pekařská nástavba

PEK•CITY
Pekařská rozvážková nástavba řady PEK•CITY
lehká nástavba z pevných panelů splňující požadavky EU na přepravu potravin,
hygienický atest. Provedení pro rozvážku pečiva až po chlazenou přepravu cukrovinek.

Pekařská nástavba PEK•CITY
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základní rám a mezirám nástavby hliníkový
nástavba z pevných panelů s polyesterovým hygienickým povrchem - sendvičový systém z
panelů PUR s vrchní oboustrannou bíle probarvenou laminovanou vrstvou, lepená
konstrukce s vnějšími ochr. lištami
lehká zesílená samonosná podlaha s hladkým plastovým povrchem
po obvodu stěn u podlahy ochranný okopový hliníkový profilovaný sokl AL 260/50 mm
odvětrávací mřížky v horních rozích předního čela a na bocích v zadní části nástavby
ochranné otěrové hliníkové pásy v řadách nad sebou po vnitřním obvodu stěn nástavby
zadní portál s dveřmi: 2-křídlé dveře s vícebřitým těsněním, vnější NEREZ tyčové uzávěry,
pohodlný nástupní výsuvný schůdek pod P křídlem ZD, spodní jištění otevřených dveří
boční 1 nebo 2-křídlé dveře s těsněním, NEREZ kování, jištění otevř. dveří, nástupní schůdky
vnitřní osvětlení: LED pásky v horních podélných rozích ovl. 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
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možnost provedení nástavby: bez zadních dveří - vzadu plná stěna, boční posuvné dveře,
rozdělení prostoru nástavby pro chlazenou přepravu cukrovinek s chladírenskou jednotkou
ventilátor nuceného větrání na předním čele nástavby nad kabinou ovládaný z místa řidiče
vnitřní oddělovací žebříček, lamelové žaluzie chladícího prostoru
kotvící lišta kombinovaná v 1 nebo více řadách na bocích uvnitř nástavby (pro jištění nákladu)
plastové schránky na nářadí, barel na vodu, spoiler na kabinu vozidla, přídavné vzduchové
odpružení ZN, 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 +420 312 316 313 (mobil: 739 024 240)
FAX
+420 321 723 882
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