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ENK PRODUKTOVÁ ŘADA

0
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2430

3300
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850

2000

280

830
0

ENK-8 (19 m2)

27 590

3300

1350

585
0

600
2000-2

2430

ENK-6 (14 m2)
4

0
680

26 690
Модели ENK

ENK MODELY ZÁKLADNÍ
KONFIGURACE
ENK-8 nabízí až 10 plnohodnotných pracovišť, ve verzi ENK-6 může pracovat až 7 zaměstnanců současně.
Přívěsy jsou k dispozici v základních barvách: červená, modrá nebo zelená. Další barvy jsou k dispozici za
příplatek. Technologie lakování je srovnatelná s lakováním aut.
Nehořlavá izolace boků - 40 mm.
Sklolaminátová karoserie, provozní teplota –50 až +100ºC. Náprava AL-KO GmbH (Německo)
Vybavená bubnovou nájezdovou a parkovací brzdou.
Maximální užitečné zatížení – 3000 kg.
Stěny a vnitřní stropní panely z nerezové oceli (AISI 430).
Vlnitá hliníková podlaha (quintet), 20 mm tepelná izolace, základní povrch – laminovaná překližka.

ZÁKLADNÍ MOŽNOSTI
1

Elektrický ovládací panel s elektroměrem a jističi (připojené jednotlivě pro každou skupinu
zásuvek). Vnitřní LED světelné pásy, 2 zásuvky.

1 050

2

Extra 500 kg užitečného zatížení, instalace náprav s vyšší kapacitou. Maximální užitečné
zatížení - 3500 kg.

350

3

4

Tepelná izolace podlahy z materiálu Penoplex 50 mm. Extra vrstva překližky odolné proti
vlhkosti.
Standardní okno s 2 mm silným nerezovým
parapetem (hloubka – 200 mm) Odolné dveře s
ochranným krytem proti vandalům s Anti-Breach
systémem zevnitř a LED pásek. Mechanismus
otevírání s plynovými vzpěrami. Rozměry: šířka 2000 mm, výška - 850 mm.

520

690

ENK MODELY

5

ZÁKLADNÍ MOŽNOSTI

5

Výkladní okno (se spodním výřezem pro instalaci
tabule / Snap Frame rámu / vitríny zboží)
s parapetem z nerezové oceli o tloušťce 2 mm
(hloubka - 250 mm)

1 380

Dveře s ochranným krytem proti vandalům
s protiblokovacím systémem zevnitř a LED pásek.
Mechanismus otevírání s plynovými vzpěrami.
Rozměry: šířka - 2000 mm, výška 1350 mm.

6

Rozměry: šířka - 2600 mm, výška 1350 mm.

2 070

7

Extra okno pro instalaci TV panelu (včetně vnitřní
skříňky s posuvnými dveřmi). Dveře s ochranným
krytem proti vandalům. Mechanismus otevírání
s plynovými vzpěrami.

1 210

8

2,5 m2 Backstore s roletovými dveřmi. Lze
uspořádat jako šatnu, sklad, toaletu, mini-kancelář,
mrazírnu atd.

760

ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI
VYBAVENÍ PRO MODELY S ROZŠÍŘENÝMI OKNY

9

10

6

ENK MODELY

Vitrína zboží ENK17V. 3 plné dveře se západkovým
mechanismem. Panely z nerezové oceli.
Namontováno pod rám okna. Objem - 850 litrů.
Triplex bezpečnostní sklo vpředu.
Chlazená vitrína (+4 - +6°C) FreezENK17V s externí
chladicí jednotkou DANFOSS (Dánsko). 3 plné dveře
se západkovým mechanismem, tepelné mosty,
chladicí panely. Namontováno pod rám okna.
Objem - 850 litrů. Triplex bezpečnostní sklo vpředu.

1 380

3 170

ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI / VYBAVENÍ PRO MODELY S ROZŠÍŘENÝMI OKNY

11

Křídová tabule ve spodní části zvětšeného okna.

275

Podsvícený Snap Frame rámeček v dolní části
zvětšeného okna.

12

465

Viditelná část plátna po instalaci do zaklapávacího
rámu - 1864 * 424 mm.
Velikost plátna pro tisk - 1878 * 438 mm.

CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ

13

Chladicí police FreezENK17 (+4 - +6°C) s externí
chladicí jednotkou DANFOSS (Dánsko). Nátěrový
materiál - nerezová ocel (AISI 430).
Zvláštnosti: vyrobené ze speciálních panelů, 3 plné
dveře se západkovým mechanismem. Rozměry: 1930
x 850 x 700 mm. Objem - 780 l.

14

Nízkoteplotní (–2… –16, –18 ° С) mrazicí police FreezENK17 s externí chladicí jednotkou
DANFOSS (Dánsko). Nátěrový materiál - nerezová ocel (AISI 430).
Zvláštnosti: vyrobené ze speciálních panelů, 3 plné dveře se západkovým mechanismem.
Rozměry: 1930 x 850 x 700 mm. Objem - 780 l

15

Instalace chladicího zařízení zákazníka.

2 480

2 650

205

VĚTRÁNÍ, KLIMA, VODA

16

Nástěnná nerezová digestoř s lapači tuků a 2 odtoky
tuků (motor není součástí dodávky). Materiál nerezová ocel (AISI 430). Odvodová trubka s
houbovou hlavou lakovanou v barvě karoserie food
trucku.
Šířka digestoře - 1000 mm.

520

17

Šířka digestoře – 1315 mm.

585

18

Šířka digestoře – 2000 mm.

845
ENK MODELY

7

ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI / VĚTRÁNÍ, KLIMA, VODA

19

Svařovaná vylepšená nástěnná digestoř z nerezové
oceli s lapači tuků a 2 odtoky tuků (motor není
součástí dodávky). Materiál - nerezová ocel (AISI
430), obloukové svařování argonem.
Odvodová trubka s houbovou hlavou lakovanou v
barvě karoserie food trucku.
Šířka digestoře – 1000 mm.

20

Šířka digestoře – 1315 mm.

1 085

21

Šířka digestoře – 2000 mm.

1 325

22

Odvětrávané digestoře z nerezové oceli se zvýšeným
převisem (1200 mm) s lapači tuků a 2 odtoky tuků
(motor není součástí dodávky). Materiál - nerezová
ocel (AISI 430), obloukové svařování argonem.
Šířka digestoře – 1000 mm.

1 100

23

Šířka digestoře – 1315 mm.

1 345

24

Šířka digestoře – 2000 mm.

1 620

25

Nenastavitelný motor digestoře. Výkon - 1600 m3 / hod.

