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Máme riešenie pre každého 

 
Aviana Plus ponúka skvelú kombináciu—použitie kvalitných materiálov a profesionálna práca 
školených odborníkov s dlhoročnou praxou. Vyberte si nadstavbu podľa svojej potreby, my má-
me pre Vás kompletný balík riešení 



Valníkové nadstavby 

 
Bez plachty, s plachtou, so zhrňovacím systémom (zhrňovanie pravého alebo ľavého boku, zhrňo-
vanie všetkých troch strán - bokov aj strechy naraz, zhrňovanie iba bokov s pevnou strechou ai.) a 
širokou škálou príslušenstva a doplnkov. 



Skriňové nadstavby 

 
Chladiarenské, mraziarenské, izotermické, ľahké skriňové nadstavby určené na prepravu potravi-
nárskych výrobvkov, chladených, mrazených, ale aj iných druhov tovaru rovnmerne rozloženého 
alebo paletizovaného na ložnej ploche nadstavby. 



Dodávkové prestavby 

 
Vnútorný priestor dodávok je možné dodatočne prestavať na chladiarenskú, mraziarenskú izolá-
ciu (chladiaci agregát, klimatizácia), viacmiestnu prestavbu s rozšírením počtu prepravovaných 
osôb, vozidlo na prevoz výbušnín, umeleckých diel, psov, pneuservis, pohrebné vozidlo, vozidlo 
na prevoz invalidov a rôzne iné. 



Sklápacie nadstavby 

Nadstavba na prepravu vozidiel 

Hydraulické ruky a naťahovacie nadstavby 



Špeciálne nadstavby 

 
- nadstavba na prepravu výbušných látok a predmetov triedy 1 ADR 
- pojazdná predajňa / pojazdná dieľňa 
- nadstavba na prevoz nápojov 
- sacia nadstavba 
- prevoz dobytka 



Príslušenstvo a doplnky k nadstavbám 

 
 spojlere, spacie nadstavby 
 hydraulické čelá 
 chladiarenské, mraziarenské agregáty 
 nezávislé kúrenia, klimatizácie 
 prídavné vzduchové pruženia 
 plachtové konštrukcie  
 zhrňovacie systémy 
 podlahy a obklady dodávok, 
 deliace steny 
 plachty s reklamnou potlačou 
 ťažné zariadenia 
 cúvacie kamery, vysielačky 
a iné doplnky k nadstavbám podľa priania zákazníka 

Záručný a pozáručný servis 

Ak máte za obchodného partnera AVIANU PLUS, máte ISTOTU! 



Rozmiestnenie europaliet na ložnej ploche 

VALNÍKOVÉ A SKRIŇOVÉ VOZIDLÁ                      3,5t - 7t (min.šírka ložnej plochy 2m) 

DODÁVKOVÉ VOZIDLÁ 

5 europaliet 
L = 2,4m 

7 europaliet 
L = 3,6m 

9 europaliet 
L = 4,5m 

10 paliet 
L = 4,9m 

8 europaliet 
L = 4,2m 

L1H1 L2H1, L2H2 L3H2, L3H3 L4H2, L4H3 

VALNÍKOVÉ A SKRIŇOVÉ VOZIDLÁ                     nad 7t (min.šírka ložnej plochy 2,4m) 

12 paliet 
L = 5,2m 

20 paliet 
L = 8,2m 

18 paliet 
L = 7,3m 

16 paliet 
L = 6,5m 

  Rozmer europalety 
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OBCHODNÉ ODDELENIE 
Martin Ježík 

predaj nových nadstavieb 
0918 648 153 

jezik@avianaplus.sk 
 

Andrej Ježík 
predaj špeciálnych nadstavieb a prestavieb 

0918 648 149 
andrej@avianaplus.sk 

 

SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY 
Daniel Majba 

servis, náhadné diely 
0905 574 533 

majba@avianaplus.sk 
 
 

AVIANA PLUS, s.r.o. 
Šenkvická 5 

902 01 Pezinok 
IČO: 35941341 

IČ DPH: SK2022024257 
 

www.avianaplus.sk 


