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Kabiny sypialne do 3,5 t 

Kabiny sypialne należą do kluczowych produktów firmy 
LAMAR. Ważne jest dla nas, w jakich warunkach będzie 
wypoczywał kierowca, bo wiemy, jak niebagatelne ma 
to znaczenie w jego codziennej pracy. Zapewnienie 
godnego wypoczynku pracownikom to inwestycja, która 
szybko się zwraca. Przekłada się to na jakość pracy, 
bezpieczeństwo oraz codzienny komfort. Bogate 
doświadczenie, które gromadzimy niezmiennie 
od 1992 r. oraz codzienne rozmowy z klientami pozwala-
ją nam tworzyć kabiny sypialne zaprojektowane zgodnie 
z ich oczekiwaniami  i potrzebami przedsiębiorcy.

Produkowane przez nas pakiety aerodynamiczne 
przystosowane są do niemal każdego rodzaju pojazdu. 
Jakie korzyści idą w parze z zastosowaniem tego 
rozwiązania? Najważniejszymi jest zmniejszenie spala-
nia o min. 10% oraz zmniejszenia oporu powietrza 
o średnio 18%! Cennym uzupełnieniem oferty firmy 
są m.in. spojlery, termoformowane zabudowy między-
osiowe, blendy przeciwsłoneczne czy skrzynie narzę-
dziowe o poj. 210 litrów. Co cechuje nasze produkty?

Doskonałe parametry 
aerodynamiczne

Niska waga

Najwyższa jakość 
wykonania



Rodzaje kabin sypialnych Top Sleeper

LAMAR LX

LAMAR Aero Cab Long

LAMAR Classic
Kabina sypialna typu Classic jest produktem łączącym jakość, 
optymalne i ekonomiczne rozwiązania. Specjalna izolacja termicz-
na zapewnia utrzymanie we wnętrzu odpowiedniej temperatury,
co wpływa na komfort podczas snu. Możliwość uchylania okien 
po obu stronach podnosi komfort użytkowania, a opływowe kształ-
ty poprawiają aerodynamikę pojazdu.

Jako poprzednik kabiny sypialnej Sky Cab wciąż cieszy 
się niesłabnącą popularnością wśród klientów. Do głównych zalet 
tego modelu można zaliczyć niezwykle wygodne wnętrze wyłożone 
tkaninami odpornymi na ścieranie. Podobnie jak w innych kabinach 
sypialnych także w modelu LX dzięki specjalnej izolacji termicznej, 
regulowanej kratce wentylacyjnej i możliwości uchylania okien daje 
kierowcy szansę optymalnej regulacji temperatury we wnętrzu.

Funkcjonalność czy wygoda? W tym przypadku nie trzeba wybie-
rać. Kabina w rozmiarze XL oferuje bogaty pakiet wyposażenia. 
Produkt dedykowany jest głównie pojazdom  o wadze powyżej 3,5t. 
Aero Cab Long daje możliwość doposażania w elementy zwiększa-
jące komfort kierowcy i poprawiające jej funkcjonalność. Parametry 
kabiny Aero Cab Long gwarantują, że komfort wypoczynku znacz-
nie wzrasta. Produkt przystosowany do pojazdów z podwójną 
kabiną kierowcy tzw. “brygadówka”.

LAMAR SkyCab

Wiodącej kabiny sypialnej firmy LAMAR SkyCab nie sposób nie 
zauważyć na drogach całej europy - przyciąga wzrok dzięki charak-
terystycznemu designowi. Mimo swoich gabarytów, jest lekka, 
zachowując jednocześnie swoje właściwości izolacyjne. Design 
idzie w parze z przestronnym wnętrzem, wysokiej jakości materia-
łami. Widoczne z przodu okno czołowe posiada nie tylko walory 
wizualne, ale służy także jako wyjście ewakuacyjne. Praktyczny 
uzupełnieniem poprawiającym parametry aerodynamiczne są m.in. 
owiewki boczne, pióropusz lub spojler na kabinie sypialnej.



Kabina sypialna Back Sleeper

Jedna z największych i najwygodniejszych kabin sypialnych na polskim 
rynku. Oferowana jest trzech wariantach: Back Sleeper, Back Sleeper 
Maxi z pojedynczym łóżkiem oraz Back Sleeper Maxi z podwójnym 
łóżkiem. Każdy rodzaj kabiny sypialnej daje nieograniczone możliwości 
adaptacji do własnych potrzeb. Poprzez doposażanie i rozbudowę 
wnętrza: zwiększa się komfort użytkowania, poprawia się codzienna 
ergonomia i warunki pracy kierowcy. Przestronne wnętrze czyni kabinę 
sypialną produktem niezwykle praktycznym, bo oferującym miejsce 
dla jednego lub dwóch kierowców. Dodatkowym atutem są rozwiązanie 
zwiększające bezpieczeństwo, jak np. przednie okno czołowe.