26

Adjustable low-noise exhaust hood motor (made in
Sweden). Nastavitelný motor s nízkou hlučností (vyrobený
ve Švédsku). Výkon - 1033 m3 / hod.
Nastavitelný vysokoteplotní (400 ° C) motor odvodu. Výkon - 2600 m3 / hod.

27

8

950

175
465
1 640

28

Vylepšený odvodový systém na střeše. Pomocná
tuková nádrž na střeše. Elektricky vyhřívaný tukový
kanál.

775

29

Větrací skříň s přívodem nebo odvodem
namontovaná na strop s motorem nainstalovaným
v backstore. Nenastavitelný motor. Výkon - 1800
m3 / hod. 3 nebo více nastavitelných zón přívod /
odvodu vzduchu.

760

30

Nástěnná klimatizace. Instalace a lakování
venkovní jednotky do barvy karoserie food
trucku. Režim topení (venkovní teplota ne nižší
než –15 ° C). Efektivní plocha až do 30 m2.

1 380

31

Efektivní plocha až do 60 m2.

1 720

ENK MODELY

ŘOZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI / VĚTRÁNÍ, KLIMA, VODA

32

33

34

Tepelná clona pro instalaci nad okenní nebo
dveřní rám. Nastavitelný provozní režim.

310

Podlahové elektrické topení v hlavním prostoru přívěsu.

1 100

Jednotka s posuvným sklem v hliníkovém křídle.

175

35

Dvojitá posuvná skleněná jednotka v hliníkovém křídle.

310

36

Dvojitý kuchyňský dřez s kohoutkem pro studenou a
teplou vodu zabudovaný do pracovní desky s dveřmi.
Přímý ohřívač vody, výkon - 1,5 kW.
Elektrické čerpadlo, tlak - 1,5 bar.

800

37

Konektor pro externí zdroj vody a
odpad. Instalace odtokového systému.

260

38

Nádrže na vodu pro čistou vodu (40 l) a odpadní vodu
(40 l) instalované ve spodním prostoru (pod dřezem).

135

39

Nádrže na vodu pro čistou vodu (125 l) a odpadní vodu (125 l) vestavěné do podlahového
prostoru. Možnost ošetření podle sanitárních norem a předpisů. Elektrický systém
ochrany proti námraze (vyhřívaný drát kolem nádrže a potrubí).

1 550

ENK MODELY

9

ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI / POLICE, PRACOVNÍ PLOCHY, SKŘÍNĚ, OSTATNÍ
POLICE, PRACOVNÍ PLOCHY, SKŘÍNĚ, OSTATNÍ

40

Nástěnné police po celém obvodu přívěsu nad
pracovními plochami. Materiál - nerezová ocel (AISI
430). Hloubka - 400 mm.

500

41

Druhá řada soklových polic. Materiál - nerezová ocel
(AISI 430). Hloubka - 200 mm.

415

42

Vnitřní povrch opláštění polokoule s plechy z
nerezové oceli. Instalace stolu do polokoule. Materiál
- nerezová ocel (AISI 430).

1 550

43

210

44

Pracovní desky z nerezové oceli po celém
obvodu přívěsu.

45

Odpadkový otvor v desce.

46

10

Policové regály na polokouli (sklad).

Věšák na šaty nainstalovaný do polokoule.

1 325

260

18

47

Instalace chemické toalety do polokoule.
Svařovaný rám, oddělení prostoru, obklady stěn.

2 240

48

Extra otevíratelné okno na straně dveří.
Rozměry: 2000 x 850 mm.

1 380

ENK MODELY

ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI / VZHLED A TECHNICKÉ VLASTNOSTI
VZHLED A TECHNICKÉ VLASTNOSTI

49

Instalace 18 220 V napájecích zásuvek a 2 dalších
380 V vysoce výkonných zásuvek (po 14 kW).
Celkový počet zásuvek - 20.

985

50

Vnější vodotěsná zásuvka 220 V na karoserii přívěsu.

51

Zakázkové lakování na karoserii podle šablony zákazníka.

1 100

52

Karoserie přívěsu s trojvrstvým lakovým nátěrem s přídavkem Xirallic pro extra
barevnou hloubku.

1 100

125

53

LED pás kolem karoserie přívěsu
(možná instalace více proužků).

450

54

Stropní rám světelné reklamy (hermetické utěsnění
držáku rámu a napájení). Zatahovací po dobu
přepravy přívěsu. Světelný box není součástí.

550

55

Instalace 2 vodotěsných zesílených reproduktorů
Bluetooth. Grily lakované v hlavní barvě karoserie.

690

56

Instalace CCTV systému s rekordérem a kamerami
uvnitř a vně přívěsu včetně videorekordéru a pevného
disku 1 Tb. Sada pro připojení k internetu (WiFi
router, 3G / 4G modem, instalován v plastovém
pouzdru na polokouli). Připraveno pro prohlížení v
reálném čase a nahrávání na cloudu. Podpora pro
iOS a Android.
2 kamery.

1 200

57

4 kamery.

1 485

ENK MODELY

11

ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI / VZHLED A TECHNICKÉ VLASTNOSTI

58

Sada pro připojení k internetu (WiFi router, 3G / 4G USB modem bez uzamčené sim,
konfigurace. Kódování a konfigurace skriptu pro vlastní restart. Zařízení je nainstalováno v
plastové krabici na polokouli).

350

59

Poplachový systém (nutná sada pro připojení k internetu). Instalace bezdrátové GSM
zabezpečovací sady (2 dveřová čidla, detektor pohybu, ovládací konzole, výstražná
houkačka, detektor kouře a CO). Dálkové ovládání s aplikacemi pro iOS a Android. Dostupné
oddělené zóny zabezpečení. Mobilní nouzové tóny a zvukové houkačky v případě nouze.

1 120

60

Výkonový generátor od 3 do 21 kW.
Zvukotěsná tichá skříň, větrání, výfukový systém,
instalace do backstoru.

začíná na
3 800

61

Dveře pro zadní polokouli (namísto roletových
dveří). Extra tepelná a hluková izolace pro snížení
hluku generátoru.

275

POMOCNÉ MOŽNOSTI
Instalace velkých topných zařízení.

12

ENK MODELY

Kalkulace
individuální

ENK PULT
Část karoserie přívěsu «EdaNaKolesah.com». Vybaveno skutečnými světly a LED pásy.
Může být použit jako recepce, promo-stůl, barový pult, DJ stůl atd. Vybaveny vestavěnými
policemi a dveřmi, 3 vnitřní 220 V zásuvky.
Rozměry: šířka 2,6 m, hloubka 1,2 m, výška 1,3 m. Hmotnost: 180 kg

3 150

ENK MODELY
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ENK-8 PŘED-OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

400

1930

835
760

1000

825

1930

2320

LEVÁ STRANA

965

150

2000

1970 1065

1500

762

835

825

700

2000

737

150

865

5800

VSTUP

750
4860
8300

1

Elektrický ovládací panel s elektroměrem a jističi (připojené jednotlivě pro
každou skupinu zásuvek). Vnitřní LED světelné pásy, 2 zásuvky.

