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Skrzynie 
z plandeką
„Lekkie jak piórko” to tylko jedna z cech, jaką 
przypisać możemy do zabudów skrzyniowych 
LAMAR. Są one bowiem wykonane z najwyższej 
jakości aluminium, dzięki czemu uzyskujemy 
możliwie najniższą wagę zabudowy oraz wysoką 
wartość załadunku. 

Ciągle rozwijający się dział konstrukcyjny oraz 
prototypownia dostosuje zabudowę do Państwa 
potrzeb, wdrażając rozwiązania przystosowane 
do danej branży.

Nieograniczone
możliwości adaptacyjne

Mniejsze spalanie
oraz oszczędność paliwa

Oszczędność czasu pracy
kierowcy



Spośród szerokiej gamy naszych produktów najwięk-
szą popularnością cieszą się zabudowy skrzyniowe                           
szczególnie w wersji kompletnej z kabiną sypialną LAMAR 
oraz ogrzewaniem postojowym Webasto lub Eberspächer. 
Jak sama nazwa wskazuje - swoje zastosowanie odnajdu-
je w szczególności w transporcie międzynarodowym. 

Warianty z regulacją wysokości cieszą się coraz większą 
popularnością wśród firm transportowych. Dzięki zasto-
sowaniu specjalnych systemów regulacji na siłownik lub 
dźwignię, kierowca zaoszczędza nawet do kilkunastu mi-
nut czasu poświęconego na opuszczenie lub podniesienie 
dachu. W regulacji wysokości na burcie montowany jest 
dodatkowy rząd chwytek linki celnej oraz dodatkowy 
rząd oczek w plandece.

Wyposażenie standardowe może zostać uzupełnione  
o system przesuwny firany bocznej jednostronnej, obu-
stronnej lub dach przesuwny. U góry plandeki znajduje 
się gumowe uszczelnienie chroniące przed warunkami             
atmosferycznymi.

Każdą skrzynię z plandeką można zaadaptować do potrzeb 
klienta wykorzystując jeden z wariantów zamykania tylnej 
częsci zabudowy:

plandeka rolowana, która dzięki swoim właściwościom  
ułatwi i jednocześnie znacznie przyspieszy rozładunek. 

winda załadunkowa umożliwiająca załadunek przedmio-
tów o sporych gabarytach. Dodatkowo u góry znajduje się 
klapa z tworzywa sztucznego. 

Drzwi tylne w dwóch wariantach: drzwi tylne aluminiowe 
oraz kontenerowe wykonane z wysokiej jakości ścian typu 
Sandwich.

Zabudowa międzynarodowa

Skrzynia z regulacją wysokości

System firan i dachu przesuwnego

Warianty zamkniecia skrzyni

+

+

+



Skrzynia z plandeką – Największą popularnością wśród zabu-
dów skrzyniowych cieszą się zabudowy typu „międzynarodówka”,  
z kabiną sypialną Classic, LX lub SkyCab oraz ogrzewaniem  
Webasto lub Eberspächer. W zależności od specyfika-
cji, uzyskujemy najlepsze parametry ładowności. Wyso-
ka ładowność i niższe spalanie uzyskane przez zastosowa-
ny pakiet aerodynamiczny sprawiają, że nasza zabudowa  

staje się niezawodnym pracownikiem na lata.  

Podobnie jak w skrzyni otwartej, w wyposażeniu podstawo-
wym znajduje się skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego 

o pojemności 43 l oraz zbiornik na wodę z kranem i mydelniczka.

Międzynarodówka 
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Oświetlenie obrysowe zgodne 
z Kodeksem Drogowym  
i wymogami UE

Plandeka z zapięciem celnym 
w kolorze wg próbnika LAMAR

Słupki boczne aluminiowe 
400 mm, słupek środkowy 
wypinany

Aluminiowe burty 400 mm

Aluminiowe listwy 
przeciwnajazdowe

Aluminiowa rama pośrednia Pionowe zamknięcia burtowe

Odeskowanie: 3 rzędy desek alu-
miniowych

Błotnik z tworzywa sztucznego 
z fartuchem przeciwbłotnym

/ Zabudowa skrzyniowa typu międzynarodówka bok
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Kabina sypialna LAMAR 
Classic, LX lub SkyCab z pełnym 
wyposażeniem, ogrzewaniem 
postojowym oraz owiewkami 
bocznymi. 
 

Aerodynamiczny spojler LAMAR

6
Aerodynamiczne zabudowy 
międzyosiowe termoformowane

+

++

+ Wyposażenie dodatkowe
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Aluminiowy stelaż pod plandekę Pojemnik na wodę  
z mydelniczką 1 szt.

Podłoga: sklejka wodoodporna, 
bakelizowana z fakturą 
antypoślizgową o grubości 15 mm Stopień wejściowy tylny

Oświetlenie wewnętrzne

Osłona tylna z tworzywa

Uchwyty do mocowania ładunku 
w podłodze po 4 szt. (8 europalet) 
lub po 5 szt.  (10 europalet)  
na stronę

Skrzynka narzędziowa 43 l 
z tworzywa sztucznego

Zabezpieczenie kabiny kierowcy 
- sklejka 15 mm do wysokości 
kabiny kierowcy lub kratownica 
aluminiowa

Odeskowanie: 3 rzędy desek 
drewnianych

/ Zabudowa skrzyniowa typu międzynarodówka tył

+Wyposażenie dodatkowe Wyposażenie dodatkowe



Warianty skrzyni z regulacją wysokości cieszą się coraz 
większą popularnością. Dzięki zastosowaniu specjal-
nych systemów regulacji na siłownik lub dźwignię, kie-
rowca oszczędza nawet do kilkunastu minut przy zmia-
nie wysokości dachu.  

W wyposażeniu podstawowym każdej zabudowy z re-
gulacją wysokości na burcie montowane są dodatkowe 
rzędy chwytek linki celnej oraz oczek w plandece.

W ofercie firmy LAMAR znajdują się trzy rodzaje regula-
cji: mechaniczna, pneumatyczna oraz dźwigniowa. 

Regulacja wysokości dachu za pomocą dźwigni umoż-
liwia zakres podnoszenia o 250 mm. Skierowana jest w 
szczególności dla firm przewożących ładunek o różnych 

gabarytach. 

Regulacja dachu umożliwia zakres podnoszenia  
o 240 mm i 300 mm. Po zwolnieniu zabezpieczeń oraz  

pociągnięciu w dół dźwigni w dwóch narożnikach,  
następuje automatyczne podniesienie dachu.

