
 

Załącznik nr 1 

Szczegółowy opis dodatkowego wyposażenia firmy StoreVan, który ma zostać 

zamontowany w samochodzie Opel Vivaro nr rej. ZS 252LH 

 

Dodatkowe wyposażenie przestrzeni bagażowej obejmuje: 

- regał StoreVan, nr kat. EX 1212 P1      - 1 szt. 

- panele ścienne oraz na drzwi wykonane z polipropylenu StoreVan, nr kat.:  

   A-EX 2LH A0; B-EX DR 00 A0; C-EX DRH1 A0    - 1 kpl  

- uchwyt na dwa spraye, nr kat. SPR 160 00     - 3 szt. 

- uchwyt do wieszania przewodów, nr kat. CAB 220 00   - 1 szt.  

- listwa + pojemnik Athena, nr kat. BL 7432 + PA 2251 A0   - 1 kpl   

- zestaw do mycia rąk, nr kat. WAS 365 00     - 1 szt. 

- uchwyt wpinany do mocowania pasów z hakiem, nr kat. V225820  - 4 szt. 

- pas wpinany z naciągaczem grzechotkowym, nr kat. V22124  - 2 szt. 

- pas z hakami z naciągaczem grzechotkowym, nr kat. V22148  - 2 szt.  

 

Montaż powyższego wyposażenia odbędzie się w Szczecinie w siedzibie 

Zamawiającego: Baza Oznakowania Nawigacyjnego, Oddział Transportu 

Samochodowego, ul. Światowida 16 C, 71-727 Szczecin w uzgodnionym 

terminie. 

Do wykonania montażu wyposażenia niezbędne jest posiadanie przez 

Wykonawcę autoryzacji producenta na montaż wyposażenia w samochodach 

OPEL w celu zachowania gwarancji producenta samochodu. 

Przestrzeń bagażowa samochodu wyposażona jest w podłogę ze sklejki 
wodoodpornej o grubości 9 mm pokryta warstwą ochronną i antypoślizgową 
firmy StoreVan. 
 
Systemowe wyposażenie warsztatowe StoreVan 
Wyposażenie warsztatowe obejmuje montaż w samochodzie specjalistycznego 
regału zamontowanego po stronie lewej części ładunkowej. W skład wyposażenia 
wchodzi zabezpieczenie ścian bocznych płytą z polipropylenu, a także szereg 
akcesoriów ułatwiających pracę i transport ładunku. 
 
Informacje ogólne o wyposażeniu StoreVan: 
Regał musi być zbudowany na bazie tzw. paneli bocznych o szerokości 30 mm 
wykonanych ze stali w technologii profilu zamkniętego, który podwyższa ich 
wytrzymałość na obciążenia. Panele te, podobnie jak inne elementy stalowe 
wchodzące w skład systemu wyposażenia, muszą być ocynkowane oraz 
lakierowane. 



 

Panele boczne posiadają płynną możliwość regulacji wysokości poszczególnych 
elementów wchodzących w skład regału co 25 milimetrów.  
Mocowanie regałów do ściany samochodu przy pomocy belki aluminiowej 
zamocowanej na całej długości przestrzeni ładunkowej. Mocowanie takie redukuje 
mikro drgania i odciąża elementy konstrukcyjne nadwozia. Do podłogi mocowanie 
przy pomocy specjalnych elementów montażowych, zapobiegających wierceniu 
podłogi bazowej.  
Elementy takie jak panele ścienne i regały muszą pochodzić od jednego producenta, 
aby wszystkie elementy były w pełni kompatybilne ze sobą. 
 
Opis dodatkowego wyposażenia lewej strony samochodu – specyfikacja: 

Całkowite wymiary regału wynoszą: 

- długość 1225 mm 
- wysokość 1200 mm 
- głębokość 365 +265 mm  
 
W skład regału StoreVan nr kat. EX 1212 P1 wchodzą następujące elementy: 
 

1. Art. SP2651220001 - Półka o długości 1225 mm i głębokości 265 mm; wysokość 
frontu wynosi 73 mm a tyłu półki 146 mm;, wyposażona w 4 przesuwne 
przegródki aluminiowe oraz wyłożona gumową matą ochronną – 1 szt. 

