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

Zalety kiosku Profi Box:
  wykonanie z materiału charakteryzującego się dobrą 
odpornością na wszelkie warunki atmosferyczne 
  brak korozji,   odporność na promieniowanie UV 
  nie wymaga konserwacji po sezonie
   kolor kiosku wykonany na życzenie kupującego
   grafika pod indywidualne potrzeby Klienta  
(wyklejanie trwałą folią twz. samochodową) 
   Box jest łatwy do załadunku i rozładunku dzięki  
wytrzymałemu hakowi (do HDS) na dachu. 
  łatwy i bezpieczny transport wózkiem widłowym 
(prowadnice dla wideł znajdują się pod podłogą kiosku)
   półki z regulacją wysokości
   zamykana szuflada pod blatem głównym

Dodatkowe informacje:
  System wzmocnienia podłogi i ścian
  Podłoga antypoślizgowa
  Okucia i zamknięcia wykonane ze stali nierdzewnej
  Waga 350 kg

solid for years!

pickup trucks + trailer

truck - curtain semitrailer

 Produkujemy KIOSKI HANDLOWE do sprzedaży owoców, warzyw, lodów, pieczywa itp.
 Kiosk wykonany jest z polimerowych materiałów kompozytowych (tzw. laminatów) stosowanych do budowy łodzi. 
  Wysoka jakość i trwałość materiału w połączeniu z estetyką i możliwością nadania niemal dowolnego koloru 
naszym Boxom – pozwala na wkomponowuje się w każde otoczenie.

  Nasze Boxy będą dla Państwa wielkim ułatwieniem w rozwoju biznesu (zmniejszenie kosztów związanych  
z wynajmem lokalu, duża mobilność kiosku i możliwość ustawienia go w najbardziej ruchliwym miejscu).



Wygoda użytkowania:
  zadbaliśmy o ergonomię wnętrza i maksymalne  
wykorzystanie przestrzeni

  zatroszczyliśmy się o wygodę zarówno sprzedającego 
jak i kupującego

  dopracowaliśmy system zamykania i otwierania  
Profi Boxa aby był szybki, łatwy i wygodny.
  dopracowaliśmy system zamykania i otwierania  
Profi Boxa aby był szybki, łatwy i wygodny.
  drzwi wychodząca na oba boki kiosku ułatwiają  
jego ustawienie i poprawiają komfort użytkowania

  kompleksowa pomoc i wsparcie  
przy instalacji chłodni  
i uruchamianiu lodziarni

  Na życzenie instalujemy osłony z pleksi  
zabezpieczające towar przed dotykaniem

LINIA DO SPRZEDAŻY WARZYW I OWOCÓW

LINIA DO SPRZEDAŻY LODÓW

LINIA DO SPRZEDAŻY WYROBÓW PIEkARNICZO-CukIERNICZYCh

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


