
Storevan - equipamiento para vehículos comerciales



ACERO GALVANNEALED

STAL GALWANIZOWANA

La chapa galvannealed (galvanizado aleado) es una variedad de acero galvanizado. 
El producto se somete a un tratamiento de galvanización por inmersión en caliente y un 
posterior calentamiento a una temperatura de unos 550 °C que favorece la adhesión del 
zinc a la superficie de la chapa metálica, formando una aleación con el acero.
El resultado obtenido es una capa de zinc uniforme y de estructura cristalina fina combinada 
con una calidad de la superficie y una resistencia a la corrosión mucho mayor. 
Este proceso es ideal para aplicaciones en el sector del automóvil. StoreVan ha introducido y 
aplicado esta tecnología también en el área del equipamiento de vehículos industriales.

Blacha poddawana jest procesowi powlekania zanurzeniowego na gorąco, a następnie 
ogrzewana jest do temperatury około 550 °C. 
Dyfuzja cynku i żelaza w tej temperaturze pozwala na otrzymanie wyjątkowo spójnej powłoki 
antykorozyjnej. Rezultatem tego procesu jest powłoka o jednolitej, drobnoziarnistej strukturze, 
o bardzo wysokiej jakosci i bardzo wysokiej odpornosci na korozję. 
Proces ten jest idealny dla rozwiązań stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, w tym dla 
regałów serwisowych, montowanych w pojazdach użytkowych.



StoreVan es el único fabricante en el mundo de equipamiento para 
vehículos comerciales que utiliza esta tecnología. 

StoreVan jest wyłącznym światowym producentem zabudów serwisowych, przez-
naczonych dla lekkich pojazdów użytkowych LCV, wykorzystujących tą technologię.

RECUBRIMIENTO POR INMERSIÓN - CATÓDICA - CON RESINA ACRÍLICA

KATODOWE LAKIEROWANIE ZANURZENIOWE

El recubrimiento por electrodeposición (o cataforesis) es un tratamiento superficial capaz de 
conferir a los elementos de soporte una notable resistencia a la corrosión; se caracteriza por 
la deposición uniforme de una resina acrílica en la superficie, asegurando durante mucho tiem-
po una alta protección contra los agentes químicos y otros tipos de agresiones. La resina acrílica 
permite una exposición directa a los agentes atmosféricos, mientras se mantienen inmutables 
las características técnicas. Este proceso asegura una mayor protección contra la oxidación.
• Resistencia a la corrosión más de 500 horas (humedad ASTM D1735)
• Excelente dureza, evaluación mínima 2H

Katodowe Lakierowanie Zanurzeniowe to zabieg polegający na wytworzeniu kolejnej warstwy 
ochronnej, dzięki czemu regały zabudowy serwisowej uzyskują niezwykłą odpornośc na korozję.
Lakierowanie w ten sposób gwarantuje wyjatkową przyczepność oraz równomierną powłokę 
ochronną. Poza tym powierzchnia tak pomalowanych elementów jest jescze bardziej odporna 
na zadrapania i chroniona przed odpryskami spowodowanymi uderzeniami. Żywica akrylowa 
zabezpiecza przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych.
• Testy w komorze korozyjnej, zgodne z normą ASTM D1735, zakończone wynikiem ponad 500h
 odporności na korozję
• Doskonała twardość powłoki lakieru wynosząca 2H - wg ASTM D3363, EN 13523-4



TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

TECHNOLOGIA I INNOWACYJNOŚĆ

• Estructura modular de acero galvannealed. Recubrimiento por inmersión, 
 catódica, con resina acrílica
• Elementos insonorizantes de seguridad entre los diferentes componentes de metal
• Sistema innovador de anclaje de los módulos a la carrocería mediante barras de aluminio
• Asas ergonomicas de plástico con posibilidad, a pedido, de cerradura con llave
• Cajones fácilmente deslizables, con bloqueo mecánico de seguridad de apertura y de cierre (D5)
• Regulación de la altura de los diferentes elementos con paso de 25 mm
• Elementos fabricados con sistema tubular de elevada capacidad y resistencia

• Modułowa konstrukcja, wykonana ze stali cynkowanej, lakierowana zanurzeniowo
• Elementy dźwiękochłonne pomiędzy elementami metalowymi
• Innowacyjny, aluminiowy system mocowania modułów do karoserii samochodu
• Ergonomiczne plastikowe uchwyty z możliwością zamocowania zamka na klucz (na życzenie)
• Płynnie i delikatnie pracujące szuflady, z blokadą samoczynnego otwierania i zamykania (D5)
• Możliwość regulacji wysokości wewnętrznych elementów zabudowy co 25 mm
• Elementy skonstruowane w systemie rurowym, który zapewnia dużą wytrzymałość i nośność



ELIJA LA SEGURIDAD PROFESIONAL

WYBIERZ BEZPIECZEŃSTWO OFEROWANE PRZEZ 
PROFESJONALISTÓW

• Certificados ISO 9001:2015
• Superada brillantemente la prueba de CRASH TEST llevada a cabo según las últimas 
 normativas europeas ECE-R17 con impacto a 50 Km/h
• Certificación GS para el equipamiento interior y las rampas de carga
• Certificación GS para las bacas y los portaescaleras

• Certyfikaty ISO 9001:2015
• CRASH TEST przeprowadzony zgodnie z ostatnimi normatywami europejskimi ECE-R17 
 przy prędkości 50km/h ukończony ze znakomitym wynikiem
• Certyfikat GS na wyposażenie wewnętrzne i rampy załadunkowe
• Certyfikat GS na bagażniki dachowe i drabinowe



DISEÑE SU TALLER SOBRE RUEDAS CON IDEAS INNOVADORAS 
E INTERIORES ESPECIALES

ZAPROJEKTUJ SWÓJ MOBILNY WARSZTAT JAKO WYJĄTKOWE 
WNĘTRZE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

• Propuestas de proyectos de equipamiento: gratuitas y con diseño 3D
• Equipamientos flexibles para todos los vehículos comerciales
• Sistemas diseñados y personalizados específicamente para cada uso
• Amplia gama de accesorios

• Wykonujemy bezpłatne projekty zabudowy z wizualizacją w 3D
• Wyposażenie dostosowane do każdego typu samochodu
• Rozwiązania zaprojektowane i dostosowane indywidualnie do potrzeb każdego użytkownika
• Szeroka gama akcesoriów



ESTRATÉGICAMENTE FUERTES

STRATEGICZNIE WYTRZYMAŁE

• 3 años de garantía
• Servicio post-venta garantizado
• Forma elegante
• Montaje rápido
• Soluciones ergonométricas
• Reutilización del equipamiento
• Equipamientos patentados y certificados

• 3 lat gwarancji
• Zagwarantowany system gwarancyjny i pogwarancyjny
• System elegancki
• Szybki montaż
• Ergonomiczne rozwiązania
• Możliwość wielokrotnego użycia przez klienta w kolejnych jego samochodach
• Wyposażenie opatentowane oraz posiadające stosowne certyfikaty




