
„Naše nástavby a přívěsy jsou Vaše bezpečné místo v nebezpečném světě!“

Výrobky podrobujeme 
zkouškám v autorizované 

zkušebně.

Používáme nejmodernější 
technologie, které jsou

homologované.

Spolupracujeme pouze
s ověřenými dodavateli

a postupujeme dle legislativy.

Naše servisní síť 
HESTI GROUP 

Vám je k dispozici 
po celé ČR 24/7.

Ctíme kvalitu, náhražky 
vedoucí k nejnižším 

cenám
u nás nemají šanci.

SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY
PROTIPRAŠNÉ SKŘÍNĚ ARCAL LITE/ARCAL PLY 

+420 724 518 782

www.gts-pobezovice.cz

VÝROBNÍ ZÁVOD
Žižkova 188
345 22 Poběžovice

SÍDLO
Na Sadech 12
252 25 Zbuzany

PROVEDENÍ:
a) skříň Arcal PLY 
(vhodná skříň pro vozidla celkové hmotnosti od 12 do 26 t) 
složená z překližkových panelů tloušťky 14,17, 20, 24 mm 
s venkovními rohovými hliníkovými profily 

b) skříň Arcal LITE 
(vhodná skříň pro vozidla celkové hmotnosti od 3,5 do 12 t) 
složená z překližkových panelů tloušťky 14,17, 20, 24 mm 
s venkovními rohovými hliníkovými profily

POPIS NÁSTAVBY
Rošt: 
z hliníkových profilů – bez povrchové úpravy (od 3,5 do 12 t) 
z ocelových profilů – žárově zinkovaný (od 12 do 26 t)
Podlaha: 
vodovzdorná překližka s protiskluzovou a protismykovou úpravou 
povrchu tloušťky 15, 18, 21, 24, 27, 30 mm 

Střecha: 
laminátová s omega profily nebo panelová dle provedení skříňové 
nástavby 
Zadní čelo: 
a) dvoukřídlé dveře s nerez uzávěry a nerez kováním 
b) výklopná klapka pro hydraulické čelo s plynovými vzpěrami 
c) roleta 
d) pevné čelo 
Portál zadního čela: 
a) ocelový zinkovaný 
b) hliníkový eloxovaný 
c) nerezový 
Barevné provedení: 
standardní barevné provedení panelů - bílá RAL 9010, venkovní 
lemy skříně eloxované 
Záruční podmínky: 
záruka na nástavbu 2 roky 
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www.gts-pobezovice.cz

VÝROBNÍ ZÁVOD
Žižkova 188
345 22 Poběžovice

SÍDLO
Na Sadech 12
252 25 Zbuzany

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:
• Boční dveře – jednokřídlé 
• Hydraulická čela 
• Montáž hydraulického čela BÄR, DHOLLANDIA,   
   Sörensen, Dautel
• Lakování hydraulického čela 
• Lakování skříně v odstínu RAL dle přání
   zákazníka 
• Vnitřní obložení filcem 
• Vnitřní obložení překližkou 
• Gumové dorazy zadního portálu 
• Couvací kamera 
• Aretace dveří 
• Schránka na nářadí 120 l (včetně držáků) 
• Soudek na vodu 30 l (včetně držáků) 
• Kotvící oka do podlahy 
• 1 řada bočních trimovacích lišt
  (nezapuštěných v panelu) pro rozpěrnou tyč
• Rozpěrná tyč 
• Kotevní oka v podlaze zapuštěná 
• Boční okopové lišty 
• Vnitřní osvětlení LED pásky 
• Střešní spoiler včetně bočních límců 
• Výsuvné schůdky 
• Plastové blatníky včetně zástěrek 
• Boční podjezdové zábrany 
• Zadní podjezdová zábrana 
• Boční poziční osvětlení 
• Držák rezervy 
• Nezávislé naftové topení s časovačem 
• Montáž spojovacího zařízeníC
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