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ROZPIS VYBAVENÍ  OBYTNÉHO VOZU  Weinsberg CaraLoft
Základní příslušenství

Kuchyňka:
talíř plastový dezertní 4ks kávová lžička 4ks otvírák na konzervy 1ks
talíř plastový velký 4ks lžíce velká 4ks vývrtka na víno 1ks
talíř plastový hluboký 4ks vidlička 4ks kuchyňský nůž 2ks
miska plastová kompotová 4ks příborový nůž 4ks varná konvice 220V 1ks
prkýnko plastové 1ks podložka pod hrnec 1ks odkapávač na nádobí + tác 1+1ks
hrnec + poklice 5 l 1ks struhadlo 1ks plastový hrnek 4ks
hrnec + poklice 3 l 1ks škrabka na brambory 1ks plastový kelímek 4ks
hrnec + poklice 1 l 1ks trychtýř plast 1ks zapalovač /
pánvička pr. 28Cm 1ks obracečka plast 1ks koberec 2+1ks
plastová mísa velká 1ks vařečka plast 1ks zátka do dřezu+umyvadla 1+1ks
plastová mísa malá 1ks klaště plast 1ks odpadkový koš 1ks
plastový cedník 1ks naběračka plast 1ks

Koupelna:
zrcadlo 2ks háček na ručník 2ks chemie do WC (tablety)/1použití 1ks
umyvadlo + sprcha 1ks dávkovač tekutého mýdla 1ks toaletní papír 1ks v ceně 1ks
držák toal.papíru 1ks chemické WC 1ks čistící sada na WC 1sada
zástěna,závěs 2ks pojízdná nádrž  chemického WC 1ks

Ostatní:
prodlužovací kabel 220V 20m 1ks prostěradlo ano vyrovnávací klíny 2ks
hadice na vodu 10m 1ks chránič madrace (děti) ano rezervní kolo + hever.sada 1+1ks
el.redukce do kempu 220V 2ks ramínko na šaty 4ks sada žárovek 1ks
redukce 12V 1ks závěs oddělující obyt.část ano lékárnička,výstražná vesta 1+4ks
rádio ano zástěna na přední okna ano servisní sada pro lepení pneu 1ks
barevná couvací kamera ano žebřík 2ks tažné zařízení,lano 5t,trojúhelník 1+1+1
trezor ne schůdek 1ks PB lahev + klíče 1+2ks
solární panel ano klika na sklopení lůžka 1ks rohož před vchod 1ks
háček na oblečení 2ks stůl (stavitelný ve voze) 1ks hasící přístroj 2kg 1ks
plyn.topení Truma ano hadr na zem,kbelík 1+1ks držák na 4 kola ano
digestoř ne smetáček + lopatka 1+1ks reflexní deska na kola 1ks
USB ano markýza + klika+ 2ks tyče ano

Volitelné příslušenství za příplatek
rozkládací stůl ano koberec pod markýzu 4 x 2,5m ano chemie do chem.WC (tablety) ano
polohovací křeslo do 120kg ano kryt kol ano toaletní papír pro chem. WC ano
navigace Garmin ne
zástěna 5 x 1,4m ano
sušák na prádlo ano
Peřiny a polštáře nepůjčujeme,jistě oceníte spaní ve vlastním.
Prosím o kontrolu našeho základního vybavení,je možné,že Vám bude něco na cestu scházet,
tak si to nezapomeňte doma přibalit (např. šňůra na prádlo,kolíčky,mycí prostředky,utěrky...)   

info@privesy.net
www.obytnevozy-karavany.cz


