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ZABUDOWY TOYOTY
Poznaj wszystkie korzyści i rozwijaj swój biznes z Toyotą.

3 LATA GWARANCJI
NA ZABUDOWY

Taki sam okres gwarancji 
jak samochodu.

Zabudowy szyte na miarę, 
zgodnie z wytycznymi Klienta.

Wyższa wartość 
odkupu auta.

SPERSONALIZOWANY 
PROJEKT ZABUDOWY

WYSOKA WARTOŚĆ 
REZYDUALNA AUTA

3 LATA  
GWARANCJI  
NA ZABUDOWĘ
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Serwisowanie auta i zabudowy 
w jednym miejscu.

Zabudowy montowane  
przed rejestracją auta i ujęte  

na jednej fakturze razem z samochodem.

Kompleksowa usługa,  
zamówienie i odbiór auta  

na Stacji Dilerskiej.

ŁATWE  
SERWISOWANIE

ZABUDOWY  
Z HOMOLOGACJĄ

ZABUDOWA ZAMAWIANA 
RAZEM Z AUTEM
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ZABUDOWY TERMICZNE
Idealnie dopasowane zabudowy termiczne pozwolą na bezpieczny transport artykułów 
spożywczych, farmaceutyków, kwiatów i innych ładunków wymagających zachowania 
określonych warunków przechowywania. Wszystkie zabudowy posiadają atest PZH  
i oferują duży wybór agregatów pracujących w szerokim zakresie temperatur. 

3 LATA  
GWARANCJI  
NA ZABUDOWĘ
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IZOTERMA

AGREGATY 

LEKKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ
 –  Bardzo wysoki standard produkcji i montażu.
 –  Zabudowa wykonana w technologii termoformowania ABS jest lekka,  
trwała i solidna.

FUNKCJONALNOŚĆ 
 –  Zabudowa odwzorowuje kształt pojazdu, ograniczając do minimum 
utratę kubatury.

 –  Izolacja PFHP – opatentowana technologia cechująca się najwyższym 
parametrem izolacji.

 –  Izoterma w standardzie przystosowana jest do montażu listew mocujących. 
Można je dodać w każdej chwili eksploatacji pojazdu.

BEZPIECZEŃSTWO 
 –  Współpraca z największym producentem agregatów w Europie gwarantuje 
najwyższą jakość produktu i dostęp do sieci serwisów.

 –  ABS pokryty warstwą PMMA uniemożliwia rozwój pleśni i grzybów. 
Tworzywo odporne jest na środki czystości, co zapewnia bezpieczeństwo 
sanitarne w kontakcie z żywnością.

 –  Posiada atest PZH.

Zabudowa wykorzystuje agregaty chłodnicze 
firmy Zanotti, jednego z czołowych 
producentów na rynku, który posiada bardzo 
dobrze rozwiniętą sieć serwisową na terenie 
całej Polski. Istnieje możliwość wykonania 
zabudowy z innymi modelami agregatu firmy 
Zanotti lub Carrier. 

ZANOTTI 007
Podstawowy agregat chłodzący  
do 0°C, którego jednostka zewnętrzna 
umieszczona jest pod podwoziem  
pojazdu w sposób niewidoczny.

ZANOTTI 008 
Agregat z dodatkową funkcją odszraniania, 
który można rozbudować o dodatkowe 
elementy, m.in. ogrzewanie, gniazdo 230 V.

3 LATA  
GWARANCJI  
NA ZABUDOWĘ
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DOSTĘPNOŚĆ:
PROACE 
PROACE CITY 

Agregat ze skraplaczem  
zamontowanym przed chłodnicą 

Agregat ze skraplaczem  
zamontowanym pod podłogą samochodu
(konfiguracja dostępna od ręki)

Agregat ze skraplaczem  
zamontowanym na dachu  
samochodu

Skraplacz Parownik
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ZABUDOWY PRZESTRZENI 
ŁADUNKOWEJ 
Poszerz możliwości swojego auta i wykorzystaj każdy centymetr dostępnej powierzchni. 
Wszystkie zabudowy realizowane przez Toyotę oferują opcję dopasowania funkcjonalności 
do indywidualnych oczekiwań i wymogów Twojej pracy.
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FLEX 
Wyłożenie podłogi i ścian bocznych panelami z tworzywa ochroni wnętrze pojazdu przed wszelkimi uszkodzeniami.

