
   

 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 

   ZABUDOWA  IZOTERMICZNA 

I CHŁODNICZA 

  

NA BAZIE PEUGEOT BOXER PODWOZIE 

 

PODSTAWOWE ZALETY ZABUDOWY: 

 

• Lekka konstrukcja, głównie z aluminium i tworzywa sztucznego,  

• Ściany, dach, podłoga i panele drzwi klejone przy użyciu 
zrobotyzowanego systemu zapewniają właściwą izolacyjność, 
wytrzymałość i trwałość w trudnych warunkach użytkowania, 

• Uszczelka drzwi ze specjalną powierzchnią cierną umożliwia łatwe ich 
otwieranie, 

• Uchwyty mocujące ramę zabudowy z podwoziem spawane na 
zrobotyzowanym stanowisku spawalniczym gwarantują najwyższą 
powtarzalność i wytrzymałość, 

• Certyfikat ATP, 

• Gwarancja 24 miesiące, 

• Homologacja Europejska. 
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   ZABUDOWA  IZOTERMICZNA 

I CHŁODNICZA 

 
 

CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY: 

• nadwozia chłodnicze i izotermiczne projektowane są w technologii 3D,  

• rama pośrednia wykonana ze specjalistycznych profili aluminiowych, 

• zabudowa wykonana z płyt warstwowych, wytwarzanych  przy użyciu zrobotyzowanego 

systemu klejenia, 

• podłoga izolowana, pokryta wylewką antypoślizgową lub blachą aluminiową ryflowaną 

spawaną z arkuszy, 

• poszycie zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z laminatu w kolorze białym,  

• przednia ściana przygotowana pod montaż agregatu, 

• przypodłogowy kątownik aluminiowy, 

• w zależności od długości zabudowy od jednego do czterech punktów świetlnych 

z włącznikiem przy drzwiach tylnych lub w kabinie kierowcy, 

• drzwi tylne dwuskrzydłowe o kącie otwarcia 270 stopni z możliwością zabezpieczenia 

w pozycji otwartej, 

• przy drzwiach tylnych wysuwana drabinka wejściowa oraz uchwyt  

do wchodzenia, 

• rama drzwi tylnych wykonana ze stali kwasoodpornej (chromowo niklowej), 

• klamki i zamknięcia wykonane ze stali kwasoodpornej, zamykane na klucz,  

z możliwością założenia plomb, 

• zewnętrzne profile wykończeniowe aluminiowe malowane proszkowo, 

• błotniki wyposażone w matę antyrozbryzgową wg rozp. 109/2011 , 

• aluminiowe zabezpieczenia boczne zgodnie z Reg. 73, 

• skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego zamykana na klucz, 

• wszystkie użyte materiały przy produkcji nadwozi izotermicznych posiadają świadectwa 

PZH i są dopuszczone do kontaktu z żywnością, 

• globalny współczynnik przenikania energii cieplnej k < 0,4 W/m2K lub k < 0,7 W/m2K , 

zgodnie z Umową ATP. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


