
marka model zabudowa Cena netto Cena brutto uwagi 
CITROEN Citroen Jumper L1H1 Podłoga+ boki +nadkola + drzwi od 

dołu do góry 
2200,00     

    Podłoga  jeden element  12 mm lub 
9 mm  wodoodporna 
antypoślizgowa  

1100,00     

    Boki  w jednym elemencie od 
podłogi do sufitu  oraz komplet 
drzwi  od dołu do góry  

1100,00     

   Citroen Jumper L2H2 Podłoga+ boki +nadkola + drzwi od 
dołu do góry 

2600,00     

    Podłoga  jeden element  12 mm lub 
9 mm  wodoodporna 
antypoślizgowa  

1300,00     

    Boki  w jednym elemencie od 
podłogi do sufitu  oraz komplet 
drzwi  od dołu do góry  

1300,00     

  Citroen Jumper L3H2  Podłoga+ boki +nadkola + drzwi od 
dołu do góry 

2800,00     

    Podłoga  jeden element  12 mm lub 
9 mm  wodoodporna 
antypoślizgowa  

1450,00     

    Boki  w jednym elemencie od 
podłogi do sufitu  oraz komplet 
drzwi  od dołu do góry  

1450,00     

  Citroen Jumper L4H2 Podłoga+ boki +nadkola + drzwi od 
dołu do góry 

2900,00     

    Podłoga  jeden element  12 mm lub 
9 mm  wodoodporna 
antypoślizgowa  

1450,00     

    Boki  w jednym elemencie od 
podłogi do sufitu  oraz komplet 
drzwi  od dołu do góry  

1450,00     

    WYSOKOŚCI H3 100,00     

  Citroen Jumpy podłoga S 800,00     



    podłoga M 800,00     

    podłoga XL 900,00     

    komplet S - podłoga+drzwi+boki 1800,00     

    komplet M - podłoga+drzwi+boki 1900,00     

    komplet XL - podłoga+drzwi+boki 2000,00     

TOYOTA Toyota Proace podłoga S 800,00     

    podłoga M 800,00     

    podłoga XL 900,00     

    komplet S - podłoga+drzwi+boki 1800,00     

    komplet M - podłoga+drzwi+boki 1900,00     

    komplet XL - podłoga+drzwi+boki 2000,00     

FIAT DUCATO Fiat Ducato L1H1 Podłoga+boki+nadkola +drzwi od 
dołu do góry 

2200,00     

    Boki  w jednym elemencie od 
podłogi do sufitu  oraz komplet 
drzwi  od dołu do góry  

1200,00     

    Podłoga jeden element  12 mm lub 
9 mm  wodoodporna 
antypoślizgowa  

1100,00     

  Fiat Ducato  L2H2 Podłoga+boki+nadkola +drzwi od 
dołu do góry 

2600,00     

    Boki  w jednym elemencie od 
podłogi do sufitu  oraz komplet 
drzwi  od dołu do góry  

1400,00     

    Podłoga jeden element  12 mm lub 
9 mm  wodoodporna 
antypoślizgowa  

1300,00     

  Fiat Ducato L3H2 Podłoga+boki+nadkola +drzwi od 
dołu do góry 

2800,00     

    Boki  w jednym elemencie od 
podłogi do sufitu  oraz komplet 
drzwi  od dołu do góry  

1450,00     



    Podłoga jeden element  12 mm lub 
9 mm  wodoodporna 
antypoślizgowa  

1450,00     

  Fiat Ducato  L4H2 Podłoga+boki+nadkola +drzwi od 
dołu do góry 

2900,00     

    Boki  w jednym elemencie od 
podłogi do sufitu  oraz komplet 
drzwi  od dołu do góry  

1450,00     

    Podłoga jeden element  12 mm lub 
9 mm  wodoodporna 
antypoślizgowa  

1450,00     

    WYSOKOŚCI H3 100,00     

IVECO Iveco  Daily    L1H1 Podłoga+boki+nadkola +drzwi od 
dołu do góry 

2100,00     

  Iveco Daily L5H2 Podłoga+boki+nadkola +drzwi od 
dołu do góry 

3000,00     

    Podłoga  jeden element 
+dostawka  12 mm   wodoodporna 
antypoślizgowa  

1600,00     

    Boki  w jednym elemencie od 
podłogi do sufitu  oraz komplet 
drzwi  od dołu do góry 

1400,00     

    WYSOKOŚCI H3 100,00     

MERCEDES Mercedes Sprinter   L1H1 podłoga +boki +nadkola + drzwi od 
dołu do góry 

2100,00     

    Podłoga jeden element  12 mm lub 
9 mm  wodoodporna 
antypoślizgowa  

1100,00     

    Boki  w jednym elemencie od 
podłogi do sufitu  oraz komplet 
drzwi  od dołu do góry  

1100,00     

  Mercedes Sprinter    L2H2 podłoga +boki +nadkola + drzwi od 
dołu do góry 

2400,00     



    Podłoga jeden element  12 mm lub 
9 mm  wodoodporna 
antypoślizgowa  

1200,00     

    Boki  w jednym elemencie od 
podłogi do sufitu  oraz komplet 
drzwi  od dołu do góry  

1200,00     

  Mercedes Sprinter   L3H2 podłoga +boki +nadkola + drzwi od 
dołu do góry 

2800,00     

    Podłoga jeden element +dostawka 
12 mm wodoodporna 
antypoślizgowa  

1500,00     

    Boki  w jednym elemencie od 
podłogi do sufitu  oraz komplet 
drzwi  od dołu do góry  