CECHY 
 –  Nie kruszy się, nie tworzy ostrych krawędzi.
 –  Nie chłonie brzydkich zapachów.
 –  Jest o 30% lżejszy od powszechnie używanej sklejki.
 –  Odporny na rdzę. 
 –  Materiał w 100% z recyklingu.

LEKKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ
 –  Niska masa zabudowy przekłada się na wyższą ładowność pojazdu.
 –  Łatwy demontaż lub wymiana elementów.
 –  Nieograniczony dostęp do fabrycznych instalacji pojazdu.
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DOSTĘPNOŚĆ:
PROACE 
PROACE CITY 
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PRESS 
Wykonana z tworzywa ABS wytłoczona zabudowa dokładnie odtwarza kształt przedziału ładunkowego. Produkt kierowany jest do tych, 
którym zależy na ochronie nadwozia przy zachowaniu jak największej ilości dostępnego miejsca. 

CECHY 
 –  Wyłożenie podłogi i ścian bocznych panelami z tworzywa podlegającego w całości 
recyklingowi podniesie wartość pojazdu po zakończeniu jego eksploatacji.

 –  Wszystkie elementy zabudowy wykonane są w technologii termoformowania.  
Oznacza to 100-procentową powtarzalność produkcji. W przypadku uszkodzenia 
nie ma problemu z wyprodukowaniem idealnego zamiennika.

PROFESJONALNY WIZERUNEK
 –  Nowoczesny design i wysoka estetyka wykończenia budują wizerunek 
profesjonalnego pojazdu.

 –  Możliwość montażu opcji dodatkowych, takich jak listwy mocujące czy drążek rozporowy, 
które w zależności od zmieniającej się specyfiki biznesu ułatwiają transport przedmiotów 
w przedziale ładunkowym.
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DOSTĘPNOŚĆ:
PROACE 
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PODŁOGA ZE SKLEJKI  
I ŚCIANY BOCZNE 
Zabudowa, na którą składają się panele podłogowe oraz płyty boczne, wzmacnia nadwozie 
i chroni je przed zużyciem i uszkodzeniami.

CECHY 
 – Podłoga o grubości 9 mm jest wykonana z wielowarstwowej sklejki ze skrawanego drzewa brzozy 
i pokryta powłoką z żywic fenolowych, co zapewnia najwyższą odporność na uderzenia,  
chroni przed wodą i daje bardzo dobre właściwości antypoślizgowe.

 – Połączenia paneli podłogowych z profilu aluminiowego spajają podłogę w całość.
 – Komorowe płyty polipropylenowe najwyższej jakości skutecznie chronią ściany  
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

 – Konstrukcja spełnia wszelkie normy i posiada certyfikat TÜV.

PROFESJONALNY WIZERUNEK
 – System mocowań „Safety Floor” umożliwia montaż specjalnych drążków transportowych i pasów.
 – Zabudowa dostępna dla wszystkich wersji nadwozia Toyoty PROACE i PROACE CITY.
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DOSTĘPNOŚĆ:
PROACE 
PROACE CITY 
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PODŁOGA POLIPROPYLENOWA 
Wodoodporne i antykorozyjne zabezpieczenie podłogi 
panelami z polipropylenu. 

CECHY 
 –  Wykończona elementami aluminiowymi.
 –  Pokryta powłoką antypoślizgową.
 –  Zapewnia doskonałą ochronę przez wodą i korozją.
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DOSTĘPNOŚĆ:
PROACE CITY
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POWŁOKA POLIMOCZNIKOWA
Elastyczna powłoka polimocznikowa o bardzo dobrej odporności na uszkodzenia mechaniczne pozwala przewozić 
różne rodzaje towarów, chroniąc Twoje auto. 

CECHY 
 –  Doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne. 
 –  Zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne. 
 –  Posiada właściwości wygłuszające.