Skrzynia z regulacją 
wysokości 

Regulacja dźwignią Regulacja wysokości  
Lift Liner

Filmów jak działa regulacja 
wysokości szukaj na naszym kanale

LIFTLINER
Lamar solutions  

240mm

300mm

1

2



Firany i burtofirany – System firan przesuwnych umożliwia-
ją szybki rozładunek i załadunek boczny. Zaprojektowany  
z myślą o firmach przewożących wielkogabarytowe towary, do któ-
rego załadunku potrzebny jest specjalistyczny sprzęt. Występują 

zarówno w opcji  jedno jak i obustronnej. 

Górna część plandeki wyposażona została w specjalnie dobrane 
gumowe uszczelnienie, które zabezpiecza ładunek przed warunka-
mi atmosferycznymi, a także znacznie zwiększa żywotność syste-
mu. Coraz większą popularnością cieszą się także zabudowy uzu-

pełnione o system dachu przesuwnego.

System firan i dachu 
przesuwnego
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Oświetlenie obrysowe zgodne 
z Kodeksem Drogowym  
i wymogami UE

Plandeka z zapięciem celnym 
w kolorze wg próbnika LAMAR

Słupki boczne aluminiowe 
400 mm, słupek środkowy 
wypinany

Aluminiowe burty 400 mm lub 
miniburty 140 mm

Aluminiowe listwy 
przeciwnajazdowe

Gumowa osłona systemu firany 

Skrzynka narzędziowa 43 l 
z tworzywa sztucznego

System firany lub burtofirany 
przesuwnej

Zapięcie klamrowe

Aluminiowa rama pośrednia
Błotnik z tworzywa sztucznego 
z fartuchem przeciwbłotnym

/ Zabudowa skrzyniowa z firaną boczną bok
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Kabina sypialna LAMAR 
Classic, LX lub SkyCab z pełnym 
wyposażeniem, ogrzewaniem 
postojowym oraz owiewkami 
bocznymi. 
 

Aerodynamiczny spojler LAMAR

7
Aerodynamiczne zabudowy 
międzyosiowe termoformowane

+ +

+ Wyposażenie dodatkowe
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Aluminiowy stelaż pod plandekę

Pojemnik na wodę z mydelniczką 
1 szt.

Podłoga: sklejka wodoodporna, 
bakelizowana z fakturą 
antypoślizgową o grubości 15 mm

Stopień wejściowy tylny

Napinacz plandeki 

Uchwyty do mocowania ładunku 
w podłodze po 4 szt. (8 europalet) 
lub po 5 szt. (10 europalet)  
na stronę

Pionowe zamknięcia burtowe

Zabezpieczenie kabiny kierowcy 
- sklejka 15 mm do wysokości 
kabiny kierowcy lub kratownica 
aluminiowa

Odeskowanie: 3 rzędy desek 
drewnianych

/ Zabudowa skrzyniowa z firaną boczną tył

24

Oświetlenie wewnętrzne

26

Osłona tylna z tworzywaOdeskowanie: 3 rzędy desek alu-
miniowych

20
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+Wyposażenie dodatkowe Wyposażenie dodatkowe



Swoje zastosowanie odnajduje głównie wśród firm,  
których załadunek przewożonych towarów utrudniony 
jest przez ich gabaryty. W większości przypadków sys-
tem  występuje jako uzupełnienie firany lub burtofirany.

Obecnie wyróżniamy dwa warianty dachu przesuwnego:

System dachu przesuwnego – dach zintegrowany  
z obustronną firaną lub burtofiraną.

Niezależny dach przesuwny – niezależne przesuwanie  
firan oraz dachu. 

Dach przesuwny

1. Blokada zabezpieczenia dachu.

2. System dachu przesuwnego działający niezależnie od firan bocznych. 

1. Blokada zabezpieczenia dachu. 

2. Przesunięcie plandeki na całej powierzchni zabudowy.

Zasada działania niezależnego dachu przesuwnego:

Firany zintegrowane z dachem:

Zasada działania systemu dachu przesuwnego:

Jak działa system dachu 
przesuwnego? Szukaj na 
naszym kanale.



Warianty zamkniecia 
skrzyni

Nadwozia LAMAR zostały zaprojektowane w sposób umożliwiają-
cy ich łatwa modyfikację. Do wszystkich rodzajów zabudów skrzy-
niowych istnieje możliwość zainstalowania różnych wariantów 
zamknięcia. Obecnie w ofercie firmy występują cztery warianty: 
 
 - Plandeka rolowana, znacznie skracająca czas rozładunku, dzięki 

swoim właściwościom, zabudowa nie traci na wadze załadunku. 
 
- Winda załadunkowa umożliwiająca załadunek przedmiotów o spo-
rych gabarytach. Dodatkowo u góry znajduje się klapa z tworzywa 

sztucznego.
- Drzwi tylne  w dwóch wariantach: aluminiowe oraz kontenerowe  

wykonane z wysokiej jakości paneli PCV.



Drzwi tylne aluminiowe 

Winda z klapką domykającą
(udźwig 750 kg)

Plandeka rolowana

Drzwi tylne kontenerowe
typu Sandwich

/ Możliwe warianty zamknięcia skrzyni z plandeką



Pełna skrajności i pełna spójności. Ten slogan podbił grono Naszych 
klientów w całej Europie. Kabina SkyCab pomimo swych gabarytów 
w rzeczywistości okazuje się być lekka jak jej poprzednicy, zachowu-
jąc tym samym swoje właściwości izolacyjne dzięki zastosowaniu 
specjalnych materiałów. Okno czołowe nie tylko dodaje przestrzeni, 
ale także służy jako wyjście ewakuacyjne.

Kabina LX jest poprzednikiem kabiny SkyCab. Jej wnętrze wyłożo-
ne jest miękką, niezwykle wygodną i odporną na ścieranie tkaniną. 
Szczególną uwagę poświęciliśmy materacom, które  zapewnią kom-
fort podczas snu. Kabina z pewnością utrzyma odpowiednią tempe-
raturę, dzięki specjalnej izolacji termicznej, regulowanej kratce wen-
tylacyjnej i możliwości uchylania okien.   

Aerodynamiczny kształt pomaga kabinie zmniejszyć opór powietrza 
podczas jazdy i zaoszczędzić na paliwie. To naprawdę wymierna ko-
rzyść, która przełoży się na zysk. Wszelkie materiały użyte w naszych 
projektach odznaczają się wysoką jakością i trwałością. 

