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Zabudowy izotermiczne 
Bez nich stanęłaby gastronomia, branża spożywcza, 
a nawet opieka zdrowotna. Chłodnie i izotermy 
napędzają niejeden biznes, dlatego tak ważne 
jest, by były niezawodne i dostosowane do 
indywidualnych potrzeb. W gamie fabrycznych 
zabudów Toyota Professional znalazły się 
izotermiczne konwersje wykorzystujące 
najnowocześniejsze rozwiązania i najwyższej 
jakości materiały. Jest wiele powodów, dla których 
przygotowane we współpracy z Carpol zabudowy 
dostępne dla modeli PROACE i PROACE CITY należą 
do najlepszych na rynku.
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Szyta na miarę 
Oferowana przez Toyotę zabudowa typu izoterma 
jest dostępna w wersji z agregatem oraz bez 
niego. Izolacyjne panele są idealnie dopasowane 
do wnętrza auta, a proces ich powstawania 
sprawia, że w minimalnym stopniu ograniczają 
przestrzeń załadunkową. Wszystko dzięki 
zastosowaniu termoformowanego tworzywa 
ABS, które odwzorowuje kształt pojazdu. Można 
powiedzieć, że rozwiązanie to jest szyte na miarę 
aut Toyoty, a minimalna utrata kubatury to tylko 
jedna z wielu zalet.
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Lekkość i trwałość
Panele z tworzywa, które powstają w wysokim 
standardzie produkcji, są wyjątkowo lekkie. Nie 
mówimy tu jedynie o symbolicznej przewadze nad 
konkurencją, bo względem rozwiązań dostępnych 
na rynku izotermy Toyoty są aż o 40% lżejsze! Ich 
masa nie przekracza 115 kg dla modelu PROACE 
i 105 kg dla PROACE CITY. Konwersje, o których 
mowa, są więc najlżejsze na rynku, a mniejsza 
masa przekłada się na wyższą ładowność i niższe 
zużycie paliwa. 
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Ekologia nie kończy się jednak na niższych 
emisjach CO2, bo modułowy projekt sprawia, że 
nawet w przypadku uszkodzenia można wymienić 
pojedynczą część zabudowy na nowy, idealnie 
dopasowany panel. O uszkodzenia nie będzie 
jednak łatwo, bo zastosowane tworzywo ABS jest 
trwałe i odporne na trudy codziennej pracy. 



Pierwszorzędna izolacja 
Choć masa zabudowy jest niewielka, nie wpłynęło 
to ujemnie na jej zdolności do utrzymywania 
temperatury. Izolacja PFHP to opatentowane 
rozwiązanie, które cechuje się najlepszymi 
parametrami na rynku. Nie bez znaczenia jest również 
wyjątkowa szczelność zabudowy, wynikająca 
zarówno z zastosowania termoformowanych 
paneli, jak i dbałości o szczegóły oraz doskonałego 
spasowania poszczególnych elementów.
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Czystość aż lśni 
Zastosowane w izotermach Toyoty 
materiały mają atest PZH i nadają 
się do kontaktu z żywnością. 
Panele ABS są pokryte warstwą 
PMMA, która uniemożliwia 
rozwój pleśni i grzybów. Wreszcie, 
wnętrze izotermy można łatwo 
wyczyścić nawet myjką ciśnieniową, 
a wszystkie zastosowane 
tworzywa są odporne na chemię 
czyszczącą. Podłoga została 
ukształtowana w taki sposób, by 
zapewniać idealną szczelność, 
a rodzaj tworzywa, z jakiego jest 
wykonana, możemy wybrać na 
etapie konfigurowania samochodu. 
Powierzchnia gładka? Chropowata 
i antypoślizgowa? A może z blachy 
ryflowanej? Przedstawiciele 
każdej branży znajdą dla siebie 
odpowiednie rozwiązanie.



Zapraszamy na parking podziemny
Pojazdy chłodnicze wyposażone w agregat 
często mają na dachu charakterystyczny element, 
w którym umieszczony jest skraplacz. Toyota 
PROACE i PROACE CITY są dostępne w wariantach 
z agregatem ukrytym pod podłogą lub przed 
chłodnicą, a to sprawia, że całkowita wysokość 
auta pozostaje niezmieniona. To prawdziwy 
strzał w dziesiątkę dla branż gastronomicznych 
i hotelarskich, w których dostawy często wiążą 
się z koniecznością wizyt w garażach podziemnych 
lub wielopoziomowych. Izotermy Toyoty wjadą 
wszędzie tam, gdzie inne będą musiały się zatrzymać.
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Z agregatem lub bez   
Zabudowane Toyoty można zamówić zarówno jako 
izotermy bez agregatu, jak i auta przystosowane 
do utrzymywania temperatur w szerokim zakresie 
od 0 do 24 stopni Celsjusza. Klienci mogą wybierać 
spośród wielofunkcyjnych agregatów wiodącej 
europejskiej firmy Zanotti, ale na życzenie 
w pojeździe mogą być zastosowane rozwiązania 
dostarczane również przez firmę Carrier. 

Modułowa konstrukcja i doświadczenie firmy 
odpowiedzialnej za stworzenie zabudowy sprawia, 
że zamawiany pojazd może odpowiadać na 
specjalne, zróżnicowane wymagania klientów. 
Agregaty, które są oferowane standardowo, 
mają funkcje ogrzewania, odszraniania, a także 
możliwość podłączenia do zewnętrznego 
źródła energii, by izoterma utrzymywała 
zadaną temperaturę również na postoju, bez 
konieczności włączania silnika.



Wszystko na swoim miejscu
Wykonane z tworzywa ściany izotermy są również 
przystosowane do montażu listew mocujących, 
a klienci mogą się zdecydować na takie doposażenie 
w każdej chwili. We wnętrzu jest możliwość 
zamontowania 6 punktów do mocowania ładunku 
– mnogość dostępnych uchwytów, belek, pasów 
transportowych, drążków rozporowych i półek 
sprawi, że chłodne wnętrze izotermy będzie niczym 
doskonale zaplanowana, pojemna lodówka. 
Wszystkie przewożone rzeczy pozostaną na swoim 
miejscu, a wrażliwy na uszkodzenia ładunek będzie 
doskonale chroniony.
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Z chłodną głową   
Przygotowana przez Carpol konwersja typu 
izoterma jest dopracowana i wykonana z najwyższą 
starannością. Właśnie dlatego Toyota oferuje 
na nią 3-letnią, fabryczną gwarancję, a w razie 
problemów klienci mogą liczyć na mobilny serwis 
oferowany przez dostawcę zabudowy. Nie ma to 
jak spokój ducha!
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