*Kabina sypialna dostępna na podwozia Fiat i Iveco

3



Kabiny sypialne powyżej 3,5 t 

Spoilery

Aerodynamiczny kształt kabiny sypialnej docenili kierowcy 
takich marek jak MAN, DAF, Renault czy Nissan. Jej wymiary 
to 226 cm długości i 168 cm szerokości. Takie parametry 
oferują ponadstandardowy komfort wypoczynku. Aero Cab 
Light jest nieco węższą ( o 30 cm) odmianą podwyższenia 
dachu Aero Cab Long. Czym wyróżnia się kabina sypialna 
Aero Cab Light? Jest lekka i posiada opływowe kształty. 
Kierowcy cenią sobie tapicerkę o wysokiej odporności na 
ścieranie, wygodne materace o podwójnej grubości oraz 
dwa uchylne okna po przeciwległych stronach. Optycznie 
powiększają przestrzeń i doświetlają wnętrze. Podobnie jak 
w przypadku pozostałych kabin sypialnych, pojawia się 
możliwość podniesienia standardu poprzez doposażenie 
wnętrza.

Zabudowy międzyosiowe

Malowanie zabudowy międzyosiowej pod kolor określonej 
marki, zwiększa walory wizualne pojazdu. Co więcej, na 
życzenie klienta zwiększamy estetykę produktu o aluminio-
we listwy wykończeniowe czy charakterystyczne schodki 
wykonane z blachy ryflowanej. Główny nacisk kładziemy na 
bezpieczeństwo z naciskiem na tzw. ochronę rowerzystów

Zabudowy międzyosiowe LAMAR są uchylne, otwierane i 
dokładnie dopasowane do każdego rozstawu osi, przez co 
dostosowują się do ciągników siodłowych kluczowych 
producentów. 

Aerodynamiczny kształt kabiny sypialnej docenili kierowcy 
takich marek jak MAN, DAF, Renault czy Nissan. Jej wymia-
ry to 226 cm długości i 168 cm szerokości. Takie parame-
try oferują ponadstandardowy komfort wypoczynku. Aero 
Cab Light jest nieco węższą ( o 30 cm) odmianą podwyż-
szenia dachu Aero Cab Long. Czym wyróżnia się kabina 
sypialna Aero Cab Light? Jest lekka i posiada opływowe 
kształty. Kierowcy cenią sobie tapicerkę o wysokiej odpor-
ności na ścieranie, wygodne materace o podwójnej grubo-
ści oraz dwa uchylne okna po przeciwległych stronach. 
Optycznie powiększają przestrzeń i doświetlają wnętrze. 
Podobnie jak w przypadku pozostałych kabin sypialnych, 
pojawia się możliwość podniesienia standardu poprzez 
doposażenie wnętrza.
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Spoiler

Blenda przeciwsłoneczna

Skrzynie narzędziowe 210 l

Produkt chętnie wybierany przez klientów pragnących uzupełnić pakiety 
aerodynamiczne. Prócz walorów wizualnych głównym zadaniem zabudowy 
międzyosiowej jest zoptymalizowanie aerodynamiki pojazdu, co poprawia 
komfort prowadzenia pojazdu. Realną korzyścią dla kierowcy jest zmniejsze-
nie zużycia paliwa o min. 5%. Opcją dodatkową, bardzo często wybieraną 
przez naszych klientów jest malowanie zabudowy na dowolny kolor akrylowy 
lub metaliczny.

Wszystkie narzędzia i akcesoria kierowcy mogą znaleźć się w jednym miejscu, 
bez zajmowania miejsca w kabinie sypialnej czy w przestrzeni ładunkowej.  
Walory skrzyni o poj. 210l doceniło wielu naszych klientów, bez względu na to, 
czy poruszają się na trasach krajowych czy międzynarodowych. Warto 
podkreślić, że oprócz funkcji ładunkowych, skrzynie narzędziowe zmniejszają 
opory powietrza oraz – podobnie jak w przypadku zabudowy międzyosiowej 
– w zgodzie z europejskimi wymogami zapewniają bezpieczeństwo na drodze 
(ochrona rowerzystów).

To jeden z pierwszych produktów firmy LAMAR. Blisko 25-letnie doświad-
czenie w konstruowaniu pakietów aerodynamiczny umożliwia nam sprzedaż 
produktów najwyższej jakości, których walory użytkowe doceniają kierowcy
 w całej Europie. Dobry design musi być praktyczny, dlatego aerodynamiczny 
kształt spojlerów gwarantuje użytkownikom zmniejszenie oporów paliwa 
o min. 18% oraz redukcję zużycia paliwa o min. 10%. 

Osłona montowana jest bezpośrednio na kabinie sypialnej, a tuż nad przednią 
szybą. Działa na zasadzie okularów przeciwsłonecznych: odbija szkodliwe 
promieniowane słoneczne chroniąc jednocześnie kierowcę przed oślepiają-
cym światłem słonecznym. Blenda przeciwsłoneczna nie ogranicza 
widoczności, redukuje nagrzanie kabiny kierowcy podnosząc bezpieczeństwo 
i komfort pracy w trakcie podróży.

Jak zwiększyć funkcjonalność  i bezpieczeństwo zabudowy z kabiną sypialną? 
Poznaj ofertę dodatkową.

Zabudowy międzyosiowe

5



W ofercie także:
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