
CARLEX DESIGN BUS FLOOR SYSTEM



/ atrakcyjny kształt przeznaczony do modyfikacji premium

/ wysokiej jakości skórzana tapicerka

/ dwa podłokietniki

/ regulowane oparcie

/ dodatkowa poduszka zagłówka

/ obrotowa podstawa dająca możliwość szybkiej zmiany ustawienia fotela 
względem kierunku jazdy

/ wygodny mechanizm przesuwu i blokady położenia fotela wzdłuż szyn

/ zintegrowane pasy bezpieczeństwa

/ badania homologacyjne na zgodność z regulaminami EKG ONZ

/ możliwość personalizacji (logo, kolor, materiały) w przypadku umów 
kontraktowych

/ rozstaw mocowań zgodny z systemem Carlex Design BFS

Planowana dostępność od 01.06.2021 r.

 

01.  FOTEL PASAŻERSKI CARLEX DESIGN X1



dodatkowa poduszka zagłówka

zintegrowane pasy bezpieczeństwa

podnoszone podłokietniki

obrotowa podstawa

regulowany kąt pochylenia oparcia

wygodny mechanizm przesuwu i blokady
położenia fotela wzdłuż szyn

przesuw fotela na całej długości szyny

punkty blokady fotela rozstawione co 10 cm



możliwość personalizacji logo
(zamówienia kontraktowe)



02. PODŁOGA KOMPOZY TOWA CARLEX DESIGN BFS



/ wysokiej jakości wielowarstwowa podłoga kompozytowa

/ precyzyjny obrys dostosowany do wskazanego modelu pojazdu i jego wyposażenia

/ dostarczana w jednym kawałku wraz z zamontowanymi szynami oraz wykładziną 
(łatwy i szybki montaż w porównaniu z podłogami składanymi)

/ montaż wyłącznie z użyciem mocnych i trwałych klejów
(żadnych dodatkowych mocowań pod podłogą)

/ piankowy rdzeń zapewniający tłumienie drgań, dźwięku oraz izolację termiczną

/ wykładzina dywanowa lub winylowa przyklejana do powierzchni próżniowo
(jednolita powierzchnia, brak zapowietrzeń, bez dodatkowej pracy)

/ rozstaw szyn zgodny z systemem Carlex Design BFS pozwala na pełną
modułowość wnętrza co do liczby i rozmieszczenia foteli, stolików czy kanapy

/ niska waga podłogi

/ badania homologacyjne systemu Carlex Design BFS (podłoga + fotele) na zgodność
z regulaminami EKG ONZ dla wybranych modeli pojazdów: Mercedes Sprinter, VW 
Crafter, Ford Transit, MAN TGE

/ możliwość wykonania podłóg i badań dla innych pojazdów: VW T6, Mercedes Vito, 
Ford Transit Custom itp. (zamówienia kontraktowe)

Czas wdrożenia nowego wariantu podłogi (według wytycznych partnera handlowego) wynosi 

3-8 tygodni. Termin i koszt badań homologacyjnych ustala wskazana jednostka badawcza.
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BASIC EXTENDED

02. PODŁOGA KOMPOZY TOWA CARLEX DESIGN BFS 



szyny zewnętrzne 
dla konfiguracji 3 foteli

szyny wewnętrzne dla konfiguracji 
2 foteli i stolika



wykładzina klejona próżniowogniazda wprowadzania foteli umieszczone na początku 
i na końcu szyny

szyny z opcją montażu rozkładanej kanapy



/ niezależnie rozkładane blaty na lewą i prawą stronę

/ system cichego składania blatów do wewnętrznych 
kieszeni

/ estetyczny zarówno przed złożeniem blatów, jak i po

/ możliwość przesuwania na całej długości szyny

/ możliwość stosowania stolika zamiennie za fotel 
(zgodność rozstawu mocowań z systemem Carlex 
Design BFS)

03. ROZKŁADANY STOLIK DO SYSTEMU CARLEX DESIGN BFS



kieszenie na dokumenty

szerokie i stabilne, wysuwane blaty

łatwy przesuw wzdłuż szyn i blokada



blaty wysuwane niezależnie zwarta i estetyczna obudowa po złożeniu



SWOBODNE KREOWANIE PRZESTRZENI

Możliwe układy dla pojazdu Mercedes Sprinter 907 Long



PRZYKŁADOWA REALIZACJA
CUSTOM X BLACK SERIES
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