29

2

Extra 500 kg užitečného zatížení.

30

Tepelná izolace podlahy z materiálu Penoplex 50 mm.
Extra vrstva překližky odolné proti vlhkosti.
Standardní okno s 2 mm silným nerezovým parapetem (hloubka - 200
mm). Šířka - 2000 mm. Výška - 850 mm.

31
32
33
34
35
36
37
38
39

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Šířka - 2000 mm. Výška - 1350 mm.
Šířka - 2600 mm. Výška - 1350 mm.
Extra okno pro instalaci TV panelu (včetně vnitřní skříňky s posuvnými
dveřmi).
Backstore 2,5 m2 s roletovými dveřmi.
Vitrína zboží ENK17V.
Chlazená vitrína (+4 - +6°C) FreezENK17V s externí chladicí
jednotkou DANFOSS.
Křídová tabule ve spodní části zvětšeného okna.
Podsvícený rámeček v dolní části zvětšeného okna.

14

Chladicí police (+4 - +6°C) FreezENK17 s externí chladicí jednotkou
DANFOSS.
Nízkoteplotní (–2… –16, –18 °С) mrazicí police s externí chladicí
jednotkou DANFOSS.

15

Instalace chladicího zařízení zákazníka.

13

16

Nástěnná nerezová digestoř s lapači tuků a 2 odtoky tuků (motor není
součástí dodávky).
Šířka digestoře – 1000 mm.

17

Šířka digestoře – 1315 mm.

18
19
20
21
22
23
24
25

Šířka digestoře – 2000 mm.
Svařovaná vylepšená nástěnná digestoř z nerezové oceli s lapači tuků a 2
odtoky tuků (motor není součástí dodávky)
Šířka digestoře – 1000 mm.
Šířka digestoře – 1315 mm.
Šířka digestoře – 2000 mm.
Odvětrávaná odsávací digestoř z nerezové oceli se zvýšeným převisem
(1200 mm) s lapači tuků a 2 odtoky tuků (motor není součástí
dodávky).Šířka digestoře – 1000 mm.

40
41
42

Vylepšený odvodový systém na střeše.

ENK MODELY

Jednotka s posuvným sklem v hliníkovém křídle.
Dvojitá posuvná skleněná jednotka v hliníkovém křídle.
Dvojitý kuchyňský dřez s kohoutkem pro studenou a horkou vodu.
Konektor pro externí zdroj vody a odpad.
Vodní nádrže na čistou vodu (40 l) a odpadní vodu (40 l).
Vodní nádrže na čistou vodu (125 l) a odpadní vodu (125 l).
Nástěnné police po celém obvodu přívěsu nad pracovními plochami.
Hloubka - 400 mm.
Druhá řada soklových polic. Hloubka - 200 mm.
Vnitřní povrch opláštění polokoule s plechy z nerezové oceli. Instalace stolu
do polokoule.

Odpadkový otvor v desce.

46
47
48

Věšák na šaty nainstalovaný do polokoule.

49
50
51
52
53
54
55
57
58
59
60

28

Podlahové elektrické topení v hlavním prostoru přívěsu.

45

56

27

Tepelná clona pro instalaci nad okenní nebo dveřní rám.

Policové regály na polokouli (sklad).

Šířka digestoře – 2000 mm.
Nenastavitelný motor digestoře. Výkon - 1600 m3 / hod.

Větrací skříň s přívodem nebo odvodem namontovaná na strop s motorem
nainstalovaným v backstore. 3 nebo více nastavitelných zón přívodu /
odvodu vzduchu.
Nástěnná klimatizace. Instalace a lakování venkovní jednotky do barvy
karoserie food trucku. Efektivní plocha až 30 m2.
Klimatizační sada. Efektivní plocha až do 60 m2.

43
44

Šířka digestoře – 1315 mm.

Nastavitelný motor s nízkou hlučností (vyrobený ve
Švédsku). Výkon - 1033 m3 / hod.
Nastavitelný vysokoteplotní (400 °C) motor odvodu.
Výkon - 2600 m3 / hod.

26

14

2430

61

Pracovní desky z nerezové oceli po celém obvodu přívěsu.

Instalace chemické toalety do polokoule.
Extra otevíratelné okno na straně dveří.
Instalace 18 220 V elektrických zásuvek a 2 dalších 380 V vysoce
výkonných zásuvek (po 14 kW).
Vnější vodotěsná zásuvka 220 V na karoserii přívěsu.
Zakázkové lakování karoserie podle šablony zákazníka.
Karoserie přívěsu s trojvrstvým lakováním.
LED pásek kolem karoserie přívěsu.
Zatahovací rám na střešní reklamní světlo.
Instalace 2 vodotěsných zesílených reproduktorů Bluetooth.
Instalace CCTV systému s rekordérem a kamerami uvnitř a vně přívěsu
včetně videorekordéru a pevného disku 1 Tb. 2 kamery.
Instalace CCTV systému. 4 kamery.
Sada pro připojení k internetu.
Sada zabezpečovacího systému: 1 dveře, 1 okno.
Výkonový generátor od 3 do 21 kW.
Dveře pro zadní polokouli (namísto roletových dveří). Extra tepelná a
hluková izolace pro snížení hluku generátoru.

ENK 8

ENK-6 PŘEDOBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

2000 - 2600

1900

VSTUP

750

Elektrický ovládací panel s elektroměrem a jističi (připojené jednotlivě pro
každou skupinu zásuvek). Vnitřní LED světelné pásy, 2 zásuvky.

29

2

Extra 500 kg užitečného zatížení.

30

Tepelná izolace podlahy z materiálu Penoplex 50 mm.
Extra vrstva překližky odolné proti vlhkosti.
Standardní okno s 2 mm silným nerezovým parapetem (hloubka - 200 mm).
Šířka - 2000 mm. Výška - 850 mm.

31
32
33
34
35
36
37
38

5
6
7
8
9
10
11
12

Šířka – 2000 mm. Výška – 1350 mm.
Šířka – 2600 mm. Výška – 1350 mm.
Extra okno pro instalaci TV panelu (včetně vnitřní
skříňky s posuvnými dveřmi).
2.5 m2 backstore s roletovými dveřmi.
Vitrína zboží ENK17V.
Chlazená vitrína (+4 - +6°C) FreezENK17V s externí chladicí
jednotkou DANFOSS.
Křídová tabule ve spodní části zvětšeného okna.