1500,00     

  Mercedes Sprinter   L4H2 podłoga +boki +nadkola + drzwi od 
dołu do góry 

3200,00     

    Podłoga jeden element +dostawka 
12 mm wodoodporna 
antypoślizgowa  

1600,00     

    Boki  w jednym elemencie od 
podłogi do sufitu  oraz komplet 
drzwi  od dołu do góry  

1600,00     

PEUGEOT Peugeot Boxer  L1H1 podłoga +boki +nadkola + drzwi od 
dołu do góry 

2200,00     

    Podłoga jeden element  12 mm lub 
9 mm  wodoodporna 
antypoślizgowa  

1100,00     

    Boki  w jednym elemencie od 
podłogi do sufitu  oraz komplet 
drzwi  od dołu do góry  

1200,00     

  Peugeot Boxer  L2H2 podłoga +boki +nadkola + drzwi od 
dołu do góry 

2600,00     

    Podłoga jeden element  12 mm lub 
9 mm  wodoodporna 
antypoślizgowa  

1300,00     



    Boki  w jednym elemencie od 
podłogi do sufitu  oraz komplet 
drzwi  od dołu do góry  

1400,00     

  Peugeot Boxer  L3H2 podłoga +boki +nadkola + drzwi od 
dołu do góry 

2800,00     

    Podłoga jeden element  12 mm lub 
9 mm  wodoodporna 
antypoślizgowa  

1450,00     

    Boki  w jednym elemencie od 
podłogi do sufitu  oraz komplet 
drzwi  od dołu do góry  

1450,00     

  Peugeot Boxer  L4H2 podłoga +boki +nadkola + drzwi od 
dołu do góry 

2900,00     

    Podłoga jeden element  12 mm lub 
9 mm  wodoodporna 
antypoślizgowa  

1450,00     

    Boki  w jednym elemencie od 
podłogi do sufitu  oraz komplet 
drzwi  od dołu do góry  

1450,00     

    WYSOKOŚCI H3 100,00     

  Peugot PARTNER podłoga L1 650,00     

    podłoga L2 650,00     

  Peugot EXPERT podłoga L1 800,00     

    podłoga L2 1000,00     

RENAULT Renault Master L1H1 Podłoga+ boki +nadkola + drzwi od 
dołu  do góry 

2100,00     

    Podłoga jeden element 12 mm 
wodoodporna antypoślizgowa  

1100,00     

  Renault Master L2H2 Podłoga+ boki +nadkola + drzwi od 
dołu  do góry 

2400,00     

    Podłoga jeden element 12 mm 
wodoodporna antypoślizgowa  

1200,00     

  Renault Master L3H2 Podłoga+ boki +nadkola + drzwi od 
dołu  do góry 

2600,00     



    Podłoga jeden element 12 mm 
wodoodporna antypoślizgowa  

1400,00     

  Renault Master L3H2 Podłoga+ boki +nadkola + drzwi od 
dołu  do góry 

2800,00     

    Podłoga jeden element + 
dostawka  12 mm  wodoodporna 
dntypoślizgowa 

1500,00     

RENAULT Renault TRAFIC podłoga L1 800,00     

    podłoga L2 1000,00     

    boki L1H1 900,00     

    boki L1H1 1000,00     

VOLKSWAGEN Volkswagen Crafter  L1H1  podłoga +boki +nadkola + drzwi od 
dołu do góry  

2100,00     

    Podłoga jeden element   12 mm lub 
9 mm  wodoodporna 
antypoślizgowa 

1100,00     

  Volkswagen Crafter   L2H2  podłoga +boki +nadkola + drzwi od 
dołu do góry  

2800,00     

    Podłoga jeden element   12 mm lub 
9 mm  wodoodporna 
antypoślizgowa 

1400,00     

  Volkswagen Crafter  L3H2  podłoga +boki +nadkola + drzwi od 
dołu do góry  

3000,00     

    Podłoga jeden element + 
dostawka    12 mm  wodoodporna 
antypoślizgowa  

1400,00     

  Volkswagen Crafter  L4H2   podłoga +boki +nadkola + drzwi od 
dołu do góry  

3200,00     

    Podłoga jeden element + 
dostawka    12 mm  wodoodporna 
antypoślizgowa  

1600,00     

  VW T6 Komplet zabudowy podłoga boki 
doły drzwi                         L1H1 

1800,00     



    Komplet zabudowy podłoga boki 
doły drzwi                         L2H1 

1900,00     

OPEL Opel Movano L1H1 Podłoga+ boki +nadkola + drzwi  od 
dołu do dóry 

2100,00     

    Podłoga jeden element   12 
mm  wodoodporna antypoślizgowa 

1100,00     

  Opel Movano  L2H2 Podłoga+ boki +nadkola + drzwi  od 
dołu do dóry 

2400,00     

    Podłoga jeden element   12 
mm  wodoodporna antypoślizgowa 

1200,00     

  Opel Movano  L3H2  Podłoga+ boki +nadkola + drzwi  od 
dołu do dóry 

2600,00     

    Podłoga jeden element   12 
mm  wodoodporna antypoślizgowa 

1400,00     

  Opel Movano  L4H2  Podłoga+ boki +nadkola + drzwi  od 
dołu do dóry 

2800,00     

    Podłoga jeden element + 
dostawka    12 mm   wodoodporna 
antypoślizgowa 

1400,00     

 


