Základní výbava Globetrotter XL integrovaný
Podvozek (pouze pro podvozek Fiat)
-

Fiat Ducato Common Rail Turbodiesel Euro 6 (96kW/130 PS)
Diesel – filtr pevných částic (DPF)
Přední pohon
Plechové disky 16“
Kryty kol
Fix Go Kit opravná sada pneu
ABS/EBD
ESP
ASR
Hill Holder
Hill Descent Control
Přerušení přívodu paliva při kolizi
Imobilizér, otářkoměr
Denní svícení (v sériové výbavě)
Airbag řidiče + spolujezdce
Elektrické ovládání oken kabiny (u integrovaných vozidel ve spojení s dveřmi řidiče)
Sada pro poruchy
Elektricky stavitelná a vyhřívaná zrcátka v autobusové optice (u I)
Držák nápojů (I)
Dálkové ovládání na volantu
Tempomat
Automatická klimatizace v kabině řidiče

Nástavba
-

Tloušťka podlahy = 43 mm, mezi podlaha= 20 mm a střecha+boční stěny = 45 mm
dvojitá podlaha přes celou šíři vozu, výška dvojité podlahy 300 mm
Nosič zadních světel s integrovaným osvětlením (Led pásek) a 3.brzovým světlem
Garáž: 2. garážové dveře (250 kg plošné zatížení), jednoklapkové otevírání
Vyhřívaná garáž s upínacími lištami, osvětlená, 1x230 V zásuvka, GFK spodní část podlahy (Anti Slip)
Stěny garáže lemované fleecem
Dveře nástavby: Široké vstupní dveře 70 cm s oknem, síťka proti hmyzu, světlo předstanu
Elektrické dotahy dveří
Střešní zástěrky volitelné s integrovanou markýzou
Střešní okno 40x40 nad sezením
Panoramatické střešní okno 70x50 cm s roletkami (nad Hubbett)
Zatemňovací roletky kabiny
Dvojité rámové okno s integrovanou zatemňovací roletkou
Pilotní sedačky: integrované opěrky hlavy, 2 područky, otočné, stavitelné (výška, sklon)
Elektrické Spouštěcí lůžko

Technika nástavby
-

Úložná skříň pro 2 x 11 kg plynové láhve
Spínací automatika startovací a nástavbové baterie a ledničky
LED osvětlení obytného prostoru
Baldachýn s osvětlením nad vstupními dveřmi nástavby
Topení Alde v obytné části pro optimální rozložení tepla s automatickým výpustným ventilem
Nádrž na čistou a odpadní vodu ve dvojité podlaze izolována a vyhřívána

Kuchyň

-

3 - hořákový sporák, velké šuplíky s měkkými dorazy, prkénko, odpadkový koš, centrální zamykání šuplíků
Veliká lednice ze separátním mrazákem a automatickou volbou energie (AES)
Kuchyňské stropní skříňky, baldachýn s osvětlením
Multiflex kolejnicový systém
digestoř

Koupelna / WC
-

Skříňky, odkládací prostory, háčky, velké zrcadlo
koupelnové doplňky (držák na kartáčky, toaletní papír)
dřevěný rošt ve sprše

Komfort bydlení
-

Airplus odvětrávání skříněk (brání kondenzování vody)
Souvislé stropní skříně v zadní části (I 7850-2 EB)
Obytná části bez schůdku
Přestavba jednolůžek na dvojlůžko
Pevná lůžka s dřevěným roštem a 7 zónovými matracemi
Střešní zadní skříňky

-

Vysoká šatní skříň s praktickými odkládacími prostory v zadní části (I 7850-2 EB)
šatní skříň vlevo a vpravo pod postelí (I 7850-2 EB)
Šatní skříň vpravo a vlevo vedle královské postele (I 7850-2 DBM)
Velké zrcadlo

Nábytek / Potahy
-

Nábytek: Almeria Esche White
Potahy:
o Platinum
o Bozen

