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Van Camping Modul
Modulová vestavba je určena pro vozidla typu: MPV, combi, SUV, pick-up
a podobné karoserie bez omezení roku výroby.
Při objednání 3 a více modulů sleva 5% z uvedených cen.
Modul postel









rozměry ve složené – transportní pozici – délka x šířka – prostor za sedadly nebo dle dohody
rozměry v rozložené pozici – délka cca 1950 mm, šířka a výška dle typu vozidla a dohody se zákazníkem
rozkládání prostřednictvím výsuvné desky v samonosném provedení bez podpěr – nosnost výsuvu 215 kg
podnož ze systémových hliníkových profilů – povrchová úprava elox
nosné desky postele a zásuvky vyrobeny z lehčené překližky v povrchovém provedení antracit / přírodní dekor
kotvení postele je provedeno přiloženou instalační sadou do kotevních bodů v podlaze vozidla – návod přílohou
váha Modulu postel cca 28 kg
čas potřebný pro vložení a ukotvení Modulu postel do již připravených kotevních bodů – do 10 minut

Cena - bez DPH / včetně DPH..................................................................................... 26 800,- /32 428,Cena první instalace kotevních bodů Modulu postel - bez DPH / včetně DPH............ 4 000,- / 4 840,Úložné prostory – šuplíky, doplněk modulu postel
 zásuvka vysouvaná dozadu – vnitřní rozměry dle aktuálního provedení postele

Cena - bez DPH / včetně DPH........................................................................................... 4 750,- /5 748,

dvě zásuvky vysouvané 1x dozadu + 1x dopředu do vozidla
vnitřní rozměry dle aktuálního provedení postele

Cena - bez DPH / včetně DPH............................................................................................ 6 990- /8 458,Modul matrace







čtyřdílná matrace (díly navzájem sešity), každý díl opatřen zipem – tloušťka 70 mm
rozměry v rozložené pozici – délka cca 1950 x šířka dle typu vozidla a dohody se zákazníkem
rozměry ve složené pozici – šířka dle typu vozidla a dohody se zákazníkem x 550 x 300 mm
potah se zipem, omyvatelný, pratelný, dezinfikovatelný, paropropustný – matrace “dýchá”
materiál – speciální vysokohustotní PUR pěna se sníženým odporem pro maximální komfort
váha Modulu matrace 12 kg

Cena - bez DPH / včetně DPH..................................................................................….... 7 990,- / 9 668,

taška pro skladování a manipulaci s matrací – materiál jako sportovní tašky se zipem

Cena tašky- bez DPH / včetně DPH.................................................................................. 1 650,- / 1 997,-
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Modul voda
Součástí naší nabídky jsou tři provedení modulu voda. Je pouze na zákazníkovi, které provedení si zvolí.

Modul voda – plná verze









samostatný modul kotvený do rámu podnože postele
plastová nádrž 30 litrů – materiál nádrže s atestem na pitnou vodu, nalévací hrdlo,
čistící otvor, výpustný ventil, vodoznak, ponorné čerpadlo
vodovodní baterie se sprchovou hlavicí a 1,5 m hadicí
kabel 1,5 m se zástrčkou pro připojení do zásuvky 12V
výsuvný stůl s aretací
plastový skládací dřez
čas potřebný pro vložení a ukotvení Modulu voda k rámu podnože postele – do 5 minut
váha Modulu voda 12,8 kg

Cena - bez DPH / včetně DPH...................................................................................... 16 446,- / 19 900,Modul voda – zjednodušená verze






plastová nádrž kotvena do rámu podnože postele a osazena madly pro přenášení
nádrž 30 litrů – materiál nádrže s atestem na pitnou vodu, nalévací hrdlo, čistící otvor, výpustný ventil, vodoznak
nádrž má předpřípravu pro ponorné čerpadlo a sprchovou baterii
čas potřebný pro vložení a ukotvení Modulu voda k rámu podnože postele – do 5 minut
váha zjednodušeného Modulu voda 4 kg

Cena - bez DPH / včetně DPH.......................................................................................... 6 250,- / 7 566,Modul voda – kanystr






kanystr je připoután na vlastní nosné desce a tím zajištěn proti samovolnému pohybu
celý modul je kotven do rámu podnože postele
kanystr je určen pro pitnou vodu, objem 16 litrů – nalévací hrdlo DIN 96,
odvzdušňovací ventil, druhá otočná rukojeť pro snažší přenášení, součástí dodávky je
náhradní uzávěr a výpustným ventilem a flexi hadicí 30 cm
čas potřebný pro vložení a ukotvení Modulu voda k rámu podnože
postele – do 5 minut
váha Modulu voda – kanystr 5 kg

Cena - bez DPH / včetně DPH.......................................................................................... 3 950,- / 4 780,Modul chladnička







výsuvné uložení chladničky, polobox s ochrannou stěnou od úložného prostoru, kotveno do rámu podnože postele
kompresorová chladnička Indel B TB41A, objem 40L (+10°C až -20°C), provoz na 12 a 230 V, osvětlení, digitální
ovládací panel, ochrana autobaterie před vybitím
kabely pro připojení do sítě 12V a 230V
čas potřebný pro vložení a ukotvení Modulu chladnička k rámu podnože postele – do 5 minut
váha Modulu chladnička včetně chladničky 21 kg (pouze chladnička 17 kg)
minimální výška pro uložení chladničky pod postelí je 500 mm

Cena včetně chladničky - bez DPH / včetně DPH........................................................ 22 340,- / 27 031,Cena bez chladničky - bez DPH / včetně DPH............................................................... 9 950,- / 12 040,POZNÁMKA: uvedené rozměry postele a matrací jsou pouze orientační, vždy záleží na daném typu
vozidla a dohodě se zákazníkem.
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Doplňková výbava:
Příslušenství, doplňky a další možnosti modulového systému VCM (cenová nabídka individuálně):
Vestavbová elektroinstalace:








vestavbová baterie LiFePO4 125A,
venkovní přípojka s dobíjením vestavbové i motorové baterie,
pojistky 12V a jističe 230V,
vyhřívání nádrže vody sondami 12V 220 – 660W,
zásuvkový rozvod 12V a 230V,
měnič 12/230V - 600 až 2200W (dle výbavy a přání zákazníka),
LED osvětlení.

Instalace nezávislého topení:




nezávislé naftové teplovzdušné topení 2kW,
ovladače - základní/programovatelný,
GSM modul pro dálkové ovládání mobilem.

Všeobecné dodací podmínky:









ceny jsou stanoveny ve výrobním závodě v Kroměříži
cena dopravného dle tarifu společnosti TOPTRANS
ceny jsou uvedeny v CZK
záloha při objednávce 50%
doplatek při odběru dokončené zakázky
součástí dodávky je zápis instalace do TP vozidla – pokud jsou prováděny úkony vyžadující zápis
termín dodání 8 týdnů po zaplacení zálohy
záruka: na vady materiálu 24 měsíců, na instalaci 36 měsíců, na zásahy do vozidla doživotní
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