
AVTODOMI LAIKA ECOVIP INTEGRIRANI

MODELNO LETO 2018
SERIJSKA OPREMA

Cene objavljene v ceniku veljajo za vozila s serijsko opremo in osnovnimi motorji. Ogrevalne naprave so v celoti izolirane in zaščitene
Serijska oprema  in moč motorja sta navedeni v Potopna črpalka z ekspanzijsko posodo

Ventil za odpadno vodo dosegljiv tudi iz bivalnega dela

Opcijska oprema  - potrebno jo je izbrati pred naročilom. Dostop do rezervoarja čiste vode tudi iz garaže

Visokokvalitetna osvetlitev, 100% LED,večinoma mogoča zatemnitev
Dodatna oprema  - možna je naknadna vgradnja: Zahtevajte Caravanov katalog. Avtomatski polnilec 20A, USB vtičnica v bivalnem delu in spalnici

Cene veljajo FCO tovarna Laika, Italija

Po dogovoru organiziramo transport na stroške kupca.

Vse cene so informativne.

Pridržujemo si pravico do sprememb cen brez predhodne najave.

Ljubljana, 01.09.2017

Eks. vrata Laika: z oknom, zat. rolojem,komarnikom, koš. za smeti 

Držalo za pijačo v kabini

Stena, tla in streha iz stiropene

Tekstilna obloga vstopne stopnice 

Bivalni komfort

Vrata voznikove kabine: dvojna ključavnica, varnostna ključavnica ko vozilo 
odklenjeno, osvetlitev. 

Stranska okna Seitz S4 deluxe

Dizajnerska zadnja stena

Grafika zunanji dizajn v črni / srebrni barvi

Elegantna kopalnica

Dvojno dno - dodatna izolacija, TV predal v bivalnem delu 

Nočna osvetlitev v bivalnem delu z stikalom pri dvižni postelji

Kuhinjska površina in miza preprosta za vzdrževanje in čiščenje

Dodatna zadržala za dvižno posteljo - dodatna stabilnost

Dvižna postelja z strešnim oknom in policami, lestvijo, ogrevana, dobra višina 
nad posteljo. 

Okrasni spodnji del dvižne postelje z belo modro osvetlitvijo

Zadaj vzmetnica Ergonomy, pralna prevleka

Osvetljena vstopna stopnica bivalnega dela, nočna osvetlitev tal 

Rezervoar za gorivo 60l

Električen pomik stekel v voznikovi kabini

Tepih v voznikovi kabini

Termo in akustična izolacija med bivalnim delom in kabino

Sedeži Aguti z nastavitvijo višine, vrtljiva, z nasloni za roke in glavo

Streha oblečena v GFK 

Nadgradnja (karoserija) in oblika

Antena za radio vgrajena v ogledalo

Armaturna plošča (s črnimi dodatki) in kab. vrata v navtičnem stilu

12V vtičnica, v voznikovi kabini (makrismalno 180W)

Ročni menjalnik, 6 stopenjski + 1

160 l hladilnik, z avtomatsko izbiro, temne barve

Stranske stene in strešna struktura iz poliuretana

ABS/EBD, ESP Traction +, Hill holder, pomoč pri speljevanju v klanec

Airbag voznik in sovoznik

Nastavljiva višina sprednjih luči
Dnevne luč vgrajene v sprednje luči

Držalo za steklenice v kabinskem delu

2 zvočnika v kabini

Postelja zadaj električno nastavljiva , serijsko ECOVIP 600,612 in 712 opcijsko 
Ecovip 690 in 710

Izolacija kabinskega dela z dvojno izolacijo, sprednja in stranske stene. 