Větrací skříň s přívodem nebo odvodem namontovaná na strop s motorem
nainstalovaným v backstore. 3 nebo více nastavitelných zón přívodu /
odvodu vzduchu.
Nástěnná klimatizace. Instalace a lakování venkovní jednotky do barvy
karoserie food trucku. Efektivní plocha až 30 m2.
Klimatizační sada. Efektivní plocha až do 60 m2.
Tepelná clona pro instalaci nad okenní nebo dveřní rám.
Podlahové elektrické topení v hlavním prostoru přívěsu.
Jednotka s posuvným sklem v hliníkovém křídle.
Dvojitá posuvná skleněná jednotka v hliníkovém křídle.
Konektor pro externí zdroj vody a odpad.
Vodní nádrže na čistou vodu (40 l) a odpadní vodu (40 l).

40

Nástěnné police po celém obvodu přívěsu nad pracovními plochami.
Hloubka - 400 mm.

41

Druhá řada soklových polic. Hloubka - 200 mm.
Vnitřní povrch opláštění polokoule s plechy z nerezové oceli. Instalace stolu
do polokoule.

42
43
44

Policové regály na polokouli (sklad).

14

Chladicí police (+4 - +6°C) FreezENK17 s externí chladicí jednotkou
DANFOSS.
Nízkoteplotní (–2… –16, –18 °С) mrazicí police s externí chladicí
jednotkou DANFOSS.

Odpadkový otvor v desce.

Instalace chladicího zařízení zákazníka.

45

15

46
47
48

Věšák na šaty nainstalovaný do polokoule.

16

Nástěnná nerezová digestoř s lapači tuků a 2 odtoky tuků (motor není
součástí dodávky).
Šířka digestoře – 1000 mm.

17

Šířka digestoře – 1315 mm.

18

Šířka digestoře – 2000 mm.
Svařovaná vylepšená nástěnná digestoř z nerezové oceli s lapači tuků a 2
odtoky tuků (motor není součástí dodávky)
Šířka digestoře – 1000 mm.

19
20
21
22
23
24
25

Šířka digestoře – 1315 mm.
Šířka digestoře – 2000 mm.
Odvětrávaná odsávací digestoř z nerezové oceli se zvýšeným převisem
(1200 mm) s lapači tuků a 2 odtoky tuků (motor není součástí dodávky).
Šířka digestoře – 1000 mm.
Šířka digestoře – 1315 mm.
Šířka digestoře – 2000 mm.
Nenastavitelný motor digestoře. Výkon - 1600 m3 / hod.

27

Nastavitelný motor s nízkou hlučností (vyrobený ve
Švédsku). Výkon - 1033 m3 / hod.
Nastavitelný vysokoteplotní (400 °C) motor odvodu.
Výkon - 2600 m3 / hod.

28

Vylepšený odvodový systém na střeše.

26

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

ENK 6

Dvojitý kuchyňský dřez s kohoutkem pro studenou a horkou vodu.

Podsvícený rámeček v dolní části zvětšeného okna.

13

2320

2430

1

4

965

4860
5800

3

1970 1065

865

835
760

1000

400

700

762

825

835

825

737

LEVA STRANA

Stolní desky z nerezové oceli po celém obvodu přívěsu.

Instalace chemické toalety do polokoule.
Extra otevíratelné okno na straně dveří.
Instalace 18 220 V elektrických zásuvek a 2 dalších 380 V vysoce
výkonných zásuvek (po 14 kW).
Vnější vodotěsná zásuvka 220 V na karoserii přívěsu.
Zakázkové lakování karoserie podle šablony zákazníka.
Karoserie přívěsu s trojvrstvým lakováním.
LED pásek kolem karoserie přívěsu.
Zatahovací rám na střešní reklamní světlo.
Instalace 2 vodotěsných zesílených reproduktorů Bluetooth.
Instalace CCTV systému s rekordérem a kamerami uvnitř a vně přívěsu
včetně videorekordéru a pevného disku 1 Tb. 2 kamery.
Instalace CCTV systému. 4 kamery.
Sada pro připojení k internetu.
Sada zabezpečovacího systému: 1 dveře, 1 okno.
Výkonový generátor od 3 do 21 kW.
Dveře pro zadní polokouli (namísto roletových dveří). Extra tepelná a
hluková izolace pro snížení hluku generátoru.

ENK MODELY

15

PRODUKTOVÁ ŘADA
8300

3300

640

1000

2000

1000

0-280

9600

SL-8 (21 m2)

0
250

29 300

6200

Při stání: 0 mm
Jízdní režim: 280 mm
Offroad: 350 mm

SL-5 (12 m2)

3300

Pneumaticky nastavitelná
světlá výška.

1000

2180

19 990

4800

Není potřeba řidičský průkaz sk. E

1790

SL-4 (10 m2)
16

1200-1550

3300

1000

5800

0-350

4400

2500

14 890

Řidičský průkaz kategorie E NENÍ nutný
Модели STREALINER

STREALINER MODELY
ZÁKLADNÍ KONFIGURACE
SL-8 nabízí až 11 plnohodnotných pracovišť, ve verzích SL-4 a SL-5 mohou pracovat až 4 zaměstnanci současně.
Základní barvy karoserie – červená, bílá, černá, žlutá.
40 mm nehořlavá tepelná izolace.
Náprava AL-KO (Německo) s bubnovou nájezdovou a parkovací brzdou.
Přívěs může být vybaven pneumatickým systémem odpružení s nastavitelnou výškou 0… 280 mm nebo
0… 380 mm (volitelné).
Maximální užitečná hmotnost - 3000 kg.
Stěny a stropní vnitřní panely z nerezové oceli (AISI 430).
Hliníková podlaha (quintet), tepelná izolace 20 mm, základní povrch - laminovaná překližka.

ZÁKLADNÍ MOŽNOSTI

1

2
3

4

Elektrický ovládací panel s elektroměrem a jističi.
Vnitřní LED světelné pásy, 2 zásuvky.

1 050

Extra 500 kg užitečného zatížení, instalace náprav s vyšší kapacitou. Maximální užitečné
zatížení - 3500 kg.

350

Tepelná izolace podlahy z materiálu Penoplex 50 mm. Extra vrstva překližky odolné proti vlhkosti.

520

Standardní okno s 2 mm silným nerezovým
parapetem (hloubka – 200 mm) Odolné dveře s
ochranným krytem proti vandalům s Anti-Breach
systémem zevnitř a LED pásek. Mechanismus
otevírání s plynovými vzpěrami. Rozměry: šířka 2000 mm, výška - 850 mm.

