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Nasza firma oprócz produkcji przyczep i pawilonów, specjalizuje się również w wykonywaniu zabudów na pojazdach. Realizujemy 

zamówienia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta. Macie Państwo dowolność w wyborze pojazdu- od małych trójkołowców 

Piaggio po samochody dostawcze i ciężarowe. Tym samym możecie sprzedawać jeden produkt, jak na przykład hot-dog lub całą ich gamę 

niczym bar, cukiernia czy sklep mięsny. Dodatkowym atutem pojazdów jest ich mobilność: można objechać całe miasto, kilka miejscowości 

turystycznych lub po prostu miejsca uczęszczane przez potencjalnych klientów. Dzięki sprzedaży obwoźnej, trafiasz bezpośrednio do klienta 

odwiedzając go w domu, w pracy, na spacerze.

konstrukcja wykonana z profili stalowych
poszycie z blach aluminiowych 1mm
wnętrze z blachy nierdzewnej
lakierowane w dowolnym kolorze z palety RAL lub oklejone       
folią UV według indywidualnego projektu
podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej, pokryta
wykładziną przemysłowa pod kolor mebli

instalacja elektryczna 230V lub siłowa
oświetlenie wewnątrz żarowe / jarzeniowe / halogenowe / ledowe
szyld lub kaseton podświetlany
kącik sanitarny (instalacja wodna)
instalacja gazowa
meble z płyt MDF lub blachy kwasoodpornej
montaż dowolnych urządzeń

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ WYKONANIA WIELE WARIANTÓW WYPOSAŻENIA
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niskie spalanie
niezawodny silnik firmy Vespa
swoboda przemieszczania się

ZALETY POJAZDU PIAGGIO

konstrukcja wykonana z profili stalowych
poszycie z blach aluminiowych 1mm
wnętrze z blachy nierdzewnej
klapa boczna
instalacja elektryczna 230V
oświetlenie halogenowe

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

dodatkowe klapy
urządzenia, których rodzaj uzależniony jest 
od przeznaczenia pojazdu
reklama na dachu
generator prądu

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
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ZABUDOWY NA PIAGGIO www.bmgrupa.pl

Zabudowa gastronomiczna na motocyklu trójkołowym Piaggio to mobilny, wygodny i nowoczesny sposób na sprzedaż sprzedaż hot-dogów, gotowanej 

kukurydzy, kawy, lodów i wielu innych produktów. Motocykl Piaggio z zabudową gastronomiczną jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie liczy się 

szybkie dotarcie do klienta: na koncertach, festynach, juwenaliach, w ośrodkach wypoczynkowych i w centrach miast. Atutem motocykla Piaggio jest jego 

niepowtarzalny wygląd budzący zainteresowanie klientów, co stanowi idealne narzędzie reklamowe.
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