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Pro:                                                                                        Od: 
Název firmy Paragan s.r.o. Paragan s.r.o.        IČ 25816268  DIČ CZ25816268 

Kontaktní osoba  Jiří Hrazdíra 

Mobil/telefon  777 225 985 

Email  jhrazdira@paragan.cz 

www stránky  www.paragan.cz 

 

 

Specifikace podvozku 
Typ podvozku Celková 

hmotnost 
Kabina Barva 

kabiny 
Pneu Nádrž 

(litrů) 
Pérování Rozvor 

(mm) 

IVECO DAILY E6 180HP 
EURO 6 LD 

 

3 500 1 + 1 Bílá IC 194 225/65 R16  100 mechanické 4 100 

• přední a zadní nárazník  

• ocelová kola 225/65 R16      

• airbag řidiče         

• centrální zamykání s dálkovým ovládáním v 
klíči     

• rezervní kolo 

• palubní počítač     

• palivová nádrž 100 L   
 

• látkové čalounění    

• odkládací police + 1 zásuvka DIN    

• jednomístné sedadlo spolujezdce s loket.opěrkou     

• odpružené sedadlo řidiče výškově a podélně 
nastavitelné s loketní a bederní opěrkou      

• manuální klimatizace   

• elektrické ovládání oken vpředu         

• rádio s CD přehrávačem, Bluetooth,  

Specifikace nástavby 
 délka šířka výška 

Celkové rozměry nástavby (mm) 3 700 2 250  

Vnitřní rozměry nástavby (mm) 3 630 2 180 ca 2250 

Mezirám hliníkový - legovaný 

Podlahový rošt hliníkový - legovaný + výztuhy mezi příčkami, úprava pro paletový vozík 

Obvodový profil hliníkový s povrchovou úpravou  ELOX 

Podlaha foliovaná překližka protiskluzová tl.15 mm – vodovzdorná 

Bočnice 400 mm nedělené hliníkové, povrchová úprava ELOX 

Přední čelo 400 mm   pevné 

Zakázka č. 19N035 Paragan 
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Zadní čelo hliníková vrata s PU výplní + fixace křídel v otevřené poloze + výsuvný žebřík  

Konstrukce plachty  2 250 mm od podlahy ložné plochy, hliníková konstrukce NEROZEBIRATELNÁ 

Boční latění dřevěné desky s impregnací 

Otevírání třístranné 

Příslušenství plastové blatníky zadní nápravy se zástěrkami, vnější osvětlení LED dle EHK 

Kotvící prvky 8ks kotevních ok v obvodovém profilu 

Plachta Mehler Haku, barva šedá, kapsy proti nafukování, celní 

Výbava ISM PONY ADAPT SPACE MASTER – lůžko za kabinou, topení s rozvodem do spací 
nástavby 
plastové blatníky zadní nápravy s lapači nečistot 
vnější LED osvětlení dle EHK 
schránka na nářadí 60 l – 2ks + soudek na vodu 30l 
podjezdové zábrany – pevné 
tažné zařízení koule ISO 50 

Užitečná hmotnost 
vozidla 

cca 821 kg 

 
 
 

 
 

 

Nástavba je schválena pro provoz na pozemních komunikacích a plně odpovídá vyhlášce č.341/2014 Sb., zákonu 
č. 56/2001 a směrnicím EHK. 

    Cenová kalkulace  

Cena celkem  914.090,- Kč 

Termín dodání  Skladem  

Platnost nabídky  Do vyprodání skladu 


