
„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
MRAZÍRENSKÉ SKŘÍNĚ LAMBERET KIT

+420 724 518 782

www.gts-pobezovice.cz

VÝROBNÍ ZÁVOD
Žižkova 188
345 22 Poběžovice

SÍDLO
Na Sadech 12
252 25 Zbuzany

PROVEDENÍ:
Skříň mrazírenská v provedení LAMBERET KIT 
(vhodná skříň pro vozidla celkové hmotnosti od 3,5 do 26 t) 
složená z hladkých pěnových panelů s venkovním a vnitřním pláštěm 
laminátovým, ve standartu bíle probarvený, panely sestávají z tloušťky 
59 mm pro boky, 85 mm pro čelo, dále s venkovními rohovými profily
 
POPIS NÁSTAVBY:

Pomocný rám: 
modulární šroubovaný systém z konstrukční oceli 
Podlaha: 
podlaha izolovaná, laminátová tloušťky 95, 128 -134 mm, protismyková

Střecha: 
strop tloušťky 85 mm, vyztužený 
Zadní čelo: 
a) dvoukřídlé dveře s nerez uzávěry, s aretací a nerez kováním 
b) pevné čelo 
Portál zadního čela: 
a) nerezový - standart/Heavy Duty se zapuštěnými uzávěry
     a panty 
b) hliníkový 
Barevné provedení: 
standardní je bíle probarvený laminát 
Záruční podmínky: 
záruka na nástavbu 12 měsíců a 6 let na izolační vlastnosti
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VÝROBNÍ ZÁVOD
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345 22 Poběžovice
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252 25 Zbuzany

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:
• Certifikát ATP FNA 
• Certifikát ATP FRC 
• Nezávislé naftové topení 4 kW s časovačem 
• Chladírenské a mrazírenské agregáty
  Carrier/Thermoking 
• Zub pro chladírenský agregát 
• Boční dveře – jednokřídlé 
• Boční dveře – dvoukřídlé 
• Hliníkový protiskluzový povrch podlahy 
• Lamelové clony na zadních dveřích 
• Posuvná dělící přepážka posuvná 
• Trubková dráha 
• Hák na maso DIN 5047 
• 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
  (zapuštěných v panelu) pro rozpěrnou tyč
• Rozpěrná tyč 
• Posuvná přepážka výklopná
  (možnost dvouteplotního režimu) 
• 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 
• Montáž spojovacího zařízení
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