2. Art. SW3650370001 + DS12210000A1 - Półka o długości 1225 mm i głębokości 
365mm; wyposażona w 7 wysuwanych pojemników wykonanych z tworzywa 
sztucznego przeznaczone do przechowywania drobnych przedmiotów, 
pojemniki wyposażona w blokadę przednią, zabezpieczającą przed 
przesuwaniem się pojemników i ich wypadnięciu, półka zamykana uchylanymi 
drzwiczkami o wysokości 100 mm; materiał drzwiczek – anodowane aluminium 
– 1 szt. 

3. Art. S53650711001 - Szuflada o szerokości 717 mm, głębokości 365 mm i 

wysokości 100 mm (wymiary zewnętrzne); wyposażona w  prowadnicę 

łożyskową z blokadą mechaniczną w dwóch położeniach , otwartej i zamkniętej, 

regulowaną aluminiową przegródkę i matą ochronną, obciążenie szuflady  50 kg 

– 3 szt. 

4. Art. CP3650500001 + SBBOX0800001 - Szuflada o szerokości 508 mm, 
głębokości 365 mm służąco do wysunięcia organizera na drobne elementy 
wykonanego z tworzywa sztucznego z przezroczystą klapą w celu weryfikacji 
brakujących materiałów – 2 szt. 

5. Art. CP3650500001 + SBBOX1020001 - Szuflada o szerokości 508 mm, 
głębokości 365 mm służąco do wysunięcia walizki z tworzywa sztucznego 
przeznaczonej do przechowywania narzędzi – 1 szt. 

6. Art. FS1220500001 - Wspornik konstrukcyjny regału z otworami do mocowania 
pasów na całej swojej długości oraz wyposażony w trzy wysuwane pojemniki 
zamontowane na stalowych prowadnicach zabezpieczających pojemniki przed 
wypadnięciem oraz przesuwaniem. Pojemniki o wym. 350x200x145 mm 
wyposażone w przegródkę oraz uchylny przezroczysty front - 1 szt. 

7. Art. DP12220000A1 - Przestrzeń na dole regału (w sąsiedztwie nadkola) 
zamykana uchylanymi drzwiczkami o długości 1225 mm i wysokości 200 mm; 
materiał drzwiczek – aluminium – 1 szt. 



 

 
Dodatkowe wyposażenie: 
 
1. Zamontowanie przygotowanego kompletu paneli StoreVan do ścian bocznych z 

polipropylenu o grubości 4 mm; panele prefabrykowane, dopasowane wielkością i 
kształtem do wnętrza samochodu mocowane w maksymalnej ilości na fabryczne 
otwory w ścianie za pomocą spinek; tworzywo o właściwościach wodoodpornych i 
izolacyjnych o elastyczności zapewniającej odporność na uderzenia; kolor 
jasnoszary – 1 szt. 

2. Na lewych tylnych drzwiach zamontowany zestaw do mycia rąk StoreVan 
(pojemnik na mydło + kanister z kranem wykonany z tworzywa sztucznego – 1 szt. 

3. Uchwyt StoreVan z otworami na dwie puszki sprayów – 3 szt. 
4. Uchwyt StoreVan zaokrąglony do wieszania przewodów lub węży – 1 szt. 
5. Uchwyt StoreVan z pojemnikiem z tworzywa sztucznego o wymiarach 

200x150x150 mm – 1 szt. 
6. Zaczep wpinany np. w element konstrukcyjny regały z pojedynczym sworzniem do 

stosowania pasów z hakami – 4 szt. 
7. Pas z zaszytymi uchwytami wpinanymi np. w element konstrukcyjny regału z 

napinanemu grzechotkowym – 2 szt. 
8. Pas z zaszytymi na końcach hakami z napinanemu grzechotkowym – 2 szt. 

 


