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Poly-Light

De cityBOX is een strak en degelijk product,
dat uitstekend geschikt is voor alle soorten
transport. De kwaliteit wordt onderschreven
door de standaard 3 jaar garantie. 
Een efficiënte seriematige productie zorgt voor
een prijstechnisch interessant product met een
continue hoge kwaliteit.
De cityBOX wordt in vele landen in Europa 
verkocht en is uitvoerig getest op duurzaam-
heid door een bekende Europese autofabrikant.

De cityBOX Poly-Light Next Generation is de
lichtgewicht polyester cityBOX. De vlakke
polyester wanden kunnen tegen een stootje en
zijn zeer geschikt voor het aanbrengen van
belettering. Het lage eigen gewicht resulteert
in een hoog netto laadvermogen.

Polyester met een dikte van 4mm, voorzien van
een speciaal vulvlies hetgeen resulteert in een
uiterst vlakke plaat. De wanden zijn versterkt
met aluminium profielen. Buitenzijde wanden
naadloos, daardoor ideaal voor reclamedoel-
einden.

Lichtdoorlatende polyester dakplaat, iets
gebogen voor juiste afwatering.

Technisch hoogwaardig aluminium onderframe.
De stalen montageconsoles zijn voorzien van
een duplex coating, 15 mm vloerplaat – wisa
hexa grip.

Dubbelwandig met inwendige sluiting en RVS
hang- en sluitwerk. 270 graden draaibaar en
vastzetbaar tegen zijwanden.

W anden voorzien van lat om lat betimmering,
schoprand van 4 op elkaar geplaatste latten.
Binnenverlichting met schakelaar.

Geanodiseerde aluminium opstaptrede.
Diep 25 cm, breed 190 cm.

De cityBox is leverbaar in meerdere maten;
Lengte Inwendig + 90 mm = uitwendig
Breedte Inwendig 1920, 2110 of 2250 mm 

+ 100 mm = uitwendig incl. hoekkappen
Hoogte Inwendig - 35 mm = dagmaat 

achterdeuren

Spatschermen en montagematerialen worden
standaard meegeleverd.

cityBOX Poly-Light:
de gesloten opbouw met het
hoogste laadvermogen.

Maximaal laadvermogen: robuuste opbouw van
lichtgewicht polyester.

Nette, verzorgde uitstraling: in de standaard
kleuren Crème wit of Artic W eiss leverbaar.
Bijzonder geschikt voor individuele belettering.

Complete uitvoering: binnenzijde standaard
voorzien van lat om lat betimmering.

Lange levensduur: uitvoerig op duurzaamheid
getest; standaard 3 jaar garantie.

Toepassing: pakketdienst, verhuur/verhuizing,
meubel, witgoed en overige distributie transport.
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