Kontener LAMBOX®

NA BAZIE PEUGEOT BOXER PLATFORMA

PODSTAWOWE ZALETY ZABUDOWY:
• Łatwość adaptacji rozwiązań według wytycznych klienta oraz
branży
• Doskonała forma reklamy – duża powierzchnia reklamowa
• Możliwość doposażenia dowolnego sprzętu wewnątrz pojazdu
• Najwyższa jakość wykonania zabudowy
• Wysokie właściwości aerodynamiczne zmniejszające zużycie
paliwa o 3 l/100 km
• Gwarancja 24 miesiące
• Homologacja Europejska

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.

Kontener LAMBOX®
CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY:
•
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Konstrukcja kontenera wykonana z płyt warstwowych typu „Sandwich” z
poszyciem zewnętrznych i wewnętrznym z laminatu poliestrowo – szklanego
w kolorze białym,
system łączenia ścian oparty na profilach aluminiowych, malowanych
proszkowo
rama nośna zabudowy wykonana z profili aluminiowych
podłoga zabudowy wykonana ze sklejki wodoodpornej z efektem
antypoślizgowym
pełna ściana przednia wykonana z profili aluminiowych anodowanych
drzwi tylne dwuskrzydłowe
tylny portal wykonany ze stali nierdzewnej
8 punktów do mocowania ładunku w podłodze
ochronne listwy przypodłogowe aluminiowe
oświetlenie wewnętrzne 1 punkt świetlny LED
oświetlenie zewnętrzne – obrysowe diodowe, zgodne z przepisami KD i UE
nadkola z tworzywa sztucznego

• klamki i zamknięcie wykonane ze stali kwasoodpornej
OPCJE DODATKOWE:
•
•
•
•

drzwi przesuwne do kabiny kierowcy w ścianie przedniej
systemy mocowania ładunku
drzwi boczne przesuwne lub o kącie otwarcia 180o
zagospodarowanie alkowy: dodatkowa przestrzeń dla kierowcy lub
dodatkowa przestrzeń ładunkowa
• różne warianty zamknięcia kontenera: drzwi dwuskrzydłowe,
jednoskrzydłowe, winda, trap

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.

