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Life Style Camper s.r.o.

www.lifestylecamper.cz

standardem

lze objednat za příplatek 

není k dispozici

Model Simple Drop Ceník platný pro rok 2022    

Chassis, body - podvozek, kabina 

Ozdobná a krycí polymerní hydroizolační povrchová úprava o tloušťce 1,6 mm, standardní barva horní části těla: světle šedá

Překližka s vysokou odolností proti vlhkosti, s vnějšími stranami těla potaženými lamin. panely, standardní barva panelů: matná stříbrná

Barva na přání

Tepelná izolace karavanu: horní (střecha) a přední část, včetně bočních dveří

Volitelné osobní logo na těle přívěsu

Nákladový prostor 360x1000x460mm pro horizontální nakládání s bočními dveřmi a zámkem na klíč

Pravá strana karavanu: jedny boční dveře se skleněným oknem bezpečnostní standardní třídy „E“, velikost okenního otvoru 460x410mm. Levá strana karavanu: okno bez dveří, 

rozměr okenního otvoru 460x410mm

Přídavné (druhé, na druhé straně karavanu) boční dveře se skleněným oknem bezpečnostní standardní třídy „E“: velikost okenního otvoru 460x410 mm

Torzní odpružení AL-KO (750 kg) bez nájezdových brzd a tlumičů, kompletní s přímou ojí a valivým opěrným kolem, které je vybaveno brzdovým dorazem. Oznámení: maximální 

povolená rychlost přívěsu se systémem odpružení, který není vybaven tlumiči, je 80 km/h

Torzní odpružení AL-KO (750 kg) s nájezdovými brzdami a tlumiči, kompletní s přímou ojí a valivým opěrným kolem

Torzní odpružení AL-KO (1 000 kg) s nájezdovými brzdami a tlumiči nárazů, kompletní s přímou ojí a valivým opěrným kolem (umožňuje instalaci zvětšeného podvozku)

Torzní odpružení AL-KO (1000 kg) s nájezdovými brzdami a tlumiči nárazů, kompletní s ojí ve tvaru písmene V a valivým opěrným kolem (umožňuje instalaci zvětšeného 

podvozku)

Kovový rám s antikorozním zinkovým povlakem

Pneumatiky 185/60/R15 a ocelová kola J5,5x15, PCD 4x100

Pneumatiky 185/60/R15 a lité disky

Plastové klíny na kola

Koncová LED světla doplněné o rozměrové obrysové (tykadla)

Exteriér

Externí zásuvka 12V s funkcí připojení solárního panelu nebo markýzy

Externí síťová zásuvka 220 V s nabíjecím kabelem CEE-17

Externí 13pinový adaptér-konektor s možností nabíjení baterie přívěsu z externí sítě 12V

Vnější plnicí hrdlo vody kompletní se zátkou

Salon - Interier

Překližka odlehčená, odolná proti vlhkosti (eko-lak na vodní bázi)

Vbnitřní obložení bočních stěn, zadní a přední části kabiny kobercem (kromě podlahy)

Opěrka hlavy s bočními policemi

Lakovaná dřevěná podlaha s revizními otvory pro mytí hlavní nádrže na vodu

Záclony na oknech kabiny

Skříň pro uložení osobních věcí, oblečení, obuvi atd. (3 velké + 3 malé přihrádky)

Ovládací panel s přepínači: vnitřního osvětlení, zásuvka USB (se dvěma konektory pro připojení)

Vnitřní LED osvětlení prostoru karavanu 

Kuchyň

podlaha karavanu potažená oděruvzdorným autokobercem (pouze pokud není rošt pod matraci)

podlaha karavanu potažená tmavým zátěžovým linoleem (pouze pokud není rošt pod matraci)

Skříň pro uložení kuchyňského nádobí atd. (3 velké + 2 malé přihrádky + 1 na příbory), včetně centrální horní police

Povrchová úprava desky stolu plastem odolným proti poškrábání

Dřez z nerezové oceli s vodovodním kohoutkem a gumovým víčkem

Polyethylenová nádrž na technickou vodu (na mytí rukou a nádobí) o objemu 58 litrů s elektrickým čerpadlem

Plastový organizér na příbory

LED osvětlení kuchyňského prostoru

Ovládací panel s hlavním vypínačem karavanu, vypínač chladničky, osvětelní kuchyně, zásuvka 220 V, zásuvka USB (se dvěma konektory pro připojení), digitální voltmetr, 

zvukový a LED indikátor poklesu nabití

Panel pojistek

Inteligentní nabíječka baterií (nabíjecí proud 7A)

Zásuvka 12V pro připojení přenosné chladničky

Inteligentní nabíječka baterií (nabíjecí proud 7A)

http://www.lifestylecamper.cz/
http://www.lifestylecamper.cz/
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Olověný akumulátor o jmenovité kapacitě 56 Ah

Olověný akumulátor o jmenovité kapacitě 90 Ah

příslušenství:

Střešní příčníky přívěsu (nosnost 200 kg)

Vnější sprcha (spojka včetně sprchové hadice a sprchové růžice)

Mobilní zástěna pro letní sprchu, nebo mobilní WC,  lze použít i jako krycí část v nepřízni počasí

Okenní moskytiéry na přístupových dveřích 2ks

Boční stan s odnímatelnou podlahou (pouze pokud je markýza)

Ortopedické matrace 2000х1400х100мм

Střešní okno 400 x 400 mm karavanu s vestavěnou moskytiérou

Autorádio s funkcí Bluetooth doplněný širokopásmovými reproduktory (2 reproduktory v obývacím pokoji a 2 reproduktory v kuchyňské části)

Autorádio DAB (Digital Audio Broadcasting) s funkcí Bluetooth doplněný širokopásmovými reproduktory (2 reproduktory v obývacím pokoji a 2 reproduktory v kuchyni)

Prkénko chráněné plastem odolným proti poškrábání

Plynový sporák z nerezové oceli s jedním plynovým hořákem, kompletní s: piezo zapalováním, plynovou hadicí a regulátorem tlaku plynu 30 mbar

záclonka pro střešní okno

celní služba AU

Solární panel 120 W 10А mobilní

2 kg plynová láhev kompletní vč. montáže 

Přenosná termoelektrická chladnička s objemem chladničky 25 litrů, teplota chlazení: o 18 ° C nižší než teplota produktů vložených do chladicí komory

Přenosná kompresorová chladnička s funkcí hlubokého zmrazení, s objemem chladicí komory 24 litrů, teplota chlazení: o 45 ° C nižší než teplota produktů vložených do chladicí 

komory (minimální teplota chlazení -18 ° C)

Držák papírových ručníků

Závěsné zařízení na nosič na kola (nosnost 75kg)

Zařízení proti odcizení (bezpečnostní zámek do hlavy tažného zařízení)

Vnější skládací stůl (uložen v interiéru) 

Markýza 2.5x2.0m (v případě střešních nosičů)

doprava, celní služba CZ, SVK, pojištění  (Olomouc)

Kryt přívěsu

Stan ve tvaru kapuce s moskytiérou pro kuchyňskou část

střešní stan  200х140 cm 

Nádrž na odpadní vodu – mobilní 35 litrů

Kanystr na vodu 20l (instalovaná na boku karavanu nad kolem)

Dovozní formality:


