skříňová hliníková nástavba

BOX•CITY
Lehká celohliníková skříňová nástavba řady BOX•CITY,
nízká hmotnost a vysoká odolnost proti poškození je dosažena novou moderní
konstrukcí z hliníkových tenkostěnných profilů vč. opláštění tvrzeným bílým plechem.

Skříňová hliníková nástavba BOX•CITY
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lehký hliníkový rám a mezirám nástavby
lehká konstrukce z hliníkových profilů, vnější stěny hladké, lepené provedení bez nýtů
zadní portál s 2-křídlými dveřmi, zapuštěný NEREZ uzávěr na P křídle, pohodlný nástupní
výsuvný schůdek pod P křídlem ZD, spodní jištění otevřených dveří
možnost provedení: nástavba bez zadních dveří – nástavbu vzadu uzavírá zvedací plošina
podlaha: odolná voděvzdorná překližka TL. 18 mm s protiskluzovou úpravou, u podlahy podél
stěn ochranný okopový překližkový sokl
střecha: laminátová s průběžným podélným světlíkem, vodotěsná koncepce
barva nástavby, obvodových lišt a zadního rámu: standardní BÍLÁ (možnost lakování dle RAL)
vnitřní provedení: ochranné laťování v řadách rovnoměrně nad sebou na L a P boku a na PČ
vnitřní osvětlení: LED pásky v horních podélných rozích ovládané pohybovým senzorem v
nástavbě
předepsané vnější poziční LED osvětlení a odrazky dle vyhlášky a předpisů EU
předepsané plastové blatníky se zástěrkami nad zadní nápravou
montáž na podvozek
easy TP – zrychlený zápis nástavby do TP vozidla dle platné legislativy a homologací

Doplňky nástavby
•
•
•
•

boční dveře (dle provedení)
kotvící lišta kombinovaná v 1 nebo více řadách na bocích uvnitř nástavby (pro jištění nákladu)
plastové schránky na nářadí, barel na vodu
spoiler nebo spací nástavba na kabinu vozidla, nezávislé topení, přídavné vzduchové
odpružení ZN, zvedací plošina, firemní nebo reklamní polep nástavby samolepící fólií …

✓ vyvíjíme a vyrábíme nástavby na míru pro profesionály … již více jak 30 let!
_________________________________________________________________________________
Rychlý kontakt pro kalkulace, nabídky, informace a Váš servis:
CITY nástavby, malé podvozky

Více informací na www.montex.cz

Jan Syřínek, mob: 739 024 240 , e-mail: jan.syrinek@montex.cz

_________________________________________________________________________________
MONTEX, spol. s r.o., výrobní závod, Radovesnice II. 213, 281 28 Radovesnice II. (EXIT 50 km nebo 62 km dálnice D11)
MONTEX, spol. s r.o., CZ-281 28 Radovesnice II/213
výroba valníkových, skříňových a chladírenských nástaveb

Telefon +420 312 316 300
FAX
+420 312 316 319
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