PROFESJONALNY WIZERUNEK
 –  Wysoka odporność na działanie bakterii i substancji chemicznych.
 –  Umożliwia transport środków chemicznych. 
 –  Przystosowana do kontaktu z żywnością.
 –  Zachowuje swoją elastyczność zarówno w niskich, jak i w wysokich temperaturach.
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DOSTĘPNOŚĆ:
PROACE 
PROACE CITY 
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ZABUDOWA SERWISOWA
Poszerz możliwości swojego auta i wykorzystaj każdy centymetr dostępnej przestrzeni. 
Wszystkie zabudowy realizowane przez Toyotę mogą być dostosowane do wymogów Twojej pracy.
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ZABUDOWA 
SERWISOWA
CECHY 

 – Modułowy system szafek warsztatowych wykonany według 
indywidualnego projektu.

 – Pełne zagospodarowanie miejsca dzięki funkcjonalnej zabudowie  
wykorzystującej przestrzeń przy podłodze i przy dachu.

 – Dostępne różne długości oraz wysokości szafek.
 – Powierzchnie pokryte powłoką katodowego lakierowania zanurzeniowego 
i wysokogatunkowa stal ocynkowana zapewniają ochronę przed korozją.

 – Pojemniki z tworzywa o dużej wytrzymałości wysuwane na prowadnicach.
 – Szuflady na wytrzymałych prowadnicach z blokadą.
 – Ergonomiczne klamki (z opcją zamykania na klucz).
 – Lekka konstrukcja dzięki wykorzystaniu aluminium.

CERTYFIKATY
 – Certyfikat ISO9001:2001.
 – Testy zderzeniowe przeprowadzone zgodnie z normami europejskimi ECE-R17 
przy prędkości 50 km/h.

 – Certyfikaty GS na wyposażenie wewnętrzne.
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DOSTĘPNOŚĆ:
PROACE 
PROACE CITY 
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ZABUDOWA SERWISOWA

MULTI STORAGE
Wytrzymałe, stalowe półki do przewozu różnych materiałów.

WORK EASY
Składany stół warsztatowy na imadło.

FRAME BLOCK
System mocowania walizek.

ROLL PLUS
Regał z żaluzją.
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SZCZEGÓŁY 
 – Indywidualny projekt zabudowy zgodnie z wymogami Klienta i maksymalnym 
wykorzystaniem dostępnej przestrzeni.

 – Wytrzymałe pojemniki z tworzywa na prowadnicach.
 – Ergonomiczne klamki (z opcją zamykania na klucz).
 – Szuflady na wytrzymałych prowadnicach z blokadą.

DRAWER
Szafki z pojemnymi szufladami.

CASE PLUS
Idealne przechowywanie najdrobniejszych elementów.

STORAGE TOP
Aluminiowe przegrody.

PRACTIBOX
Ścianka narzędziowa z szafkami szufladowymi z tworzywa sztucznego.

DOSTĘPNOŚĆ:
PROACE 
PROACE CITY 
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ZABUDOWY DO PRZEWOZU 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zabudowy Toyoty oferują mobilność dla każdego. Zaawansowane i ergonomiczne rozwiązania sprawią, że przewóz osób 
niepełnosprawnych będzie bardziej komfortowy i bezpieczny. Pokonuj wszelkie granice i podróżuj, dokąd chcesz.
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PROACE CITY Verso
 – Obniżona podłoga tylnej części pojazdu zapewnia więcej miejsca  
do przewozu osób korzystających z wózka inwalidzkiego.

 – System mocowania pasażera na wózku inwalidzkim: 
– 4-punktowy zestaw pasów mocujących wózek w pojeździe, 
– 3-punktowy pas bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim.

 – Składana w połowie aluminiowa rampa z siłownikami ułatwiająca wjazd.
 – Oświetlenie LED stanowiska dla osoby na wózku inwalidzkim.

ZABUDOWY DO PRZEWOZU 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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DOSTĘPNOŚĆ:
PROACE CITY Verso

29



PROACE Verso
OPCJE DODATKOWE:

 – Zestaw mocowań dla drugiego wózka inwalidzkiego.
 – Platforma najazdowa rozkładana na zawiasach.
 – Elektrycznie wysuwany stopień przy drzwiach przesuwanych.
 – Winda wewnętrzna do wprowadzania osób niepełnosprawnych.

 – Atestowane mocowania dla wózka inwalidzkiego: 
– listwy cargo w podłodze, 
– pasy mocujące wózek, 
– 3-punktowe pasy bezpieczeństwa dla pasażera na wózku.

