
L.P.  wyPosażenie dodatkowe zdjęcia i  rysunki

2. Szuflada z laminatu  
+ system mocowań    

3.

Półki:

A  –  na ścianie tylnej.  
Regulowana wysokość,  
wykonana z laminatu + listwy  
+ haki montażowe  
+ system mocowań  
i wzmocnień ściany tylnej

B  –  na ścianie bocznej, przy ladzie 
wykonana z laminatu  
+ elementy montażowe  
+ system mocowań  
i wzmocnień ściany bocznej

   

4. Drugie drzwi  - lewe                       

solid for years!
AKCESORIA DO Fruit Box

A

L.P. Produkt – oPis zdjęcia i  rysunki

1.

kiosk sPrzedażowy 
wersja podstawowa

  kolor czerwony  
(inne kolory na zamówienie)

  podpory pod kioskiem  
– drewno laminowane

  lada w środku  
do ekspozycji produktów

  otwierana półka dla klienta  
na zewnątrz kiosku

  drzwi 1 szt., (prawe, jak na fot.)

  okiennice 3 szt

  siłowniki i zamknięcia

 podłoga antypoślizgowa.

       

Wiodący producent  
oryGinALnycH i prAktycznycH  
kioskóW HAndLoWycH  
nA rynek poLski i europejski!

B
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Uwaga! Warunki dostawy: EXW Warszawa/PL.

L.P. GraFika zdjęcia i  rysunki

8. Wydruki UV, laminowane  
na folii samochodowej
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Biuro handlowe:
ul. Rosoła 61C/13, 02-777 Warszawa
tel. +48 720 808 678, info@profibox.com.pl
tel. +48 607 457 190, e.staszko@profibox.com.pl

Produkcja:
ul. Kraszewskiego 7, 37-600 Lubaczów
tel. +48 720 808 678, info@profibox.com.pl

www.profibox.eu
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L.P.  wyPosażenie dodatkowe zdjęcia i  rysunki

5.
Hak do HDS-u  
+ system mocowań  
i wzmocnień dachu

    

6. Mocowanie i łańcuszkek  
do regulacji położenia klapy                       

7. Stalowe podpory / uchwyty  
dla wideł wózka widłowego                       