Aerodynamiczny kształt naszych spojlerów gwarantuje użytkowni-
kom zmniejszenie oporu powietrza o min. 18% i zmniejszenie spa-
lania paliwa o min. 10%. Spojlery swoim kształtem i designem uwi-
daczniają dynamikę samochodu.

Kabina sypialna SkyCab

Kabina sypialna LX

Kabina sypialna Classic

Spoiler

/ Warianty pakietów aerodynamicznych
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Oświetlenie obrysowe zgodne 
z Kodeksem Drogowym  
i wymogami UE

Słupki boczne 400 mm, słupek 
środkowy demontowanyAluminiowe burty 400 mm

Aluminiowe listwy 
przeciwnajazdowe

Skrzynka narzędziowa 43 l 
z tworzywa sztucznego

Aluminiowa rama pośrednia

Błotnik z tworzywa sztucznego 
z fartuchem przeciwbłotnym
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Podłoga: sklejka wodoodporna, 
bakelizowana z fakturą 
antypoślizgową o grubości 15 mm

Stopień wejściowy tylny

Uchwyty do mocowania ładunku 
w podłodze po 4 szt. (8 europalet) 
lub po 5 szt. (10 europalet)  
na stronę

Pionowe zamknięcia burtowe

Stalowe, ocynkowane
zabezpieczenie kabiny kierowcy

/ Skrzynia otwarta

+ Wyposażenie dodatkowe



Kontenery 
i izotermy
Konstruktorzy i projektanci postawili sobie  
za cel zaprojektowanie kontenera, który oprócz 
walorów praktycznych, będze mógł wyróżniać 
się atrakcyjnym wyglądem. Położono akcent  
na możliwości rozbudowy o elementy dedyko-
wane. Dzięki temu z termoformowanymi zabu-
dowami międzyosiowymi, możliwe jest zmniej-
szenie spalania paliwa do 5%!

Zaprojektowaliśmy zabudowy kontenerowe  
i izotermy, których zaletą jest duża ładowność, 
możliwość rozbudowy oraz niepowtarzalny  
design.

Doskonałe właściwości 
izolacyjne

Wyjątkowy design

Dostosowane zabudowy  
do przewożonego towaru.



Kontenery typu plaster miodu, to najnowsza technologia, 
którą cechuje doskonała wytrzymałość oraz niska masa 
zabudowy. Jego ogromną zaletą jest łatwa adaptacja  
nowych rozwiązań, np. instalacji dodatkowych półek.

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.

Chłodnie to uzbrojone w grubsze ściany i drzwi kontenery 
z agregatem chłodniczym. Izolacja drzwi i ściany (60 mm), 
sufitu (100 mm) oraz podłogi (100 mm) daje gwarancje 
stałej temperatury przewożonego towaru. 

Izoterma w odróżnieniu od chłodni posiada drzwi i ścia-
ny o grubości 40 mm, sufit 50 mm, a podłogę 70 mm.  
Pozostałe wyposażenie pozostaje bez zmian. 

Zabudowa dedykowana dla firm piekarniczych. Wyposażo-
na w system wywietrzników zamontowanych na drzwiach 
tylnych oraz ścianie przedniej. W skład zabudowy wcho-
dzą m.in. Oświetlenie wewnętrzne POWER LED, nadkola  
z tworzywa sztucznego z fartuchami przeciwbłotnymi,  
zabudowy międzyosiowe aluminiowe lub termoformowa-
ne, system zamykania drzwi tylnych wykonany ze stali 
kwasoodpornej.

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

Izotermy i chłodnie

Kontener piekarniczy

Kontener aluminiowy

+

+

+



Konstrukcję kontenera tworzą ściany w dwóch wariantach: 
- płyty warstwowe typu Sandwich z rdzeniem izolacyjnym XPS .

- Płyty o tej samej grubości typu „Plaster Miodu”.  

Nasze zabudowy są łatwe w utrzymaniu czystości dzięki z obu-
stronnemu poszyciu z laminatu poliestrowo szklanego w kolorze 
białym, a także lżejsze od swoich współzawodników. Do uzyskania 
dużej ładowności przyczynia się również rama pośrednia zabudo-

wy wykonana z profili aluminiowych.

Kontener izolowany
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Oświetlenie obrysowe zgodne 
z Kodeksem Drogowym  
i wymogami UE

Drzwi boczne jednoskrzydłowe

Drzwi dwuskrzydłowe o kącie 
otwarcia 270o

Aerodynamiczne zabudowy 
międzyosiowe termoformowane

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

/ Kontener izolowany oraz chłodnia bok

+

++

+

+ Wyposażenie dodatkowe

8
Aluminiowe listwy 
przeciwnajazdowe
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Uchwyt do wchodzenia

Spojler tylny z oświetleniem obrys-
owym 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

Agregat chłodniczy

Składana drabinka wejściowa Listwa zabezpieczająca ładunek

/ Kontener izolowany oraz chłodnia tył

+

+

+

+Wyposażenie dodatkowe Wyposażenie dodatkowe
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Oświetlenie obrysowe zgodne 
z Kodeksem Drogowym  
i wymogami UE

Drzwi dwuskrzydłowe o kącie 
otwarcia 270o

Aerodynamiczne zabudowy 
międzyosiowe termoformowane

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

/ Kontener aluminiowy bok

+

+

+

+ Wyposażenie dodatkowe

4
Aluminiowe listwy 
przeciwnajazdowe

7
Pojemnik na wodę  
z mydelniczką 1 szt.

8
Skrzynka narzędziowa 43 l 
z tworzywa sztucznego
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Uchwyt do wchodzenia

Oświetlenie obrysowe oraz dodat-
kowe światło STOP

Uchwyty do mocowania ładunku

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

Odboje gumowe

Wewnętrzne oświetlenie LED

Składana drabinka wejściowa Listwa zabezpieczająca ładunek

/ Kontener aluminiowy tył
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+ Wyposażenie dodatkowe
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Oświetlenie obrysowe zgodne 
z Kodeksem Drogowym  
i wymogami UE

Drzwi boczne jednoskrzydłowe 
o kącie otwarcia 180o

Drzwi dwuskrzydłowe o kącie 
otwarcia 270o

Aluminiowe listwy antynajazdowe

Zabezpieczenie drzwi 

Aluminiowa rama pośrednia

Możliwość montażu 
aerodynamicznego spojlera 

Błotnik z tworzywa sztucznego 
z fartuchem przeciwbłotnym

5
Spojler tylny z oświetleniem obrys-
owym oraz dodatkowym światłem 
STOP

/ Kontener piekarniczy bok

+ +

+ Wyposażenie dodatkowe
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Uchwyt do wchodzenia Uchwyty do mocowania ładunku

