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8 Podlahy a vestavby
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CNC - vyfrézované podlahové desky na míru
K10
10 mm silná, plastová PP černá voštinová deska s protiskluzovým
povrchem na nášlapné straně. Cca. O 50% lehčí než dřevěné podlahy.

B9
Panel - březová překližka Multiplex 9mm, hnědá s protiskluzovým povrchem.

B10
Panel - březová překližka 10 mm, světle šedá s protiskluzovým povrchem.

B12
Panel - březová překližka Multiplex 12 mm, tmavě šedá s protiskluzovým povrchem.

CNC - vyfrézované panely bočních stěn na míru
SF6
Panel - březová překližka 6,5 mm s hnědou barvou.

SR4
Panel - březová překližka 4 mm neopracovaná.

SR6

Panel - březová překližka 6,5 mm neopracovaná.

K4
Panel - voštinová deska 4mm, světle šedá. Cca. o 50% lehčí než překližka.

8.1 podlahy a vestavby
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CNC - vyfrézované panely a podlahy na míru
LB34
Hliníkový děrovaný plech 1,5 mm, děrování 9,2 mm - čtverec 34 mm, dělený

LB38

Hliníkový děrovaný plech 1,5 mm, děrování 9,2 mm - čtverec 38 mm, dělený

DB
Hliníkový plech Duett 1,5/2 mm

QB
Hliníkový plech Quintett 2,5/4 mm

AB
Hliníkový plech 1,5 mm

Stropní desky s vestavěnými LED světly
Slouží k lepší viditelnosti v prostorách ložné plochy, zvýšují tepelné a akustické izolační vlastnosti vašeho vozu.

8.2 podlahy a vestavby
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Použití vestaveb
Boční desky 4 mm a podlahové desky 10 mm z plastu
• velmi nízká hmotnost - cca. 50% lehčí než překližka
• odolné proti velkému zatížení a nárazu
• voděodolný a nepodléhá hnilobě
• vhodný pro převoz potraviny
Na obrázku vidíte MB Sprinter, VW Crafter L4

Použití vestaveb
Stropní desky

Ducato Boxer Jumper

Sprinter

Crafter Transit

Vito

Vivaro Trafic

T5

8.3 podlahy a vestavby
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Podlahové desky s vestavěným systémem upínacích lišt Airline 10mm

Ochrana ložné plochy pro všechny běžné vozy.
Dodáváme z následujících materiálů:
Překližka s protiskluzovým povrchem 10 mm šedá,
plast 10 mm PP (Polypropylen) - voštinová deska šedá.
Možné dodat s vestavěnými oky a hliníkovými hranami.

Upevnění nákladu
Podlahová deska s vestavěným
systémem lišt Airline

Lišta Airline

Lišta Airline

Lišta Airline

Ochrana dělící stěny se zabudovaným

Oko do Airline lišty

systémem Airline

8.4 podlahy a vestavby
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Podlahy z hliníku
Lze také dodat s vestavěným systémem lišt Airline.
Ochrana ložné plochy pro všechny běžné vozy.
Dodáváme z následujících materiálů:
Hliníkový plech Quintett 2,5/4 mm nebo Duett 1,5/2 mm
s překližkovým podkladem 6,5 do 9,5 mm – neopracovaná horní strana

Speciální řešení pro podlahové desky
• dvoudílné pro lehčí montáž
• krytky ok
• oka zapuštěna do podlahy

8.5 podlahy a vestavby
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CNC vyfrézované hliníkové desky pro ochranu ložné plochy a se zajištěním nákladu.

Amarok Doka

8.6 podlahy a vestavby

