
VIVARO
ZABUDOWA WARSZTATOWA BOTT

CERTYFIKOWANE ZABUDOWY OPEL



ZABUDOWA WARSZTATOWA BOTT.
Opel Vivaro Furgon to wyjątkowe połączenie 
atrakcyjnego wzornictwa, przestronności, 
wydajności i komfortu. Stanowi idealną bazę 
dla wewnętrznej zabudowy warsztatowej. 
Poszczególne elementy można w prosty 
sposób zaadaptować do indywidualnych 
specjalistycznych zastosowań.

Podstawa wydajnej pracy
Zabudowa Bott została zaprojektowana  

z myślą o wydajnej codziennej pracy. Ergono-
micznie zaaranżowana przestrzeń ładunkowa 
zapewnia bezpieczny transport oraz wygodny 
dostęp do narzędzi i schowków. 

Lekka konstrukcja
Innowacyjne połączenie wysokowytrzymałej 
stali i lekkiego aluminium to gwarancja solid-
ności i wytrzymałości bez zbędnego obciąże-
nia pojazdu.

Szeroki zakres konfiguracji
Unikalna modułowa konstrukcja wykorzystu-
jąca wielofunkcyjne komponenty umożliwia 
spersonalizowaną konfigurację zabudowy, 
dostosowaną do specjalistycznych wymogów 
klienta. Mobilny warsztat Bott został stwo-
rzony przez profesjonalistów dla profesjona-
listów i pozwala w pełni wykorzystać wszech-
stronne właściwości Opla Vivaro.

CERTYFIKOWANE ZABUDOWY OPEL 

Kluczowe korzyści dla klienta:
• Rozwiązania atestowane i zaaprobowane  
    przez Opla
• Minimum 2-letnia gwarancja sprzedawcy
• Ubezpieczenie od szkód powstałych  
    wskutek konwersji pojazdu
• Dostępność części zamiennych przez 12 lat

Panele ochronne ścian i podłogi  
z punktami montażowymi świetnie 
sprawdzą się w zastosowaniach 
transportowych.

System schowków i regałów to 
idealne rozwiązanie dla mobilne-
go warsztatu.

Dowiedz się więcej na stronie www.opel.pl/zabudowy

Zabudowa warsztatowa Bott dostępna jest na zamówienie i dostar-
czana przez firmę Pronar. Opel Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowie-
dzialności za jej zawartość, jakość proponowanych usług i produktów, 
 warunki gwarancji i wymiany elementów. Części i elementy zamienne 
dostarcza również firma Pronar. Systemy zabudowy zmniejszają mak-
symalną ładowność Vivaro. Na zdjęciach mogą być widoczne elementy 
wyposażenia dodatkowego.

Pronar 
Gajków, ul. Wrocławska 1
55-002 Kamieniec Wrocławski

tel. 71 38 19 681
bott@pronar.com.pl
www.zabudowy-samochodowe.pl



MOVANO
ZABUDOWA WARSZTATOWA BOTT

CERTYFIKOWANE ZABUDOWY OPEL



ZABUDOWA WARSZTATOWA BOTT.
Opel Movano Furgon to funkcjonalne połą-
czenie przestronności, wydajności i komfortu. 
Stanowi idealną bazę dla wewnętrznej zabu-
dowy warsztatowej. Poszczególne elementy 
można w prosty sposób zaadaptować do  
indywidualnych specjalistycznych zastoso-
wań.

Podstawa wydajnej pracy
Zabudowa Bott została zaprojektowana  

z myślą o wydajnej codziennej pracy. Ergono-
micznie zaaranżowana przestrzeń ładunkowa 
zapewnia bezpieczny transport oraz wygodny 
dostęp do narzędzi i schowków. 

Lekka konstrukcja
Innowacyjne połączenie wysokowytrzymałej 
stali i lekkiego aluminium to gwarancja solid-
ności i wytrzymałości bez zbędnego obciąże-
nia pojazdu.

Szeroki zakres konfiguracji
Unikalna modułowa konstrukcja wykorzystu-
jąca wielofunkcyjne komponenty umożliwia 
spersonalizowaną konfigurację zabudowy, 
dostosowaną do specjalistycznych wymogów 
klienta. Mobilny warsztat Bott został stwo-
rzony przez profesjonalistów dla profesjona-
listów i pozwala w pełni wykorzystać wszech-
stronne właściwości Opla Movano.

CERTYFIKOWANE ZABUDOWY OPEL 

Kluczowe korzyści dla klienta:
• Rozwiązania atestowane i zaaprobowane  
    przez Opla
• Minimum 2-letnia gwarancja sprzedawcy
• Ubezpieczenie od szkód powstałych  
    wskutek konwersji pojazdu
• Dostępność części zamiennych przez 12 lat

Pronar 
Gajków, ul. Wrocławska 1
55-002 Kamieniec Wrocławski

tel. 71 38 19 681
bott@pronar.com.pl
www.zabudowy-samochodowe.pl

Panele ochronne ścian i podłogi  
z punktami montażowymi świetnie 
sprawdzą się w zastosowaniach 
transportowych.

System schowków i regałów to 
idealne rozwiązanie dla mobilne-
go warsztatu.

Dowiedz się więcej na stronie www.opel.pl/zabudowy

Zabudowa warsztatowa Bott dostępna jest na zamówienie i dostar-
czana przez firmę Pronar. Opel Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowie-
dzialności za jej zawartość, jakość proponowanych usług i produktów, 
 warunki gwarancji i wymiany elementów. Części i elementy zamienne 
dostarcza również firma Pronar. Systemy zabudowy zmniejszają maksy-
malną ładowność Movano. Na zdjęciach mogą być widoczne elementy 
wyposażenia dodatkowego.