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

Antypoślizgowa wylewka  
Marothaanowa

Ochronne listwy przypodłogowe

Tylny portal stalowy

Odboje gumowe

Wewnętrzne oświetlenie LED

Klamki i zamknięcia wykonane  
z wysokiej jakości stali  
nierdzewnej

Kratka wentylacyjna

Rozsuwana drabinka wejściowa Listwa zabezpieczająca ładunek

/ Kontener piekarniczy tył

+

+

+

+Wyposażenie dodatkowe Wyposażenie dodatkowe
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Drzwi jednoskrzydłowe  
o kącie otwarcia 180o

Drzwi dwuskrzydłowe  
z ryglem wewnętrznym  
o kącie otwarcia 270o

(stosowane w zabudowach kontenerowych)

Drzwi dwuskrzydłowe  
z ryglem zewnętrznym 
o kącie otwarcia 270o

(stosowane w chłodniach i izotermach)

Winda załadowcza 
(udźwig 750 kg)

Drzwi dwuskrzydłowe 
o kącie otwarcia 180o

Roleta aluminiowa

/ Możliwe warianty zamknięcia kontenera





Wkłady 
termiczne
LAMAR COOL

LAMAR Cool to izotermy ≥ 0°C i chłodnie  
≤ -20°C do samochodów dostawczych typu 
furgon. Dzięki zastosowaniu paneli typu 
Sandwich zjawisko powstawania most-
ków cieplnych zostało zredukowane do 
minimum. Dzięki użyciu najnowocześniej-
szych technologii wysokociśnieniowego 
spieniania poliuretanu uzyskaliśmy najniż-
szy współczynnik przenikalności cieplnej               
K ≤ 0,32 W/(m2K) potwierdzony certyfika-
tem ATP.

Systemowe Wkłady Termiczne (SWT) 
LAMAR Cool spełniają wszystkie normy  
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicz-
nego – Państwowego Zakładu Higieny,  
Bezpieczeństwa Żywności zgodnie z ate-
stem PZH nr HŻ/D/00237/13

33,0oC

30

25

23,0oC
Patent: RP nr P-389635

Zdjęcia z kamery termowizyjnej



Chłodnie – pojazdy wyposażone w naszą chłodnie do ≤ -20°C  
są doskonałą formą dystrybucji żywności, mrożonek 
oraz lekarstw. Zaprojektowane w sposób wspomagający  

łatwe utrzymanie czystości. 

Izotermy – Skierowane w szczególności do firm przewożących 
towary, które wymagają stosunkowo stabilnej temperatury do-
datniej, tj. wędliny, warzywa, owoce, kwiaty. Po zamontowaniu 
dodatkowego urządzenia grzewczego, w przestrzeni ładunkowej  

możemy uzyskać nawet do 30oC.

Chłodnie i izotermy

Doskonałe właściwości 
izolacyjne.

Wysoka odporność na 
urazy mechaniczne i wodę.

Utrzymanie stałej temperatury 
wewnątrz zabudowy
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3
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Przystosowanie wkładów do 
korzystania z drzwi bocznych

Aluminiowa listwa przypodłogowa

Możliwość instalacji windy

Antypoślizgowa wylewka  
Marothaanowa

Podłoga z blachy ryflowanej  

Oświetlenie wnętrza

Uchwyty do mocowania ładunku

Termoformowane nadkola 
izolowane

Przystosowanie do montażu  
dowolnego agregatu chłodniczego

Kanał na wiązkę przewodów
w ścianie grodziowej

Wysokiej jakości izolacja FRC 
odporna na urazy mechaniczne, 
związki chemiczne oraz wodę

Ochronne listwy aluminiowe

/ Wkłady termiczne LAMAR Cool

+

+ +

+

Wyposażenie dodatkowe+
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1
W zabudowach marki LAMAR istnieje możliwość insta-
lacji specjalnych ścian grodziowch, które umożliwiają 
przewóz towarów wymagających różnych tempera-
tur lub towarów, które należy przewozić oddzielnie. 
Ściana występuje w dwóch wariantach: ściany stałej,  
zamontowanej zgodnie z ustaleniami klienta oraz ściany  
ruchomej, poruszającej się na dwóch prowadnicach na 
ścianach bocznych, ktorej położenie można dowolnie 
zmieniać.

Specjalne pasy ochronne wykonane z miekkiego PCW 
ze względu na ich doskonałe parametry elastyczności 
i wytrzymałości nie utrudniają przejścia kierowcy. Ich 
głównym zadaniem jest ochrona przewożonego ładun-
ku przed zmianami temperatur, kurzem, pyłem oraz 
owadami. Znajdują szerokie zastosowanie wśrod firm 
transportujacych żywność, mięso, wędliny oraz kwiaty.

Specjalne listwy montowane na ścianach furgonu sta-
nowią fundament systemu mocowania ładunku, w któ-
re wkładany jest drążek blokujący. Ilość zastosowania 
drążków jest dowolna. 

Przesuwna lub stała ściana grodziowa

Kurtyny paskowe

Listwy mocowania ładunku

/ Możliwości doposażenia

Wyposażenie dodatkowe





Nadwozia 
LAMBox
Zabudowa kontenerowa LAMBox to nowatorski 
design, aerodynamiczny kształt, ergonomiczne za-
gospodarowanie przestrzeni wnętrza pojazdu oraz 
niespotykana funkcjonalność. Skąd tyle korzyści? 
LAMBox może być wykonany na specjalnym podwo-
ziu o niskiej wysokości typu platforma który umożli-
wia osiągnięcie najniższego progu załadunku 65 cm! 
Dodatkowym atutem jest zintegrowanie zabudowy 
kierowcy z przestrzenią ładunkową. Kierowca może 
swobodnie poruszać się po mobilnym magazynie nie 
wychodząc z pojazdu.

Łatwy dostęp do przestrzeni 
ładunkowej

Oszczędność czasu nawet  
do 1h dziennie!

Dowolność modyfikacji 



LAMBox to duża kubatura, niski próg załadunku, solidny 
stopień wejściowy niżej usytuowany punkt ciężkości, lep-
sze rozłożenie masy przewożonego towaru oraz najniż-
szy (w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami) współ-
czynnik oporu powietrza, który pozwala na zmniejszenie  
spalania do 3 l/100km.