690

MODELY
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ZÁKLADNÍ MOŽNOSTI

5

Výkladní okno (se spodním výřezem pro instalaci
tabule / Snap Frame rámu / vitríny zboží) s
parapetem z nerezové oceli o tloušťce 2 mm
(hloubka - 250 mm)
Dveře s ochranným krytem proti vandalům s
protiblokovacím systémem zevnitř a LED pásek.
Mechanismus otevírání s plynovými vzpěrami.
Rozměry: šířka - 2000 mm, výška 1350 mm.

1 380

6

Rozměry: šířka - 2600 mm, výška 1350 mm.

2 070

7

Extra okno pro instalaci TV panelu (včetně vnitřní
skříňky s posuvnými dveřmi). Dveře s ochranným
krytem proti vandalům. Mechanismus otevírání s
plynovými vzpěrami.

1 210

8

2,5 m2 Backstore s roletovými dveřmi. Lze uspořádat
jako šatnu, sklad, toaletu, mini-kancelář, mrazírnu
atd.

760

ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI
VYBAVENÍ PRO MODELY S ROZŠÍŘENÝMI OKNY

Vitrína zboží ENK17V. 3 slepé dveře se západkovým
mechanismem. Panely z nerezové oceli.
Namontováno pod rám okna. Objem - 850 l. Triplex
bezpečnostní sklo vpředu.

9

18

MODELY

1 380

ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI / VYBAVENÍ PRO MODELY S ROZŠÍŘENÝMI OKNY

10

Chlazená vitrína (+4 - +6°C) FreezENK17V s externí
chladicí jednotkou DANFOSS (Dánsko). 3 plné dveře
se západkovým mechanismem, tepelné mosty,
chladicí panely. Namontováno pod rám okna. Objem
- 850 l.

3 170

11

Křídová tabule ve spodní části zvětšeného okna.

275

12

Podsvícený Snap Frame rámeček v dolní části
zvětšeného okna.
Viditelná část plátna po instalaci do zaklapávacího
rámu - 1864 * 424 mm.
Velikost plátna pro tisk - 1878 * 438 mm.

465

CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ

13

Chladicí police (+4 - +6°C) FreezENK17 s externí
chladicí jednotkou DANFOSS (Dánsko). Nátěrový
materiál - nerezová ocel (AISI 430).
Zvláštnosti: vyrobené ze speciálních panelů, 3 plné
dveře se západkovým mechanismem. Rozměry: 1930
x 850 x 700 mm. Objem - 780 l.

2 480

14

Nízkoteplotní (–2… –16, –18 °С) mrazicí police FreezENK17 s externí chladicí jednotkou DANFOSS
(Dánsko). Nátěrový materiál - nerezová ocel (AISI 430). Zvláštnosti: vyrobené ze speciálních panelů,
3 plné dveře se západkovým mechanismem.Rozměry: 1930 x 850 x 700 mm. Objem - 780 l.

2 650

15

Chladicí police (+4 - +6°C) FreezSL19 s externí
chladicí jednotkou DANFOSS (Dánsko). Nátěrový
materiál - nerezová ocel (AISI 430).
Zvláštnosti: lze instalovat pouze na polokouli typu SL,
vyrobené ze speciálních panelů, 2 plné dveře se
západkovým mechanismem. Objem - 700 l.

2 310

16

Nízkoteplotní (–2… –16, –18 °С) mrazicí police FreezSL19 s externími DANFOSS (Dánsko)
chladicí jednotka. Nátěrový materiál - nerezová ocel (AISI 430). Zvláštní vlastnosti: mohou
pouze být instalovány do polokoule typu SL, vyrobeno ze speciálních panelů, 2 plné dveře
se západkovým mechanismem. Objem - 700 l.

2 480

MODELY
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ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI/ CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ

17

Chladicí komora (+4 - +6°C) SL-19 v polokouli
přívěsu, objem - 4 000 l. Externí chladicí jednotka
DANFOSS (Dánsko) namontovaná na oji přívěsu,
extra tepelná izolace komory, izolované dveře,
tepelné senzory, ovládací panel.

4 300

18

Nízkoteplotní (–2… –16, –18 °С) mrazicí komora
SL-19 v polokouli přívěsu, objem - 4 000 l. Externí
chladicí jednotka DANFOSS (Dánsko) namontovaná
na oji přívěsu, extra tepelná izolace komory,
izolované dveře, tepelné senzory, ovládací panel.

5 950

19

Chladicí jednodvéřová police (+4 - +6°C) SL15 s externí chladicí jednotkou
DANFOSS (Dánsko). Nátěrový materiál - nerezová ocel (AISI 430).

Nízkoteplotní (–2… –16, –18 °С) jednodvéřová
mrazicí police SL15 s externí chladicí jednotkou
DANFOSS (Dánsko). Nátěrový materiál - nerezová
ocel (AISI 430).
Objem - 200 l.

20

21

Instalace chladicího zařízení zákazníka.

1 380

1 550

205

VĚTRÁNÍ, KLIMA, VODA
Nástěnná nerezová digestoř s lapači tuků a 2 odtoky
tuků (motor není součástí dodávky). Materiál nerezová ocel (AISI 430). Odvodová trubka s
houbovou hlavou lakovanou v barvě karoserie food
trucku.
Šířka digestoře – 1000 mm.

22

20

520

23

Šířka digestoře – 1315 mm.

585

24

Šířka digestoře – 2000 mm.

845

MODELY

ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI / VĚTRÁNÍ, KLIMA, VODA

25

Svařovaná vylepšená nástěnná digestoř z nerezové
oceli s lapači tuků a 2 odtoky tuků (motor není
součástí dodávky). Materiál - nerezová ocel (AISI 430),
obloukové svařování argonem.
Odvodová trubka s houbovou hlavou lakovanou v
barvě karoserie food trucku.
Šířka digestoře – 1000 mm.

26

Šířka digestoře – 1315 mm.

1 085

27

Šířka digestoře – 2000 mm.

1 325

28

Odvětrávané digestoře z nerezové oceli se zvýšeným
převisem (1200 mm) s lapači tuků a 2 odtoky tuků
(motor není součástí dodávky). Materiál - nerezová
ocel (AISI 430), obloukové svařování argonem.
Šířka digestoře – 1000 mm.

1 100

29

Šířka digestoře – 1315 mm.

1 345

30

Šířka digestoře – 2000 mm.

1 620

950

31

Nenastavitelný motor digestoře. Výkon - 1600 m3 / hod.

175

32

Nastavitelný motor s nízkou hlučností (vyrobený ve Švédsku).
Výkon - 1033 m3 / hod.

465

33

Nastavitelný vysokoteplotní (400 ° C) motor odvodu. Výkon - 2600 m3 / hod.

1 640

34

Vylepšený odvodový systém na střeše. Pomocná
tuková nádrž na střeše. Elektricky vyhřívaný tukový
kanál.

