
ADAPTACJE SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH





O FIRMIE
Od wielu lat tworzymy zabudowy do 
samochodów różnych marek, tak aby 
spełniały wymogi naszych Klientów. 
Zajmujemy się adaptacją zewnętrzną,  
jak i wewnętrzną samochodów 
dostawczych.

Wykonujemy standardowe oraz 
indywidualne projekty adaptacji pojazdów 
osobowych oraz dostawczych.

Nasza oferta obejmuje:

1. Zabudowy skrzyniowe otwarte

2. Zabudowy skrzyniowe zamknięte

3. Zabudowy kontenerowe 

4. Zabudowy furgonów

5. Zabudowy specjalne/niestandardowe

6. Modernizacje i naprawy

7. Akcesoria i części zamienne



ZABUDOWA SKRZYNIOWA
OTWARTA

Lekka zabudowa ogólnego przeznaczenia, charakteryzująca się stosunkowo 
największą ładownością w porównaniu z innymi rodzajami.

• Rama pośrednia aluminiowa  

lub stalowa - cynkowana ogniowo

• Burty aluminiowe anadowane  

o wysokości 400 mm lub 600 mm

• Uchwyty ładunkowe  

w obrzeżu ramy 4-10 sztuk

• Podłoga ze sklejki antypoślizgowej

• Słupki środkowe wypinane

• Zamknięcia kasetonowe

• Oświetlenie obrysowe LED

• Nadkola z tworzywa z chlapaczami

• Schodek na tylnej burcie

Standardowa zabudowa to:



• Osłona kabiny kierowcy stalowa 

lub aluminiowa

• Podłoga wyłożona blachą 

aluminiową ryflowaną

• Zawieszenie pneumatyczne + 

kompresor

• Słupki tylne wypinane

• Skrzynka narzędziowa

• Zbiornik na wodę

• Osłony anty-najazdowe

• Hak holowniczy

• Lampy sygnalizacyjne

• Żuraw, HDS

Wyposażenie dodatkowe



ZABUDOWA SKRZYNIOWA 
ZAMKNIĘTA Z PLANDEKĄ

• Stelaż pod plandekę stalowy 

lub aluminiowy (tak jak w 

zabudowie skrzyniowej 

otwartej)

• Plandeka w dowolnym kolorze

Standardowa zabudowa to:

W zabudowie skrzyniowej z plandeką zwiększa się funkcjonalność przy 
stosunkowo dużej ładowności i możliwości doboru doposażenia dla 
indywidualnych potrzeb użytkownika.



Wyposażenie dodatkowe

• Burto-firana z napinaczem

• Stelaż podnoszony

• Winda załadowcza + górna klapa

• Tylne drzwi dwuskrzydłowe

• Ściana przednia pełna (sklejka)

• Lampy sygnalizacyjne

• Belka zabezpieczenia ładunku

• Ogrzewanie postojowe

• Spojler dachowy + owiewki

• Kabina sypialniana + owiewki 

• Zawieszenie pneumatyczne + 

kompresor

• Skrzynka narzędziowa

• Zbiornik na wodę

• Osłony anty-najazdowe

• Hak holowniczy

• Lampy sygnalizacyjne

• Oświetlenie wewnętrzne LED

• Wyłożenie podłogi blachą 

aluminiową ryflowaną

• Dach rozsuwany



ZABUDOWA KONTENEROWA

• Ramy pośredniej aluminiowej

• Podłogi ze sklejki 

antypoślizgowej o gr. 15 mm

• Drzwi tylnych dwuskrzydłowych

• Oświetlenia obrysowego LED

• Uchwytów ładunkowych w 

podłodze 4-10 szt.

• Nadkoli z tworzywa z 

chlapaczami

• Osłon bocznych 

„antynajazdowych”

• Schodka składanego 

jednostopniowego lub 

dwustopniowego

Przykładowa zabudowa 
składa się z:

Zabudowa kontenerowa charakteryzuje się zamkniętym nadwoziem, 
przeznaczonym do transportu wszelakiego towaru. Zabudowę wykonujemy 
w dwóch opcjach: poszycie aluminiowe lub poszycie trójwarstwowe 
(laminat-pianka-laminat, gr. 30 mm).