Jeśli zależy Ci na funkcjonalności i mobilności, a także 
chcesz zaprezentować światu swoje produkty w dowol-
nym miejscu o dowolnej porze roku, nadwozie sklepowe 
LAMBox  jest stworzone właśnie dla Ciebie. Nadwozie 
LAMBox to szybki sposób na stworzenie funkcjonalnej za-
budowy sklepowej. Wystarczy otworzyć boczną klapę, aby 
przejść do kontaktu z klientami. Wnętrze z powodzeniem 
można przystosować do większości branży, instalujac pół-
ki, lady, lodówki, zaplecze sanitarne.

Zabudowa kurierska ogromną popularnością cieszy się  
u Naszych zachodnich sąsiadów. Szczególnie sprawdza 
się w miastach, gdzie nie ma za dużo miejsca do parko-
wania. Dodatkowo niski próg załadunki i zamek centralny,  
a także dodatkowa przestrzeń w kabinie kierowcy, dzięki 
zamontowaniu zabudowy typu alkowa sprawią,  że poru-
szanie się po mobilnym magazynie przesyłek będzie jesz-
cze łatwiejsze i przyjemniejsze. Możliwość aranżacji wnę-
trza zabudowy kurierskiej jest uwarunkowana wyłącznie 
potrzebami Naszych Klientów.

Przewóz koni to delikatny i wymagający proces, a to, z jaką 
pieczołowitością do niego podejdziemy, jest nie tylko wyra-
zem szacunku dla konia, ale jednocześnie naszą wizytów-
ką. LAMBox dostosowany do przewozu koni umożliwia nie 
tylko bezpieczne i pewne transportowanie zwierzęcia, ale 
także zapewnia mu komfortową podróż. 

Transportowe

Sklepowozy

Zabudowa kurierska

Koniowozy

+

+

+



Zabudowy transportowe LAMBox, czyli zabudowa w pełni zintegro-
wana z kabiną kierowcy, dzięki swojej dużej przestronności dosko-
nale sprawdzi się podczas transportu przedmiotów, zarówno o du-
żych gabarytach (meble, materace) jak i tych mniejszych (narzędzia, 

artykuły spożywcze, artykuły biurowe). 

Zabudowy kontenerowe LAMBox można zamontować na dwóch 
rodzajach podwozia:

na podwoziu typu platforma – dzięki czemu zyskujemy niski próg 
załadunku (ok. 65 cm od podłoża), co ułatwi wchodzenie do zabu-
dowy, a także pozwoli na zastosowanie drzwi przesuwnych między 
kabiną kierowcy, a przestrzenią ładunkową pojazdu, tym samym 

umożliwiając bezpośrednie przejście po załadunek.

na podwoziu typu rama – zyskując jeszcze więcej wolnej powierzch-
ni na podłodze oraz dodatkowe miejsce w alkowie do przewożenia 

mniejszych produktów lub dodatkową przestrzeń dla kierowcy.

Zabudowy LAMBox





Najlepsze właściwości aerodynamiczne pojazdu – najniższy 
współczynnik oporu powietrza (Cx=0,30) w porównaniu 
z tradycyjnymi rozwiązaniami, uzyskany dzięki zastosowa-
niu alkowy – specjalnej konstrukcji kontenera, zabudowy 
międzyosiowej i podwozia typu platforma.

Obniżone koszty eksploatacji pojazdu

Znaczna redukcja zużycia paliwa – potwierdzone testem 
drogowym niższe o 3 l/100km zużycie paliwa w porównaniu 
do takiego samego pojazdu, wyposażonego w standardową 
zabudowę kontenerową ze spojlerem dachowym.

Mniejsze koszty utrzymania – dzięki niskim oporom powi-
etrza pojazd szybciej przyśpiesza i osiąga większą prędkość 
maksymalną, uzyskuje lepsze osiągi przy mniejszych obro-
tach silnika. Mniejsze obciążenie silnika i jego podzespołów 
= większa żywotność, mniej postojów i czasu spędzonego 
w serwisie.

Szybsza dostawa towaru – wskutek większych osiągów 
pojazdu i dzięki zastosowaniu połączenia kabiny kierowcy 
z przestrzenią ładunkową oraz obniżeniu poziomu podłogi, 
kierowca zużywa mniej czasu i energii przy dostawie towaru.

Bezpieczeństwo kierowcy – krótsza droga wyprzedzania

Pełna integracja zabudowy z kabiną kierowcy – brak 
przestrzeni pomiędzy kabiną, a przedziałem ładunkowym 
– przednia ściana kontenera jest jednocześnie tylną ścianą 
kabiny kierowcy. Przesuwne drzwi montowane są pomiędzy 
kabiną a przedziałem ładunkowym.

Lepsze wykorzystanie czasu pracy -  możliwość dostępu do 
przestrzeni ładunkowej bez konieczności wychodzenia na 
zewnątrz pojazdu.

Wielofunkcyjna zabudowa kabiny kierowcy typu alkowa – 
będąca rozwiązaniem zastępującym powszechnie stoso-
wane spojlery dachowe i kabiny sypialne. Dopasowana 
do wysokości kontenera, specjalnie zaprojektowana pod 
względem aerodynamiki, aby zminimalizować opory 
powietrza.

Zwiększona funkcjonalność – zwiększenie przestrzeni 
kabiny kierowcy o prawie 1m3 dzięki alkowie, której wnętrze 
można wykorzystać do przewozu rzeczy potrzebnych 
kierowcy.

Większy komfort pracy kierowcy – możliwość stania 
-

dowy. Zmniejszenie oporów powietrza i zawirowań oraz lep-
sza izolacja powoduje większe wyciszenie kabiny kierowcy.

Zastosowanie podwozia typu platforma – wyeliminowanie 
tradycyjnej ramy pośredniej, specjalna konstrukcja ramy 
nośnej kontenera, niższa o ponad 30cm wysokość maksy-
malna pojazdu, niższy o ponad 30cm poziom załadunku, 
niżej usytuowany punkt ciężkości, wysoka pojemność 
kontenera.

Usprawnienie załadunku i rozładunku pojazdu -  poziom 
podłogi zabudowy na wysokości 67cm.

Większe bezpieczeństwo kierowcy – lepsze parame-
try trakcji, szczególnie w zakrętach, uzyskane poprzez 
obniżenie środka ciężkości pojazdu i lepsze rozłożenie masy 
przewożonego towaru.

Większa produktywność – bardzo korzystny stosunek 
kubatury 20m3 do ładowności, umożliwia transport towarów 
zajmujących dużo przestrzeni oraz wymagających dużej 
ładowności.

Nowoczesny design, unikalny projekt zabudowy – innowa-
cyjny projekt zintegrowanej zabudowy, wykorzystujący 
aerodynamiczne rozwiązania w konstrukcji zabudowy pojazdu. 

 – auto zwraca na siebie 
uwagę i wyróżnia się na drodze, co jest niewątpliwie zaletą 

z-
chnia ścian kontenera idealnie nadaje się do umieszczania 
reklam.

Cechy pojazdu Korzyści dla użytkownika
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Oświetlenie obrysowe zgodne 
z Kodeksem Drogowym  
i wymogami UE

Drzwi boczne przesuwne 

Aerodynamiczne zabudowy 
międzyosiowe termoformowane

Zabezpieczenie drzwi 

Błotnik z tworzywa sztucznego 
z fartuchem przeciwbłotnym

Alkowa z dodatkową przestrzenią 
ładunkową z dodatkową 
przestrzenią kabiny kierowcy

7

7

8

8
Spojler tylny z oświetleniem obry-
sowym oraz dodatkowym świa-
tłem STOP

Tylny portal stalowy

/ Zabudowa Transportowe bok 

+

+ Wyposażenie dodatkowe
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Drzwi dwuskrzydłowe o kącie 
otwarcia 270o
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Uchwyty do mocowania ładunku
Sklejka wodoodporna, bakelizowa-
na z fakturą antypoślizgową  
o grubości 15 mm

Ochronne listwy przypodłogowe Wewnętrzne oświetlenie LED

Klamki i zamknięcia wykonane  
z wysokiej jakości stali  
nierdzewnej

Kamera cofania

Próg wejściowy Listwa zabezpieczająca ładunek

/ Zabudowa Transportowe tył

12
Ściana aluminiowa z drzwiami 
przesuwnymi 

+

+

+

+Wyposażenie dodatkowe Wyposażenie dodatkowe
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Oświetlenie obrysowe zgodne 
z Kodeksem Drogowym  
i wymogami UE

Uchylna klapa boczna 

Aerodynamiczne zabudowy 
międzyosiowe termoformowane

Zabezpieczenie drzwi 

Błotnik z tworzywa sztucznego 
z fartuchem przeciwbłotnym

Alkowa z dodatkową przestrzenią 
kabiny kierowcy

Ściana aluminiowa z drzwiami 
przesuwnymi 

/ Sklepowozy bok

+ Wyposażenie dodatkowe



9

9

10

10

11

11

12

12

8

8
13

Spojler tylny z oświetleniem obry-
sowym oraz dodatkowym  
światłem STOP

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

Ochronne listwy przypodłogowe

Wewnętrzne oświetlenie LED

Drzwi tylne jednoskrzydlowe  
o kącie-otwarcia 180o

/ Sklepowozy tył

13

Kamera cofania

+

+Wyposażenie dodatkowe Wyposażenie dodatkowe
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Oświetlenie obrysowe zgodne 
z Kodeksem Drogowym  
i wymogami UE

Trap boczny

Aerodynamiczne zabudowy 
międzyosiowe termoformowane

Okna boczne

Błotnik z tworzywa sztucznego 
z fartuchem przeciwbłotnym

Alkowa z dodatkową przestrzenią 
ładunkową

Dodadkowa przestrzeń  
na akcesoria 

Klamki i zamknięcia wykonane  
z wysokiej jakości stali  
nierdzewnej

/ Koniowozy bok

Zobacz wnętrze 
koniowozu online

+ Wyposażenie dodatkowe
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Drzwi jednoskrzydłowe o kącie 
otwarcia 180o
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Spojler tylny z oświetleniem obrys-
owym oraz dodatkowym światłem 
STOP

Świetlik 

Sklejka z wylewką  Marothaanową, 
wyścielona antypoślizgową matą 
gumową.

Wewnętrzne oświetlenie LED

Próg wejściowy

Niebieska dioda LED działająca 
uspokajająco na konia

/ Koniowozy tył

15
Kamera do obserwacji konia
podczas jazdy

+

+Wyposażenie dodatkowe Wyposażenie dodatkowe
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Oświetlenie obrysowe zgodne 
z Kodeksem Drogowym  
i wymogami UE

Drzwi boczne przesuwne

Aerodynamiczne zabudowy 
międzyosiowe termoformowane

Błotnik z tworzywa sztucznego 
z fartuchem przeciwbłotnym

Alkowa z dodatkową przestrzenią 
ładunkową z dodatkową 
przestrzenią kabiny kierowcy

6

6

Próg wejściowy

/ Zabudowa kurierska

+ Wyposażenie dodatkowe
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Spojler tylny z oświetleniem obrys-
owym oraz dodatkowym światłem 
STOP

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

Ochronne listwy przypodłogowe

Wewnętrzne oświetlenie LED

Składane półki z regulacją 
wysokości

/ Zabudowa kurierska tył

+Wyposażenie dodatkowe Wyposażenie dodatkowe



Drzwi jednoskrzydłowe  
o kącie otwarcia 180o

Drzwi dwuskrzydłowe  
z ryglem wewnętrznym  
o kącie otwarcia 270o

Trapy załadunkowe

Drzwi dwuskrzydłowe
o kącie otwarcia 180o

Drzwi dwuskrzydłowe  
z ryglem zewnętrznym  
o kącie otwarcia 270o

Roleta aluminiowa

/ Możliwe warianty zamknięcia kontenera



Zabudowy samochodów dostawczych typu LAMBox to 
nieograniczone możliwości. Od standardowej zabudowy 
transportowej, przez koniowozy, zabudowy sklepowe aż 
po zabudowy kurierskie… I to nie wszystko. Zabudowy  
LAMBox to idealne rozwiązanie do dowolnej aranżacji za-
równo wnętrza jak i walorów zewnętrznych. To również 
doskonały nośnik reklamy, który nie pozostanie niezauwa-
żony.

Nadwozie LAMBox dzięki pomysłom 
Naszych Klientów było już warszta-
tem mobilnym z tokarkami, specja-
listyczną zabudową do przewozu 
kwiatów, a także zabudową do prze-
wozu lam. LAMBox prezentował się 
także jako „szafa” do przewozu gar-
niturów, zabudowa piekarnicza, mo-
bilny punkt medyczny… Co jeszcze 
możemy zrobić? LAMBox jest jeden, 
a możliwości jest wiele.