Sprednji pogon

Fiat Ducato, Turbo diesel Common rail, Euro 6 motor

Bivalni komfort

Viseče omarice z velikimi vratci s kovinskimi ročaji, ekskluzivno LaikaStabilizator spredaj in zadaj

Avtomatska klimatska naprava v voznikovi kabini

Indirektna osvetlitev pod ali nad visečimi  omaricami z zatemnitvijo

Širše podvozje zadaj

Centralno zaklepanje vrat bivalnega dela kot tudi kabine

LED luč predprostora

Pregrinjala in pokrivala iz kvalitetnega toplega materiala 

Nosilnost garaže 250 kg
Prostor za plinske jeklenke poglobljen

Opozorilna lučka na armaturi ki opozarja če so garažna vrata odprta

Indirektna več stopenjska osvetlitev bivalnega dela, kuhinje in spalnice

Oblazinjenje Chianti z opcijskim pohištvom Olmo Toscano

Stranska ogledala "črna" in v bus dizajnu, ogrevana in el. pomična

Izbira med dvemi variantami pohištva; modern / navtičen stil ali mlad / svež stil 

Tempomat

Šasija / podvozje / osnovno vozilo

Pohištvo serijsko: Noce Italiano, Pohištvo opcijsko: Olmo Toscano

Dvojno dno z napeljavo - ki je zaščitena

Avtomobilski žarometi

Okvir vroče pocinkan 

Enoročna kvalitetna armatura v kuhinji in kopalnici

Tla v bivalnem delu brez stopnice

Volan nastavljiv

Nastavljiva in vrtljiva miza 360 °, Strešno okno Midi Heki 70 x 50

Prevleke: Pisa (serijsko) in pohištvo Noce Italiano serijsko

Shranjevalni prostor v dvojnem dnu

Zaklepanje vseh vrat z enim ključem 

Garaža ogrevana, osvetljena, izolirana, poglobljena,velika vrata na obeh 
straneh vozila. 

Serijska predpriprava
Predpirava za -priklop vlečne kljuke / razpeljani kabli v omari - strehi  / parkirne 
senzorje / dodaten rezervoar za čisto vodo s prikazom nivoja vode / pritrdilnega 
sistema za generator / vzvratno kamero / strešno okno Turbovent / TV 
bivalnega dela / TV spalnice 

Kaseta za WC 18l (zaščitena proti zmrzali) 

Kuhinjske omarice, omarice bivalnega dela v dizajnu laminata, kromirani ročaji, 
ergonomska L sedežna skupina, kot doma

Blazine in nasloni za glavo s snemljivo prevleko

Omarica z dvojnim dostopom (spredaj in z zgornjega dela)Ecovip 600, 609,709

Omara za čevlje pri vhodu bivalnega dela

Razdelilna vrata bivalnega dela in spalnice (razen Ecovip 600)

Osvetlitev pod visečimi omaricami

Izvlečna kuhinjska napa, 230V vtičnica v kuhinji

Kuhinja in kopalnica 

Umivalnik s pokrovom, 3 plamenski štedilnik

2 kromirana kuhinjska  korita (razen Ecovip 612 - 1 korito)

Dodatno ogrevanje bivalnega dela

Inovativen odtočni sistem pri tuš kadi (Ecovip 612,690,712)
Tuš kad z leseno rešeteko (ne pri Ecovip 690 in 712)

Avtomatsko tiho odpiranje  kuhinjskih predalov

Dodatna odlagalna površina v kuhinji, Strešno okno 40 x 40 nad kuhinjo

Polica za začimbe iz pleksi stekla in kromirana

Kopalnica z vstopom - iz bivalnega dela in spalnice ECOVIP 690,710,712
Tuš kabina s stojno višino, okno v kopalnici (opcija) bela LED osvetlitev

Vgrajeno stojalo za perilo (ne pri Ecovip 710)

KATALOGU LAIKA   2018 in na internetni strani www. caravan.si

Vsi modeli so dobavljivi  z močnejšimi motorji in ugodnimi paketi opcijske opreme.

Tehnika
Truma Combi 6 serijsko, ALDE opcijsko,ekskluzivno ogrevanje sedežev

Truma Inet za upravljanje ogrevanje preko pametnega telefona(ne ALDE)

Možnost programiranega vklapljanje ogrevalne naprave

Zaščiteno dvojno dno, ogrevano,obdano z rešetkami za porazdelitev toplote. 

Stojna višina v bivalnem delu 205 cm, več zračnosti in shran. prostora Grelna naprava v osrednjem delu zaradi optimalne porazdelitve toplote