775

35

Větrací skříň s přívodem nebo odvodem
namontovaná na strop s motorem nainstalovaným
v backstore. Nenastavitelný motor. Výkon - 1800
m3 / hod. 3 nebo více nastavitelných zón
přívod / odvod vzduchu.

760

36

Nástěnná klimatizace. Instalace a lakování
venkovní jednotky do barvy karoserie food
trucku. Režim topení (venkovní teplota ne nižší
než –15 ° C).
Efektivní plocha až do 30 m2.

1 380

37

Efektivní plocha až do 60 m2.

1 720

MODELY
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ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI / VĚTRÁNÍ, KLIMAT, VODA

Tepelná clona pro instalaci nad okenní nebo
dveřní rám. Nastavitelný provozní režim.

38

39

22

Podlahové elektrické topení v hlavním prostoru přívěsu.

310

1 100

40

Jednotka s posuvným sklem v hliníkovém křídle.

175

41

Dvojitá posuvná skleněná jednotka v hliníkovém křídle.

310

42

Dvojitý kuchyňský dřez s kohoutkem pro studenou a
teplou vodu zabudovaný do pracovní plochy s
dveřmi. Přímý ohřívač vody, výkon - 1,5 kW. Elektrické
čerpadlo, tlak - 1,5 bar.

800

43

Konektor pro externí zdroj vody a
odpad. Instalace odtokového systému.

260

44

Nádrže na vodu pro čistou vodu (40 l) a odpadní vodu
(40 l) instalované ve spodním prostoru (pod dřezem).

135

MODELY

ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI / POLICE, PRACOVNÍ PLOCHY, SKŘÍNĚ, OSTATNÍ
POLICE, PRACOVNÍ PLOCHY, SKŘÍNĚ, OSTATNÍ

46

Nástěnné police po celém obvodu přívěsu nad
pracovními plochami. Materiál - nerezová ocel (AISI
430). Hloubka - 400 mm.

500

47

Druhá řada soklových polic. Materiál - nerezová ocel
(AISI 430). Hloubka - 200 mm.

415

48

Pracovní desky z nerezové oceli po celém
obvodu přívěsu

49

Odpadkový otvor v desce.

50
51

52

Pracovní desky z nerezové oceli pro SL-4.

Šatní policová skříň pro SL modely.

Regály pro modely SL s odnímatelnými policemi.

1 325

260

830

310

520

53

Instalace chemické toalety do polokoule.
Svařovaný rám, oddělení prostoru, obklady
stěn.

2 240

54

Extra otevíratelné okno na straně dveří.
Rozměry: 2000 * 850 mm.

1 380

MODELY
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ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI / VZHLED A TECHNICKÉ VLASTNOSTI
VZHLED A TECHNICKÉ VLASTNOSTI
55
56

Sada pro připojení k internetu (WiFi router, 3G / 4G USB modem bez uzamčené sim,
konfigurace. Kódování a konfigurace skriptu pro vlastní restart. Zařízení je nainstalováno v
plastové krabici na polokouli).
Poplachový systém (nutná sada pro připojení k internetu). Instalace bezdrátové GSM
zabezpečovací soupravy (2 dveřová čidla, detektor pohybu, ovládací konzole, výstražná
houkačka, detektor kouře a CO). Dálkové ovládání s aplikacemi pro iOS a Android. Dostupné
oddělené zóny zabezpečení. Mobilní nouzové tóny a zvukové houkačky v případě nouze.

Instalace 18 220 V napájecích zásuvek a 2 dalších
380 V vysoce výkonných zásuvek (po 14 kW).
Celkový počet zásuvek - 20.

57

58

24

Vnější vodotěsná zásuvka 220 V na karoserii přívěsu.

350

1 120

985

125

59

LED pás kolem karoserie přívěsu
(možná instalace více proužků).

450

60

Stropní rám světelné reklamy (hermetické utěsnění
držáku rámu a napájení). Zatahovací po dobu
přepravy přívěsu. Světelný box není součástí.

550

61

Instalace 2 vodotěsných zesílených reproduktorů
Bluetooth. Grily lakované v hlavní barvě karoserie

690

MODELY

ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI / VZHLED A TECHNICKÉ VLASTNOSTI

62

Instalace CCTV systému s rekordérem a kamerami
uvnitř a vně přívěsu včetně videorekordéru a pevného
disku 1 Tb. Sada pro připojení k internetu (WiFi
router, 3G / 4G modem, instalován v plastovém
pouzdru na polokouly). Připraveno pro prohlížení v
reálném čase a nahrávání na cloudu. Podpora pro
iOS a Android.
2 kamery.

1 200

63

4 kamery

1 485

64

Výkonový generátor od 3 do 21 kW. Zvukotěsná
tichá skříň, větrání, výfukový systém, instalace do
backstoru.

65

Monoaxiální pneumatický systém odpružení.
Variabilní výška 0 ... 350 mm.

3 170

66

Biaxiální pneumatický systém odpružení. Variabilní
výška 0 ... 280 mm.

5 170

začíná na
3 800

POMOCNÉ MOŽNOSTI
Instalace velkých topných zařízení.

Kalkulace
individuální

MODELY
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SL-8 PŘED-OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ
8300
2000