NIestandardowe zabudowy LAMBox

Bez ograniczeń

Zobacz więcej 
niestandardowych 
realizacji





Pakiety 
aerodynamiczne

Produkowane przez Nas pakiety aerodynamicz-
ne przystosowane są do niemalże każdego rodza-
ju pojazdu. Jakie korzyści idą w parze z zastoso-
waniem tego rozwiązania? Najważniejszymi jest                            
zmniejszenie spalania o min. 10% oraz zmniejsze-
nia oporu powietrza o średnio 18%! W ofercie firmy 
znajdują się m.in. kabiny sypialne, spojlery, podwyż-
szenia dachu oraz termoformowane zabudowy mię-
dzyosiowe.

Najwyższa jakość materiałów

Doskonałe parametry 
aerodynamiczne

Niska waga kabin sypialnych



Podstawowy produkt firmy LAMAR, który zaistniał blisko 20 lat temu 
jako pierwsza na rynku konstrukcja pozwalająca na odpoczynek kie-

rowcy podczas długich tras.

Dziś kabiny sypialne sygnowane marką LAMAR zobaczyć można na 
samochodach dostawczych i ciężarowych w całej Europie. 

Kabiny sypialne



Kabina sypialna Back Sleeper

Kabina sypialna Back Sleeper jest wynikiem wieloletniego             
doświadczenia w tworzeniu zabudów zintegrowanych z kabiną 
kierowcy typu LAMBox.

Kierowca oprócz większego komfortu jazdy spowodowanego 
zwiększeniem przestrzeni w kabinie kierowcy, może bez proble-
mu poruszać się oraz wykonywać czynności w pozycji stojącej. 

Doskonałe rozplanowanie wszelkich elementów, które instaluje 
się w zgodzie z rzeczywistym zapotrzebowaniem zamawia-
jącego, pozwala zaoszczędzić miejsce oraz zwiększyć prze-
strzeń użytkową.

Podwójne łóżko

Kabina sypialna Back Sleeper została  
zaprojektowana tak, aby bez problemu  
pomieścić dwie osoby, dająć tym samym 
odpowiedni komfort odpoczynku. Dwa łóżka  
znajdujące się za plecami kierowcy składane 
są w kierunku zabudowy pojazdu. 

Duża i otwarta przestrzeń znacznie  
zwiększa bezpieczeństwo dzięki możliwości  
szybkiej ewakuacji. Jako jedyny produkt 
na rynku kabina Back Sleeper posiada  
w wyposażeniu standardowym otwierane 
okno, które także pełni funkcję szyberdachu.

Wymiary kabiny sypialnej Back Sleeper



Największy gabaryt 

Wybierając kabinę sypialną LAMAR Back Sleeper  
zyskujemy niespotykaną na rynku przestrzeń w kabinie  
kierowcy, utrzymując tym samym pełen gabaryt pojazdu 
do transportu międzynarodowego. Długość zabudowy jaka 
może zostać zbudowana przy rozwiązaniu typu Back Sleeper  
wynosi 4200 mm, czyli pozwala na załadunek 8 palet. 

Niewątpliwym atutem rozwiązania Back Sleeper są także 
jego walory estetyczne. Jest on bowiem przystosowany do 
zabudowy w sposób podkreślający jego cechy. Przetłoczenia 
znajdujące się na kabinie oraz jej kształt mają znaczny wpływ 
na zmniejszenie spalania, co przekłada się na oszczędność 
oraz większy zysk firmy.



Ergonomiczne wnętrze

Wnętrze kabiny sypialnej zostało wyścielone specjalną, 
welurową tkaniną obiciową o zwiększonej odporności 
na ścieralność. Brak ściany pomiędzy częścią sypialną,  
a kabiną kierowcy umożliwia wykorzystanie wyposażenia 
znajdującego się w wyposażeniu standardowym pojazdu, 
tj. klimatyzacja, radio lub liczne schowki. 

Pod łóżkiem przewidziana została dodatkowa przestrzeń 
(3 kufry) na pościel, rzeczy osobiste, a także lodówkę, 
która jest dostępna w wyposażeniu dodatkowym.



Kabina sypialna SkyCab
Odpoczynek w świetle gwiazd

Przestronna i wygodna kabinaSkyCab to 
połączenie designu z funkcjonalnością  
i ergonomią. Dzięki niespotykanym do tej 
pory wymiarom uzyskaliśmy komfort zbli-
żony do idealnego, który przy nowocze-
snym kształcie i wyjątkowo urządzonym 
wnętrzu stawia naszą kabinę w czołówce 
tego typu produktów.

Zastosowanie najwyższej jakości materia-
łów gwarantuje trwałość i idealne wykonanie kabiny SkyCab, 
a współpraca z Politechniką Wrocławską zapewniła jej po-
prawę warunków aerodynamicznych. 

Nowy, lekki, a jednocześnie największy na rynku produkt nie 
tylko poprawia komfort wypoczynku, ale też w prostej linii 
wpływa na znacznie zmniejszenie spalania, oraz redukuje 
koszty użytkowe pojazdu.

Kabina sypialna LX
Wygoda i komfort w rozmiarze XL

Kabina sypialna LX to zaraz po kabinie SkyCab  
najpopularniejsze i najczęściej wybierane rozwiązanie 
wśród gamy pakietów aerodynamicznych. Rozkład świateł,  
design, tkaniny - wszystko jest urządzone tak, aby przyjem-
nie się wypoczywało. Estetyczne wnętrze pozwoli stworzyć 
pracownikom cząstkę domu. Model polakierujemy na kolor w 
zgodzie we wzornikiem danej marki.



Kabina sypialna Classic
Klasyczne rozwiązanie, które znajdzie zastosowanie 
w każdym samochodzie dostawczym.

Kabina sypialna typu Classic jest wersją podstawową naszej 
oferty. Nie oznacza to jednak rezygnacji z jakości czy wy-
gody. Jak możesz zaoszczędzić dzięki kabinie Classic? Jej 
aerodynamiczny kształt pomaga zmniejszyć opór powi-
etrza podczas jazdy i zaoszczędzić na paliwie. To naprawdę  
wymierna korzyść, która przełoży się na Twój zysk.

