
Zabudowy kontenerowe
chłodnie i izotermy



Zabudowy kontenerowe

Zabudowy kontenerowe do samochodów dostaw-
czych o masie do 3,5 t to produkt dedykowany 
firmom, które stawiają na dużą ładowność, 
trwałość, oryginalny wygląd oraz wielofunkcyjne 
wnętrze. Paleta rozwiązań i urządzeń daje możli-
wość rozbudowy funkcjonalności do wymogów 
określonej branży. W rezultacie otrzymujemy 
produkt, który trafia w potrzeby m.in. firm transpor-
towych, meblarskich, a także przedsiębiorstw 
z branży gastronomicznej, spożywczej i FMCG.

Czym charakteryzuje się nasz produkt? Konstruk-
cję tworzą ściany w dwóch wariantach: płyty 
warstwowe typu sandwich oraz płyty typu plaster 
miodu. Są lekkie i wytrzymałe. Na lekkość 
konstrukcji ma wpływ rama pośrednia zabudowy 
wykonana z profili aluminiowych. Jest dużo lżejsza 
od tradycyjnie stosowanej ramy stalowej. 
Kontener, oprócz walorów wizualnych, posiada 
doskonałe właściwości izolacyjne. Po instalacji 
agregatu we wnętrzu zachowana jest stała 
i określona temperatura.

Niska waga konstrukcji

Mozliwość adaptacji
indywidualnych rozwiązań

Doskonałe
właściwości izolacyjne



Warianty zabudów kontenerowych

Kontenery typu plaster miodu to najnowsza technologia, 
którą cechuje doskonała wytrzymałość oraz niska masa 
zabudowy.  

Kontener typu sandwich to najpopularniejszy i najczęściej 
wybierany produkt. Konstrukcję kontenera tworzą ściany, 
których rdzeń stanowi pianka XPS z obustronnym poszy-
ciem z wysokiej jakości laminatu.

Poszycie z wysokiej jakości płyty aluminiowej jest gwaran-
tem uzyskania wysokiej ładowności, a dzięki jej wytrzy-
małości kontener staje się inwestycją na lata. 

Zabudowy kontenerowe i izolowane

Kontener piekarniczy

Kontener aluminiowy

Izoterma w odróżnieniu od chłodni posiada drzwi i ścia-
 

Pozostałe wyposażenie pozostaje bez zmian. 

Izotermy i chłodnie
Chłodnie to uzbrojone w grubsze ściany i drzwi kontenery 
z agregatem chłodniczym. Izolacja drzwi i ściany 
(do 80 mm), sufitu (100 mm) oraz podłogi (100 mm) daje 
gwarancję stałej temperatury przewożonego towaru.

Zabudowa dedykowana firmom piekarniczo - cukierni-
czym. Wyposażona w system wywietrzników zamontowa-
nych na drzwiach tylnych oraz ścianie przednej. Kontener 
typu Sandwich umożliwia dowolną konfigurację przestrze-
ni ładunkowej.  



Przykładowe wnętrze zabudowy kontenerowej

Wzmocnienie ściany
oraz dachu pod montaż 
agregatu

Agregat
chłodniczy

Wylewka Marothaan
(szorstka, gładka lub z krzemionką)

Listwy przypodłogowe 
- Kontener 150 mm
- Chłodnie i izotermy 260 x 50



Drzwi boczne 
o kącie otwarcia 180o

Ślizgi lub listwy
mocowania ładunku

Uchwyty
do mocowania 
ładunku

Oświetlenie wnętrza LED
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Oświetlenie obrysowe zgodne 
z Kodeksem Drogowym  
i wymogami UE

Drzwi dwuskrzydłowe o kącie 
otwarcia 270o

Aerodynamiczne termoformowane 
zabudowy międzyosiowe  

6

Zabezpieczenie drzwi 

Aluminiowa rama pośrednia

Kabina sypialna LAMAR 
Classic, LX lub SkyCab z pełnym 
wyposażeniem, ogrzewaniem 
postojowym oraz owiewkami 
bocznymi. 
 

Błotnik z tworzywa sztucznego 
z fartuchem przeciwbłotnym

Aerodynamiczny spojler LAMAR

Agregat chłodniczy

+
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5
Drzwi boczne jednoskrzydłowe

+

8
Aluminiowe listwy 
przeciwnajazdowe

Wyposażenie kontenera
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Uchwyt do wchodzenia

Spojler tylny z oświetleniem 
obrysowym oraz dodatkowym 
światłem STOP

Uchwyty do mocowania ładunku

Sklejka wodoodporna, bakelizowa-
na z fakturą antypoślizgową  
o grubości 15 mm lub wylewka 
Marothaanowa

Ochronne listwy przypodłogowe

Tylny portal stalowy

Odboje gumowe

Wewnętrzne oświetlenie LED

Klamki i zamknięcia wykonane  
z wysokiej jakości stali  
nierdzewnej

Składana drabinka wejściowa Listwa zabezpieczająca ładunek
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+
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Wyposażenie kontenera



Warianty zamknięcia kontenerów i izoterm

Drzwi dwuskrzydłowe  
z ryglem wewnętrznym  
o kącie otwarcia 270o

(stosowane w zabudowach kontenerowych)

o kącie otwarcia 180o
Drzwi jednoskrzydłowe  Drzwi dwuskrzydłowe 

o kącie otwarcia 180o

Drzwi dwuskrzydłowe  
z ryglem zewnętrznym 
o kącie otwarcia 270o

(stosowane w chłodniach i izotermach)

Roleta aluminiowa

Winda załadowcza 
(udźwig 750 kg)

Zabudowy kontenerowe projektowane są wedle indywidualnych potrzeb klientów z 
różnych branż. Obok rozwiązań podnoszących funkcjonalność wnętrza zabudowy 
adaptacja może obejmować kilka wariantów zamknięcia kontenera. Wybór jednego 
z nich, bez względu na rodzaj przewożonych ładunków, poprawia komfort pracy, 
skraca czas potrzeby na załadunek i rozładunek towaru. Windy załadunkowe umożli-
wiają ładunek towarów o większych gabarytach niż przeciętne lub palet przy wyko-
rzystaniu ręcznych wózków widłowych.