1000

845

LEVÁ STRANA

2000

762

2315

845

1075

865

840

400

845

1550

2400

762

830

VSTUP

753

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

26

1200

4795

Elektrický ovládací panel s elektroměrem a jističi (připojené jednotlivě pro
každou skupinu zásuvky). Vnitřní LED světelné pásy, 2 zásuvky.
Extra 500 kg užitečného zatížení.
Tepelná izolace podlahy z materiálu Penoplex 50 mm.
Standardní okno s 2 mm silným nerezovým parapetem (hloubka 200 mm). Šířka - 2000 mm. Výška - 850 mm.
Šířka – 2000 mm. Výška – 1350 mm.
Šířka – 2600 mm. Výška – 1350 mm.
Extra okno pro instalaci TV panelu
(včetně vnitřní skříňky s posuvnými dveřmi).
2.5 m2 backstore s roletovými dveřmi.
Vitrína zboží ENK17V.
Chlazená vitrína (+4 - +6°C) FreezENK17V s externí
chladicí jednotkou DANFOSS.
Křídová tabule ve spodní části zvětšeného okna.
Podsvícený rámeček v dolní části zvětšeného okna.
Chladicí police (+4 - +6°C) FreezENK17 s externí chladicí jednotkou
DANFOSS.
Nízkoteplotní (–2… –16, –18 °С) mrazicí police s externí chladicí
jednotkou DANFOSS.
Chladicí police (+4 - +6°C) s externí chladicí jednotkou DANFOSS.
Nízkoteplotní (–2… –16°, –18°С) mrazicí police FreezSL19 s externí
chladicí jednotkou DANFOSS.
Nad nulou (+2… +6°С) SL-19 chladící komora v polokouli přívěsu,
objem – 4 000 l.
Nízkoteplotní (–2… –16°, –18°С) SL-19 mrazící komora v polokouli přívěsu,
objem – 4 000 l.
Nad nulou (+ 4… + 6 °С) jednodvéřová chladicí police SL15, objem 200 l.
Nízkoteplotní (–2… –16 °, –18 °С) mrazicí police jednodvéřová
SL15, objem - 200 l.
Instalace chladicího zařízení zákazníka.
Nástěnná nerezová digestoř s lapači tuků a 2 odtoky tuků (motor není
součástí dodávky). Šířka digestoře – 1000 mm.
Šířka digestoře – 1315 mm.
Šířka digestoře – 2000 mm.
Svařovaná vylepšená nástěnná digestoř z nerezové oceli s lapači tuků a 2
odtoky tuků (motor není součástí dodávky).
Šířka digestoře – 1000 mm.
Šířka digestoře – 1315 mm.
Šířka digestoře – 2000 mm.
Odvětrávaná odsávací digestoř z nerezové oceli se zvýšeným převisem
(1200 mm) s lapači tuků a 2 odtoky tuků (motor není součástí dodávky).
Šířka digestoře – 1000 mm.
Šířka digestoře – 1315 mm.
Šířka digestoře – 2000 mm.
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Nenastavitelný motor digestoře. Výkon - 1600 m3 / hod.
Nastavitelný motor s nízkou hlučností (vyrobený ve Švédsku). Výkon 1033 m3 / hod.
Nastavitelný vysokoteplotní (400 ° C) motor odvodu.
Výkon - 2600 m3 / hod.
Vylepšený odvodový systém na střeše.
Větrací skříň s přívodem nebo odvodem namontovaná na strop s
motorem nainstalovaným v backstore.
Nástěnná klimatizace. Instalace a lakování venkovní jednotky do barvy
karoserie food trucku. Efektivní plocha až 30 m2.
Klimatizační sada. Efektivní plocha až do 60 m2.
Tepelná clona pro instalaci nad okenní nebo dveřní rám.
Podlahové elektrické topení v hlavním prostoru přívěsu.
Jednotka s posuvným sklem v hliníkovém křídle.
Dvojitý kuchyňský dřez s kohoutkem pro studenou a horkou vodu.
Konektor pro externí zdroj vody a drenáž.
Vodní nádrže na čistou vodu (40 l) a odpadní vody (40 l).
Nástěnné police po celém obvodu přívěsu nad pracovními plochami.
Hloubka - 400 mm.
Druhá řada soklových polic. Hloubka - 200 mm.
Pracovní desky z nerezové oceli po celém obvodu přívěsu.
Odpadkový otvor v desce.

51

Šatní skříň s policemi for SL models.

52
53
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Regály pro modely SL s odnímatelnými policemi.

57
58
59
60
61
62
63
64
66

2390

Instalace chemické toalety do polokoule.
Extra otevíratelné okno na straně dveří.
Sada pro připojení k internetu.
Sada zabezpečovacího systému: 1 dveře, 1 okno.
Instalace 18 220 V elektrických zásuvek a 2 dalších 380 V vysoce
výkonných zásuvek (po 14 kW).
Vnější vodotěsná zásuvka 220 V na karoserii přívěsu.
LED pásek kolem karoserie přívěsu.
Zatahovací rám na střešní reklamní světlo.
Instalace 2 vodotěsných zesílených reproduktorů Bluetooth.
Instalace CCTV systému s rekordérem a kamerami uvnitř a vně přívěsu
včetně videorekordéru a pevného disku 1 Tb. 2 kamery.
Instalace CCTV systému. 4 kamery.
Výkonový generátor od 3 do 21 kW.
Biaxiální pneumatický systém odpružení. Variabilní výška 0 ... 280 mm.

SL 8

SL 8
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Elektrický ovládací panel s elektroměrem a jističi. Vnitřní LED světelné
pásy, 2 zásuvky.
Tepelná izolace podlahy z materiálu Penoplex 50 mm.
Standardní okno s 2 mm silným nerezovým parapetem (hloubka 200 mm). Šířka - 2000 mm. Výška - 850 mm.
Šířka – 2000 mm. Výška – 1350 mm.
2.5 m backstore s roletovými dveřmi.
Vitrína zboží ENK17V.
Chlazená vitrína (+4 - +6°C) FreezENK17V s externí
chladicí jednotkou DANFOSS.
Křídová tabule ve spodní části zvětšeného okna.
2

22

Podsvícený rámeček v dolní části zvětšeného okna.
Chladicí police (+4 - +6°C) FreezENK17 s externí chladicí
jednotkou DANFOSS.
Nízkoteplotní (–2… –16, –18 °С) mrazicí police s externí chladicí
jednotkou DANFOSS.
Nad nulou (+2… +6 °С) SL-19 chladící komora v polokouli přívěsu,
objem – 4 000 l.
Nízkoteplotní (–2… –16, –18°С) SL-19 mrazící komora v polokouli přívěsu,
objem – 4 000 l.
Jednodvéřová chladicí police (+4 - +6°C) SL15, objem 200 l.
Nízkoteplotní (–2… –16, –18 °С) mrazicí police jednodvéřová SL15,
objem - 200 l.
Instalace chladicího zařízení zákazníka.
Nástěnná nerezová digestoř s lapači tuků a 2 odtoky tuků (motor není
součástí dodávky). Šířka digestoře – 1000 mm.
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Svařovaná vylepšená nástěnná digestoř z nerezové oceli s lapači tuků a 2
odtoky tuků (motor není součástí dodávky) Šířka digestoře – 1000 mm.
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Odvětrávaná odsávací digestoř z nerezové oceli se zvýšeným převisem
(1200 mm) s lapači tuků a 2 odtoky tuků (motor není součástí dodávky).
Šířka digestoře – 1000 mm.
Nenastavitelný motor digestoře. Výkon - 1600 m3 / hod.
Nastavitelný motor s nízkou hlučností (vyrobený ve Švédsku). Výkon 1033 m3 / hod.
Nastavitelný vysokoteplotní (400 °C) motor odvodu.
Výkon - 2600 m3 / hod.
Vylepšený odvodový systém na střeše.
Nástěnná klimatizace. Instalace a lakování venkovní jednotky do barvy
karoserie food trucku. Efektivní plocha až 30 m2.
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Konektor pro externí zdroj vody a odpad.
Vodní nádrže na čistou vodu (40 l) a odpadní vodu (40 l).
Nástěnné police po celém obvodu přívěsu nad pracovními plochami.
Hloubka - 400 mm.
Druhá řada soklových polic. Hloubka - 200 mm.
Odpadkový otvor v desce.

