym laminatem AT 
• Przednia ściana i dach przystosowana do montażu wybranego agregatu 

chłodniczego – typ agregatu do ustalenia. 
• Podłoga izolowana, pokryta warstwą antypoślizgową typu LINE-X. 
• Kątowniki zewnętrzne lakierowane w kolorze białym. 
• Kątowniki wewnętrzne, kątowniki przypodłogowe. 
• Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o kąt 270o z zamknięciami zewnętrznymi 

(rygle). 
• Drabinka wejściowa umieszczona pod drzwiami tylnymi, oraz uchwyt ułatwiający 

wejście do zabudowy. 
• Klamki, okucia, zamki, rama drzwi tylnych wykonane ze stali nierdzewnej. 
• Nadkola wykonane z tworzywa sztucznego, wyposażone w fartuchy przeciw błotne. 
• Zabudowa wyposażona w oświetlenie wewnętrzne oraz światła obrysowe, 

montowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ruchu Drogowego 
 

OPCJE DODATKOWE: 

 

• Agregaty chłodnicze 

• Kabiny sypialne w wersji Standard i Premium oraz spojlery dachowe 

• Ogrzewania postojowe 

• Ścianki działowe stałe i przesuwne 

• Dodatkowe drzwi, listwy do mocowania ładunku 
 
 

 
 
 


