Bohuslav Kolář - KOV Velim
Dvořákova ul. 379, Velim 281 01
tel. 321 763 337, fax: 321 763 558
Bankovní spojení : KB Kolín ,č.ú. 121544151/0100
IČO : 12525235, DIČ : CZ291125087

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2008 a 14001:2004

VZOROVÁ NABÍDKA 150648
skříňová hliníková nástavba na podvozku FORD
Transit L4 350, rozvor 3954mm, krátká kabina

Charakteristika – lehká skříňová prachotěsná nástavba pro přepravu
kusového a paletového zboží se zadními dvoukřídlými dveřmi. Rozměry
umožňují naložení celkem 8 ks europalet.
Rozměry nástavby:
vnější délka 4 250 mm
vnější šířka 2 200 mm
vnější výška 2 100 mm,

vnitřní délka 4 150 mm
vnitřní šířka 2 100 mm
vnitřní výška 1 990 mm.

Roznášecí rošt - pomocný roznášecí rám
zhotoven z pevnostních
ocelových profilů ošetřený pískováním a žárovým zinkováním. Následně
proveden nástřik bezbarvým voskem.
Podlaha - protiskluzová, voděvzdorná překližka o síle 18 mm,
přišroubovaná a přilepená k pomocnému rámu, utěsněná tmelem, bez
kotevních úchytů.
Plášť skříně - celohliníková konstrukce opláštěná hliníkovým lakovaným
plechem systém, povrch nástavby hladký, s viditelnými nýtovými spoji.
Zadní stěna nástavby je uzavírána dvoukřídlými dveřmi se zapuštěným
tyčovým uzávěrem v pravém křídle dveří (za příplatek v obou křídlech).
Vnitřní vystrojení skříně – u podlahy Al okopová lišta ( i na bočních
dveřích) výše okopové lišty 250 mm. Přední stěna obložena překližkou o
síle 10 mm, boční stěny obloženy prkenným latěním. Ve stropu skříně
instalován 1 ks vnitřního osvětlení s vypínačem v kabině vozu. Za
příplatek lze na obou bocích skříně namontovat 1 řada upínacího profilu
ve výši 850 mm od podlahy na střed profilu za příplatek.
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Součásti nástavby jsou: poziční osvětlení dle vyhlášky MD, zadní plastové
blatníky, zadní gumové dorazy, montáž nástavby na vozidlo a zápis
nástavby do TP vozidla.

Záruka na práci i materiál je 24 měsíců.
Cena skříňové nástavby pro FORD Transit L3
Skříňová nástavba ……………….……………………………..…… 152 630,- Kč
Individuální schválení nástavby, zápis do TP………………………. 3 500,- Kč
Další volitelná výbava:
Uzávěr v levém křídle dveří …………………………………………
1 200,- Kč
Upínací profil 1 řada (ve výšce 850 mm) …………………..……
4 800,- Kč
Střešní spoiler, boční spoilery, do barvy kabiny……………….. 14 800,- Kč
Schránka na nářadí 400x370x360 mm…………………………..
3 900,- Kč
Sud na vodu 30 l……………………………………………………….
2 700,- Kč
Rozpěrná tyč 2 ks……….)……………………………………..………
3 600,-Kč
Protivkliňovací zábrany……………………………………………….
3 890,- Kč

Předpoklad nabídky
Případná realizace se řídí všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami
KOV Velim. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

Za KOV Velim
Tomáš Keil
obchodní oddělení
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