 – Aluminiowe najazdy z bieżnią antypoślizgową.
 – Oznakowanie auta zgodne z przepisami o ruchu drogowym.

ZABUDOWY DO PRZEWOZU 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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DOSTĘPNOŚĆ:
PROACE Verso
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Propozycja dla tych, którzy marzą o życiu w drodze.
Zabudowa KAMPER TOUR BOX to prawdziwy dom na kółkach.

KAMPER
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PROACE Verso
 – Moduł kuchenny z lodówką, kuchenką, zbiornikiem na wodę 
oraz wieloma praktycznymi schowkami.

 – Moduł bagażowy z pojemnymi szufladami.
 – Łóżko dostępne po złożeniu siedzeń 2. rzędu.
 – Zabudowa wykonana z drewna, pokryta orzechowym fornirem  
i zabezpieczona olejem przed działaniem czynników zewnętrznych. 

 – Istnieje możliwość dołożenia elementów dodatkowych,  
m.in. wyposażenia kuchni czy mat izolacyjnych na szyby.

KAMPER
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DOSTĘPNOŚĆ:
PROACE Verso
PROACE 
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KAMPER
OPCJE DODATKOWE:

 – Tour Box wykonany ze sklejki wodoodpornej o grubości 16 mm obustronnie pokrytej 
fornirem orzechowym i dodatkowo zabezpieczonej olejem.

 – Wygodna przestrzeń do spania o wymiarach minimalnych 115 × 187 cm.  
Możliwość rozsunięcia łóżka zapewnia dodatkowe 12 cm po obu stronach.

 – Materac o grubości 80 mm wykonany z wysokoelastycznej pianki poliuretanowej  
(tzw. memory foam) z możliwością odpięcia segmentów.

 – Lodówka kompresorowa o pojemności 21,5 l z funkcjami chłodzenia oraz mrożenia do -18°C.
 – Płyta gazowa ze stali nierdzewnej posiadająca dwa palniki o mocy 1000 W oraz 2900 W.
 – Wyciągany zbiornik na wodę czystą o pojemności 23 l.
 – Złącze do podłączenia węża prysznicowego ze słuchawką, włącznik pompy wody 
oraz rozkładany zlew w tylnej części modułu.

 – Dwa gniazda USB QuickCharge 3.0 do ładowania telefonów i innych urządzeń mobilnych.
 – Zabudowa łatwa w montażu oraz demontażu.
 – Opcjonalne maty na szyby poprawiające komfort spania.
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DOSTĘPNOŚĆ:
PROACE Verso
PROACE 
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HOMOLOGACJE
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ZABUDOWA HOMOLOGACJA

ZABUDOWA
TERMICZNA

IZOTERMA 

MROŹNIA 

ZABUDOWA
PRZESTRZENI
ŁADUNKOWEJ

FLEX 

PRESS 

ZABUDOWY ORYGINALNE 

PODŁOGI I ŚCIANY 
ZABUDOWA DO
PRZEWOZU OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MOBILITY 

ZABUDOWY
SPECJALISTYCZNE

SERWISOWA 

FUNERALNA 

SPECJALISTYCZNA 

KAMPER KAMPER TOUR BOX 

Zabudowy posiadające homologację możemy montować przed rejestracją pojazdu. Pozostałe zabudowy możemy zamontować tylko 
po rejestracji pojazdu, zgodnie z przepisami WLTP. 
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ZABUDOWY TOYOTY

3 LATA  
GWARANCJI  
NA ZABUDOWĘ

TOYOTA.PL
Zdjęcia i materiały wygenerowane komputerowo znajdujące się w dokumencie zamieszczone zostały wyłącznie w celach poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistych. Przedstawione informacje są oparte na danych 
aktualnych w chwili publikacji i mogą podlegać zmianom. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w katalogu, w szczególności zaprezentowane fotografie, 
wykresy,  specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w tym katalogu informacje nie  stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556¹ §1 pkt. 2 oraz 
art. 556¹ §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo 
homologacji typu pojazdu. Podane w katalogu informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone 
w dokumencie gwarancyjnym.
Promocja i przedstawione w dokumencie rabaty nie dotyczą klientów flotowych. Jeżeli jesteś klientem flotowym, zapraszamy do Autoryzowanego Dilera Toyoty celem przedstawienia warunków specjalnych.
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