Chłodnia

Dedykowanym rozwiązaniem dla zabudowy kontenerowej są chłodnie. Pojazd wyposażony w agregat pozwala 
utrzymać temperaturę w zakresie od 0o C do -20o C.  Odpowiednia grubość ścian (do 80 mm) oraz izolowana 
podłoga (100 mm) daje gwarancje utrzymania stałej temperatury w każdych warunkach. Multi-temperaturowy 
agregat z podwójnym zasilaniem 230 V doskonale sprawdza się w przypadku,  gdy we wnętrzu zabudowy konte-
nerowej znajduje się przesuwna lub stała ściana grodziowa. W dwóch niezależnych od siebie strefach panują 
optymalne warunki dla przewożonych produktów. Aby zwiększyć wytrzymałość całej konstrukcji wzmacniamy 
tylną ścianę przed montażem agregatu chłodniczego.

Dla kogo jest ten produkt?

Chłodnia z agregatem jest doskonałą formą dystrybucji 
mrożonek, mięsa, lekarstw i produktów spożywczych 
wymagających niskiej temperatury. Możliwość rozbu-
dowy wnętrza o konkretne podzespoły pozwala dosto-
sować pojazd do specyfiki każdej branży. Daje to 
gwarancje, że produkt spełni oczekiwania klienta.

utrzymanie stałej temperatury, wysokie właściwości izolacyjne, wielofunkcyjne wnętrze



Wyposażenie dodatkowe
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Przesuwna lub stała ściana grodziowa

Zabudowy międzyosiowe

Listwy mocowania ładunku
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Główny zadaniem zabudowy międzyosiowej jest zopty-
malizowanie aerodynamiki pojazdu. Realną korzyścią 
dla kierowcy jest zmniejszenie zużycia paliwa 
o min. 5 %. Warto wyróżnić walory praktyczne zabudo-
wy skutkujące poprawą komfortu prowadzenia pojazdu. 
To szczególnie ważne, gdy ładownia zabudowy jest w 
pełni obciążona. Walory wizualne można podnieść 
poprzez malowanie zabudowy na dowolny kolor akrylo-
wy lub metaliczny.

Specjalne listwy montowane na ścianach zabudowy 
kontenerowej stanowią fundament systemu mocowa-
nia ładunku, w które wkładany jest drążek blokujący. 
Ilość zastosowania drążków jest dowolna.

W zabudowach marki LAMAR instalujemy specjalne 
ściany grodziowe, które umożliwiają przewóz towarów 
wymagających różnych temperatur lub produktów, 
które należy przewozić oddzielnie. Ściana występuje w 
dwóch wariantach: ściany stałej, zamontowanej zgod-
nie z ustaleniami klienta oraz ściany ruchomej, porusza-
jącej się na dwóch prowadnicach na ścianach bocznych, 
której położenie można dowolnie zmieniać.



Drzwi boczne są lekkie i łatwe w użytkowaniu. W zależ-
ności od potrzeb klienta montowane są z lewej lub 
prawej strony zabudowy. W takiej konfiguracji kierowca 
otrzymuje zabudowę wielofunkcyjną, uzyskując dostęp 
do towaru w każdych warunkach. Dodatkowo wykorzy-
stując odpowiedni wariant mocowania rozłoży towar w 
ładowni i zabezpieczy go przez przemieszczaniem. W 
rezultacie przy korzystaniu z drzwi bocznych wzrasta 
komfort pracy, a zmniejsza się czas poświęcony na 
rozładunek i załadunek. 

Wyposażenie dodatkowe

Drzwi boczne uchylne

Uchylne schodki boczne lub tylne

Niestandardowe rozwiązania 
na zamówienie

Praktyczne i wygodne w użytkowaniu – to dwie cechy, 
które wyróżniają składane schody dostępne w zabudo-
wie kontenerowej. Wykonane ze stali ocynkowanej mon-
towane są przy tylnym zamknięciu. Na życzenie klienta 
wykonujemy adaptację tego rozwiązania przy drzwiach 
bocznych. Schody chowane są do środka, co podnosi 
codzienny komfort pracy. To sprawia, że załadunek do 
wnętrza kontenera staje się o wiele prostszy.

Znakiem rozpoznawczym firmy LAMAR stały się realiza-
cje niestandardowe. Rosnące potrzeby klientów oraz 
dynamicznie zmieniający się rynek stały się dla nas 
bodźcem, by oferować rozwiązania „szyte na miarę”. 
Pokój do prezentacji w zabudowie kontenerowej czy 
zabudowa kontenerowa do przewozu… krewetek, to 
tylko wybrane przykłady z bogatego portfolio firmy.



Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 
oraz innych właściwych przepisów prawnych. Producent zastrzega sobie prawo do ewentualnych 

zmian w dowolnym czasie i dowolnym zakresie.


