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KDYŽ DO SEBE VŠE ZAPADÁ

VY JIŽ VÍTE,
JAK TO FUNGUJE
Již léta jsou v domácnostech a kancelářích používány podlahy spojované
zacvaknutím. Tento koncept jsme přenesli do segmentu užitkových vozidel
a vylepšili, abychom splnili požadavky našich zákazníků na funkčnost, robustnost
a nízkou hmotnost.

CHRÁNÍ ZŮSTATKOVOU HODNOTU
Nutnost vrtání do konstrukce vozidla je
minulostí. Naše nové podlahy a kolejničky
se instalují pomocí vysoce přilnavého lepidla,
jež zajistí pevnější instalaci a chrání
zůstatkovou hodnotu vozidla.

SNIŽUJE NÁKLADY
Náklady na dodání podlah a obložení
mohou být téměř stejné jako cena
samotných výrobků. Protože dodáváme
moduly, které jsou navrženy tak, aby
odpovídaly EURO paletám, náklady na
dopravu jsou výrazně sníženy.

ZVYŠUJE UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ
Můžete na ni pohlížet jako na skutečnou
týmovou spolupráci, jako na spolupráci
různých 1materiálů, jež tvoří ergonomický,
lehký a robustní systém. Nižší hmotnost
zvyšuje užitečné zatížení vozidla, nebo na
druhé straně snižuje spotřebu pohonných
hmot a emise.

ZJEDNODUŠUJE INSTALACI
Použití menších a lépe manipulovatelných
modulů namísto jednoho velkého kusu má
za následek lepší ergonomii a efektivnější
manipulaci s materiálem v dílně.

HLINÍKOVÁ NÁŠLAPNÁ DESKA
VYSOCE PŘILNAVÉ LEPIDLO
NETKANÁ TEXTILIE
VOŠTINOVÁ DESKA
NETKANÁ TEXTILIE
VYSOCE PŘILNAVÉ LEPIDLO
HLINÍKOVÁ DESKA

SENDVIČOVÁ KONSTRUKCE MODUL-FLOOR

ZKRÁCENÍ INSTALACE
Díky inteligentnímu designu je zkrácena
celková doba instalace, protože policový
systém je rychle zajištěn v kolejničkách.

KONZOLY SE ZABUDOVANOU BEZPEČNOSTÍ
Podlahové a nástěnné konzoly pohlcují nárazy,
což zvyšuje bezpečnost.

SNADNÁ DEMONTÁŽ
Upevňování na kolejničky přináší tu výhodu,
že lze policový systém v případě potřeby
kdykoli demontovat a přeinstalovat.

MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA DÍKY MODULARITĚ
Modulární konzoly dokonale vyhovují všem
instalačním požadavkům.

LEPENÍ NAMÍSTO VRTÁNÍ DO VOZIDLA
Podlaha a kolejničky se instalují pomocí
vysoce přilnavého lepidla, výsledná instalace
je pevnější než se šrouby a maticemi.

KOLEJNIČKY USNADŇUJÍ INSTALACI
Kolejničky se lepí na stěny a případně
i strop vozidla a usnadňují instalaci
policových systémů a dalšího příslušenství.

INTEGROVANÉ PODLAHOVÉ KOLEJNIČKY
Kolejničky integrované v podlaze zrychlují
bezpečnou instalaci policových systémů
a dalšího příslušenství.

PROTISKLUZOVÁ PODLAHA
Povrch podlahy je tvořen protiskluzovou
hliníkovou nášlapnou deskou, což přispívá
k vytvoření bezpečného pracoviště.

LEHKÉ OBLOŽENÍ
Předem připravené výřezy obložení
s rychlou, snadnou a neinvazivní instalací.

CHYTRÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Příslušenství, jako jsou uchycovací oka,
upevňovací háky a nákladové tyče, lze
snadno namontovat přímo na podlahu
a na nástěnné kolejničky.

LEHKÉ A ROBUSTNÍ
Podlaha je dílky jedinečné sendvičové
konstrukci lehká a robustní.

MODULÁRNÍ A SNADNO
INSTALOVATELNÉ
Zacvakávací podlahové moduly
spojované systémem pero-drážka.

ROZŠÍŘENÁ LOŽNÁ PLOCHA
Řešení se skládacími policemi zvyšuje
efektivní ložnou plochu až o 50 procent.

SKLÁDACÍ POLICE
Ergonomické a lehké skládací police
s nosností (120 kg / polici).

PŘEPÁŽKA S POSUVNÝMI DVEŘMI
Lehká přepážka s posuvnými dveřmi
umožňuje rychlý a snadný přístup do
nákladového prostoru.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Uchycovací oka a háky lze snadno
uchytit do polic a jsou kompatibilní
s integrovanými profily T-kolejniček.
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PŘÍŠTÍ MODULÁRNÍ REVOLUCE PRÁVĚ ZAČALA
Díky téměř 50 letům zkušeností s prací s moduly s jistotou přenášíme
modularitu na vyšší úroveň. Nový podlahový systém, obložení a instalační
systém je skutečnou inovací, což je skutečnost, za kterou stojí více než deset
patentů.
Tento systém je stejně tak vhodný pro dodávky s pouze vnitřními podlahami
a obložením, jako pro tradiční služební dodávková vozidla nebo vozidla pro
rozvoz balíků.
Modul-System má jako poskytovatel celkového řešení co nabídnout.
Navštivte naše webové stránky, kde naleznete více informací.
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