Kabina sypialna AeroCab Light oraz Long
Wygoda i komfort  w rozmiarze XL

Funkcjonalność czy wygoda? Nie musisz wybierać. Wystarczy, że zaufasz naszym rozwiązaniom. Projektując 
swój asortyment mamy na względzie ich wyjątkowe przeznaczenie. Pragniemy dać wyjście skrojone na miarę 
potrzeb bez wyrzeczeń. Ponad 20-letnie doświadczenie w branży nauczyło nas godzić kluczowe kwestie dla 
pracowników i pracodawców. Oferta typu Long jest odpowiedzią na wymagania klientów, którzy poszukują 
niestandardowych rozwiązań i większej wygody.



Aerodynamiczny kształt naszych spoilerów gwarantuje użytkowni-
kom zmniejszenie oporu powietrza o min. 18% i zmniejszenie spa-
lania paliwa o min. 10%. Spojlery swoim kształtem i designem uwi-
daczniają dynamikę samochodu, a każde uwypuklenie, przetłoczenie 
czy wgłębienie na kabinie kierowcy ma swoje odzwierciedlenie na 
owiewkach bocznych. Charakter danej marki w każdym szczególe 
przenosimy na nasze produkty, dlatego każdy spoiler będzie wyglą-

dał idealnie na Twoim samochodzie.

Spojlery



Największą zaletą spojlerów dachowych jest możliwośc regu-
lacji ich wysokości, co przekłada się na znaczne zmniejszenie 
oporów powietrza oraz spalania. Dodatkowym elementem wy-
bieranym przez większość klientów są owiewki boczne, popra-
wiające właściwości aerodynamiczne oraz nadające charakteru 
każdemu pojazdowi.

Spojlery 
Dostępne do wszystkich marek pojazdów

Pierwszym produktem, który ujrzał światło dzien-
ne pod marką LAMAR był właśnie spojler dachowy 
do samochodów ciężarowych oraz dostawczych.  
Obecnie produkowane są dwa typy spojlerów: dostęp-
ne do każdego modelu oraz te, dedykowane wyłącznie 
do zabudów LAMAR. 



Zeskanuj 
i zobacz więcej

Blenda jest specjalistyczną osłoną przeciwsłoneczną wykonaną  
z najwyższej jakości polimetakrylanu metylu. Osłona wykonywa-
na jest techniką termoformowania, dzięki czemu otrzymujemy wy-
soką precyzję, a także idealną powtarzalność. Skierowana jest ona  
dla kierowców pojazdów dostawczych do 3,5 t. Jej właściwości 
znacznie poprawiają bezpieczeństwo w dni o wysokim nasłonecz-
nieniu. 

Oprócz funkcji estetycznej, orurowanie aluminiowe służy jako stelaż 
pod zamontowanie reflektorów halogenowych, które szczególnie 
przydają się podczas mglistych dni lub krętych dróg. Doświetlenie 
pobocza dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo jazdy i zmniejsza 
ryzyko kolizji.   

Ostatnim elementem kompletnego pakietu aerodynamicznego są 
zabudowy międzyosiowe mające na celu zoptymalizowanie aero-
dynamiki i komfortu prowadzenia pojazdu. Zamontowanie zabudów 
międzyosiowych przyczynia się do zmniejszenia spalania paliwa o 
min. 5% poprzez zmniejszenie oporów powietrza – to realne korzy-
ści dla właścicieli pojazdów. Nasze zabudowy spełniają wymagania 
norm europejskich dotyczące bezpieczeństwa na drodze (ochrona 
rowerzystów).

Blenda przeciwsłoneczna

Orurowanie i halogeny

Zabudowy międzyosiowe

/ Wyposażenie dodatkowe pakietów aerodynamicznych

+

+

43l 63l LAMAR 210l

/ Skrzynie narzędziowe

/ W ofercie LAMAR skrzynie o pojemności:

Skrzynie narzędziowe do samochodów 
dostawczych występują w standardowym 
wyposażeniu zabudów skrzyniowych z plande-
ką oraz zabudów kontenerowych LAMAR. Są 
one nieodzownym elementem usprawniającym 
pracę, pozwalającym na uzyskanie dodatkowe-
go miejsca na organizację narzędzi oraz prze-
wozu dodatkowych akcesoriów. Z uwagi na 
rosnącą liczbę zapytań związanych z instalacją 
powiększonych skrzynek narzędziowych w 
nadwoziach LAMAR, do wyposażenia dodatko-
wego została wprowadzona skrzynka narzę-
dziowa o pojemności 63 litrów.

Potrzeby naszych klientów oraz sugestie płyną-
ce od nich sprawiły, że postanowiliśmy udosko-
nalić nasz produkt. Zaprezentowaliśmy skrzynię 
narzędziową o pojemności 210 l,  czyli o blisko 
5 razy większą od standardowej.
 
Prezentowany produkt zaprojektowany został z 
myślą o kierowcach, którzy mają wysokie 
zapotrzebowanie na dodatkowe miejsce poza 
przestrzenią ładunkową oraz kabiną kierowcy.

Oprócz funkcji ładunkowych, skrzynia przyczy-
nia się do poprawy bezpieczeństwa oraz zmniej-
szenia oporów powietrza jako termoformowane 
zabudowy międzyosiowe.
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/ Blenda przeciwsłoneczna

Blenda jest specjalistyczną osłoną 
przeciwsłoneczną uzyskaną z najwyż-
szej jakości polimetakrylanu metylu. 
Osłona wykonywana jest techniką 
termoformowania, dzięki czemu otrzy-
mujemy wysoką precyzję, a także 
idealną powtarzalność. Skierowana 
jest ona dla kierowców pojazdów 
dostawczych do 3.5t. 

Wieloletnie doświadczenie w branży 
motoryzacyjnej nauczyło nas wiele na 
temat ruchu drogowego oraz jego 
bezpieczeństwa. Doskonale znając 
potrzeby naszych klientów, stworzyli-
śmy produkt, który nie tylko staje się 
ładnym dodatkiem, ale przede wszyst-

kim poprawia komfort jazdy. Dzięki 
swoim właściwościom blenda rozpra-
sza promienie, stając się przy tym 
produktem niezbędnym w dalszych 
trasach w porze wysokiego nasło-
necznienia.

Ochrona przed
słońcem

Dodatkowy
walor estetyczny

Poprawa
bezpieczeństwa 

na drodze
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producent nadwozi

Smardzów 30c
56-400 Oleśnica

tel. 71/39 67 200
tel. 71/39 67 201

www.lamar.com.pl

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.