SL 4

Pracovní desky z nerezové oceli pro SL-4.
Šatní skříň s policemi for SL modely.
Regály pro modely SL s odnímatelnými policemi.
Instalace chemické toalety do polokoule.
Extra otevíratelné okno na straně dveří.
Sada pro připojení k internetu.
Souprava zabezpečovacího systému: 1 dveře, 1 okno.
Instalace 18 220 V elektrických zásuvek a 2 dalších 380 V vysoce
výkonných zásuvek (po 14 kW).
Vnější vodotěsná zásuvka 220 V na karoserii přívěsu.
LED pásek kolem karoserie přívěsu.
Zatahovací rám na střešní reklamní světlo.
Instalace 2 vodotěsných zesílených reproduktorů Bluetooth.
Instalace CCTV systému s rekordérem a kamerami uvnitř a vně přívěsu
včetně videorekordéru a pevného disku 1 Tb. 2 kamery.
Instalace CCTV systému. 4 kamery.
Výkonový generátor od 3 do 21 kW.
Monoaxiální pneumatický systém odpružení. Variabilní výška 0 ... 350 mm.

Klimatizační sada. Efektivní plocha až do 60 m2.
Tepelná clona pro instalaci nad okenní nebo dveřní rám.
Podlahové elektrické topení v hlavním prostoru přívěsu.
Jednotka s posuvným sklem v hliníkovém křídle.
Dvojitý kuchyňský dřez s kohoutkem pro studenou a horkou vodu.

MODELY

27

SL-5 PŘED-OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

5000
2990
2170

830

845

865

762

2315

845

1075

845

400

880

2400

1550

762

LEVÁ STRANA

680
VSTUP

920

1870
2390

1
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
20
21
22
25
28
31
32
33
34

28

Elektrický ovládací panel s elektroměrem a jističi. Vnitřní LED světelné
pásy, 2 zásuvky.
Tepelná izolace podlahy z materiálu Penoplex 50 mm.
Standardní okno s 2 mm silným nerezovým parapetem (hloubka 200 mm). Šířka - 2000 mm. Výška - 850 mm.
Šířka – 2000 mm. Výška – 1350 mm.
2.5 m2 backstore s roletovými dveřmi.
Vitrína zboží ENK17V.
Chlazená vitrína (+4 - +6°C) FreezENK17V s externí
chladicí jednotkou DANFOSS.
Křídová tabule ve spodní části zvětšeného okna.
Podsvícený rámeček v dolní části zvětšeného okna.
Chladicí police (+4 - +6°C) FreezENK17 s externí chladicí
jednotkou DANFOSS
Nízkoteplotní (–2… –16, –18 °С) mrazicí police s externí chladicí
jednotkou DANFOSS.
SL-19 chladící komora (+4 - +6°C) v polokouli přívěsu, objem – 4
000 l.
Nízkoteplotní (–2… –16, –18 °С) SL-19 mrazící komora v polokouli přívěsu,
objem – 4 000 l.
Jednodvéřová chladicí police (+4 - +6°C) SL15, objem 200 l.
Nízkoteplotní (–2… –16, –18 °С) mrazicí police jednodvéřová SL15,
objem - 200 l.
Instalace chladicího zařízení zákazníka.
Nástěnná nerezová digestoř s lapači tuků a 2 odtoky tuků (motor není
součástí dodávky). Šířka digestoře – 1000 mm.
Svařovaná vylepšená nástěnná digestoř z nerezové oceli s lapači tuků a 2
odtoky tuků (motor není součástí dodávky).
Šířka digestoře – 1000 mm.
Odvětrávaná odsávací digestoř z nerezové oceli se zvýšeným převisem
(1200 mm) s lapači tuků a 2 odtoky tuků (motor není součástí dodávky).
Šířka digestoře – 1000 mm.
Nenastavitelný motor digestoře. Výkon - 1600 m3 / hod.
Nastavitelný motor s nízkou hlučností (vyrobený ve Švédsku). Výkon 1033 m3 / hod.
Nastavitelný vysokoteplotní (400 °C) motor odvodu.
Výkon - 2600 m3 / hod.
Vylepšený odvodový systém na střeše.
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Větrací skříň s přívodem nebo odvodem namontovaná na strop s
motorem nainstalovaným v backstore.
Klimatizační sada. Efektivní plocha až do 60 m2.
Tepelná clona pro instalaci nad okenní nebo dveřní rám.
Podlahové elektrické topení v hlavním prostoru přívěsu.
Jednotka s posuvným sklem v hliníkovém křídle.
Dvojitý kuchyňský dřez s kohoutkem pro studenou a horkou vodu.
Konektor pro externí zdroj vody a odpad.
Vodní nádrže na čistou vodu (40 l) a odpadní vody (40 l).
Nástěnné police po celém obvodu přívěsu nad pracovními plochami.
Hloubka - 400 mm.
Druhá řada soklových polic. Hloubka - 200 mm.
Odpadkový otvor v desce.
Pracovní desky z nerezové oceli pro SL-5.
Šatní skříň s policemi for SL modely.
Regály pro modely SL s odnímatelnými policemi.
Instalace chemické toalety do polokoule.
Extra otevíratelné okno na straně dveří.
Sada pro připojení k internetu.
Sada zabezpečovacího systému: 1 dveře, 1 okno.
Instalace 18 220 V elektrických zásuvek a 2 dalších 380 V vysoce
výkonných zásuvek (po 14 kW).
Vnější vodotěsná zásuvka 220 V na karoserii přívěsu.
LED pásek kolem karoserie přívěsu.
Zatahovací rám na střešní reklamní světlo.
Instalace 2 vodotěsných zesílených reproduktorů Bluetooth.
Instalace CCTV systému s rekordérem a kamerami uvnitř a vně přívěsu
včetně videorekordéru a pevného disku 1 Tb. 2 kamery.
Instalace CCTV systému. 4 kamery.
Výkonový generátor od 3 do 21 kW.
Monoaxiální pneumatický systém odpružení. Variabilní výška 0 ... 350 mm.

SL 5
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Drazí přátelé,
Jsme rádi, že vás můžeme pozvat do naší komunity.
Zde shromažďujeme všechny podnikatele, kteří si zakoupili
naše přívěsy a přispívají k rozvoji mobilního podnikání a
popularizaci podnikání všeho druhu.
Podpora v různých situacích, živá komunikace s podobně
smýšlejícími lidmi, výsady a výhody, účast na různých
akcích a mnohem více!
Společně jsme SILNÍ!

Модели STREALINER
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Adresa:
CAROX+ s.r.o.
Přístavní 553/47
400 07 Ústí nad Labem

+420 774 189 060
info@minikaravany.cz
www.minikaravany.cz