Wyposażenie dodatkowe

• Wyłożenie podłogi blachą 

aluminiową ryflowaną

• Boczne listwy ładunkowe 

stalowe lub aluminiowe

• Drążki rozporowe

 

• Ściana przednia pełna (sklejka)

• Wyłożenie ścian sklejką

• Wyłożenie sufitu sklejką

• Winda załadowcza + górna 

klapka

• Ogrzewanie postojowe

• Spojler dachowy + owiewki

• Kabina sypialniana + owiewki 

• Zawieszenie pneumatyczne + 

kompresor

• Skrzynka narzędziowa

• Zbiornik na wodę

• Osłony anty-najazdowe

• Hak holowniczy

• Lampy sygnalizacyjne

• Oświetlenie wewnętrzne LED



ZABUDOWA FURGONÓW

• Podłogę ze sklejki antypoślizgowej 

brązowej o gr. 12 mm lub 9 mm 

klejonej do podłogi

• Listwy aluminiowe płyty przy 

drzwiach oraz łączenia płyt

• Uchwyty mocowania ładunku 

(wpuszczane w podłogę)

• Ściany boczne w pełnej wysokości 

oraz drzwi wykonane ze sklejki 

naturalnej wodoodpornej o gr. 4 mm

Standradowa zabudowa 
obejmuje:

Zaletami takiej zabudowy jest funkcjonalność, indywidualnego dopasowania 
do potrzeb użytkowania, jak również zabezpieczenie karoserii przed 
uszkodzeniami.



uchwyt ścienny listwa krawędziowa aluminiowa

listwa łącząca aluminiowa

miska z uchwytem 
podłogowym

podłoga ze sklejki
antypoślizgowej 

ściany boczne ze sklejki



• Boczne listwy ładunkowe 

stalowe lub aluminiowe

• Drążki rozporowe

• Haki do pasów

• Zabudowa nadkoli ze sklejki lub 

z tworzywa

• Osłona ściany grodziowej

• Wyłożenie sufitu

• Oświetlenie wewnętrzne LED

• Montaż ogrzewania 

postojowego

• Montaż windy załadunkowej

Wyposażenie dodatkowe



• Wyłożenie podłogi blachą 

aluminiową

• Wykonanie ścian ze sklejki  

o innej grubości

• Mozliwość wykonania podłogi 

12mm bez łączeń aluminiowych 

(cała płyta)

• Ściany oraz sufit z tworzywa 

sztucznego kolor szary 4 lub 5 mm

• Ściany oraz sufit z sklejki 

laminowanej kolor szary 4 mm

• Ściany 1/2 wysokości

• Możliwy montaż u klienta



ZABUDOWY 
SPECJALNE / NIESTANDARDOWE

Zabudowy niestandardowe kierowane są do indywidualnych potrzeb 
klienta. Wykonywane we współpracy z zamawiającym.



Elastyczność i szeroki wachlarz usług powodują, że wykonujemy także 
jednostkowe—specjalne adaptacje samochodów osobowych, dostawczych, 
naczep, przyczep, itp.





NAPRAWY
Podążając za potrzebami klientów i rynku proponujemy również możliwość 
skorzystania z usług drobnych napraw oraz napraw powypadkowych.

po naprawie

po wypadku

po pierwszej realizacji



MODERNIZACJE
Modernizacje już istniejących zabudów.

po medernizacji

przed modernizacją



REKLAMA NA ZABUDOWIE

W ofercie naszej firmy znajduje się ogromny wachlarz części wymiennych oraz 
akcesoria do wszystkich wykonywanych przez nas rodzajów zabudów.

Oferujemy możliwość wykonania indywidualnego projektu reklamy na 
plandece. Obecnie jest to jeden z bardziej znaczących sposobów reklamy i 
promocji firmy. W jednym miejscu nasi Klienci mogą zamówić własny projekt  
wraz z montażem.

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE



Zakład Mechaniczny Groster
ul. Strużańska 4a

05-126 Stanisławów Pierwszy

kontakt@groster.pl
www.groster.pl

+48 609 328 095
+48 609 328 098

Nasz dystrybutor:


