
Pole na dane kontaktowe zabudowcy

Miejsce na zdjęcie zabudowanego pojazdu

KONTENER

OPIS PRODUKTU

• Rama pośrednia aluminiowa.
• Dach stanowi szkielet z profili ocynkowanych pokryty widnym laminatem.
• Poszycie zewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej w technologii TOX, lakierowanej w kolorze białym, wewnątrz 

zabudowy ściany wyłożone pasami sklejki.
• Podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej, dwustronnie foliowanej z jednostronnym odciskiem siatki
• Kątowniki zewnętrzne lakierowane w kolorze białym.
• Jeden rząd listwy do mocowania ładunku na ścianach bocznych.
• Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o kąt 270o z zamknięciami zewnętrznymi (rygle).
• Drabinka wejściowa umieszczona pod drzwiami tylnymi, oraz uchwyt ułatwiający wejście do zabudowy.
• Drzwi boczne jednoskrzydłowe otwierane o kąt 180o, z zamknięciem wewnętrznym (kaseta wpuszczona w panel drzwi).
• Pod drzwiami bocznymi drabinka jednostopniowa.
• Klamki, okucia, zamki, rama drzwi tylnych oraz bocznych 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.
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
• Windy

NADWOZIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA

KOMANDYTOWA,
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Ulotka prezentuje przykładową zabudowę firmy należącej do grupy
certyfikowanych zabudowców IVECO. IVECO Poland Sp. z o.o. nie
ponosi odpowiedzialności za zawartość niniejszej ulotki.
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WNĘTRZE ZABUDOWY



Ulotka prezentuje przykładową zabudowę firmy należącej do grupy
certyfikowanych zabudowców IVECO. IVECO Poland Sp. z o.o. nie
ponosi odpowiedzialności za zawartość niniejszej ulotki.
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KONTENER TYPU PLASTER MIODU



Ulotka prezentuje przykładową zabudowę firmy należącej do grupy
certyfikowanych zabudowców IVECO. IVECO Poland Sp. z o.o. nie
ponosi odpowiedzialności za zawartość niniejszej ulotki.
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PLASTER MIODU

ZABUDOWA KONTENEROWA – LAMINAT (Super lekki panel Plaster Miodu)

• Rama pośrednia aluminiowa
• Dach stanowi szkielet z profili ocynkowanych, pokryty widnym laminatem.
• Ściany tworzy panel 3 warstwowy o strukturze „plastra miodu” z wysokiej jakości laminatu, wzmocniony włóknem 

szklanym z zastosowaniem żywicy poliestrowej.
• Podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej, dwustronnie foliowanej z jednostronnym odciskiem siatki.
• Kątowniki zewnętrzne lakierowane w kolorze białym.
• Jeden rząd listwy do mocowania ładunku na ścianach bocznych.
• Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o kąt 270o z zamknięciami zewnętrznymi (rygle).
• Drabinka wejściowa umieszczona pod drzwiami tylnymi, oraz uchwyt ułatwiający wejście do zabudowy.
• Drzwi boczne jednoskrzydłowe otwierane o kąt 180o, z zamknięciem wewnętrznym (kaseta wpuszczona w panel drzwi).
• Pod drzwiami bocznymi drabinka jednostopniowa.
• Klamki, okucia, zamki, rama drzwi tylnych oraz bocznych 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

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
• Windy.



Ulotka prezentuje przykładową zabudowę firmy należącej do grupy
certyfikowanych zabudowców IVECO. IVECO Poland Sp. z o.o. nie
ponosi odpowiedzialności za zawartość niniejszej ulotki.
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KONENER ZABUDOWA PIEKARNICZA

ZABUDOWA KONTENEROWA – PIEKARNICZA

Rama pośrednia aluminiowa
• Ściany i dach zabudowy (o grubości 30mm), tworzy panel 3 warstwowy z wysokiej jakości laminatu, wzmocniony włóknem 

szklanym z zastosowaniem żywicy poliestrowej, wykonany jako płyty warstwowe z izolatorem.
• Podłoga nie izolowana, wykonana ze sklejki antypoślizgowej, dwustronnie foliowanej z jednostronnym odciskiem siatki.
• Kątowniki zewnętrzne lakierowane w kolorze białym
• Jeden rząd listwy odbojowej na ścianach bocznych i ścianie przedniej. 
• Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o kąt 270o z zamknięciami zewnętrznymi (rygle).
• Drabinka wejściowa umieszczona pod drzwiami tylnymi, oraz uchwyt ułatwiający wejście do zabudowy.
• Drzwi boczne jednoskrzydłowe otwierane o kąt 180o, z zamknięciem wewnętrznym (kaseta wpuszczona w panel drzwi).
• Pod drzwiami bocznymi drabinka jednostopniowa.
• Klamki, okucia, zamki, rama drzwi tylnych oraz bocznych 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
• 4sztuki wywietrzników, 2szt na ścianie przedniej i 2szt na drzwiach tylnych


