
Druh nástavby Obytný přívěs

Podvozek AL-KO sada Navýšení hmotnosti 2000 kg

Motor / převodovka

Délka 762 cm

Šířka 250 cm

Výška 265 cm

Vnitřní výška v obytné části 198 cm

Izolace podlahy / stěn / střechy 42 / 34 / 34 mm

Provozní hmotnost 1.670,5 kg

Celková hmotnost 2.000 kg

Doložnost 329,5 kg

Počet míst k sezení (spaní) 4 (4) osob
Topení Teplovzdušné

Objem lednice (z toho mrazák) 142 (15) l

Obsah nádrže vody vč.bojleru (snížený objem) 70 l

Obsah nádrže odpadní vody 23 l

Baterie 92 Ah

Nabíječka 18 A

garážové dveře vpravo/vlevo 997x419 /       cm

Výbava:

Dethleffs Nomad 520 ELT

Sada Sprcha (6105); Zimní komfortní sada s topením Combi (10481); Sada 90 let, jednonáprava 

(11584); Potahy Champion (10489); Nádrž na pitnou vodu, 70 l (592); Navýšení hmotnosti 2000 kg 

(pro jednonápravu vč. hliník. Disků 225/70R15C) (138); Vnější plech hladký, stříbrná metalíza 

(659); Kryt oje (434); Úprava oddělených lůžek na dvoulůžko (685)



Sériová výbava:

Podvozek

Pozinkovaný podvozek s nájezdovou brzdou a couvací automatikou

Výbava Podvozek

AAA samonastavovací brzda

AKS Spojovací zařízení se stabilizátorem

Kvalitní značkové pneumatiky pro rychlost 100 km/h

Lehké stabilizační podpěry s klikou, pozinkované

Vnější výbava

Boční lišta s integrovanými pozičními světly

Držák náhradního kola ve schránce na plynové lahve

Dveřní moskytiéra

Dvířka přihrádky na plynové lahve paralelně výklopná vzhůru

Plně izolované podběhy kol

Podlaha schránky na plynové lahve z odolného slzičkového hliníkového plechu

Prvky na čele karavanu v oblasti schránky na plynové lahve z kompozitních LFI plastů, odolné proti 

nárazu, stabilní a snadno vyměnitelné

Schránka na 2 plynové lahve 11 kg

Střecha z odolného laminátu GFK

Střešní okno Mini Heki z čirého skla

Vstupní dveře do obýv. prostoru, s oknem, jednodílné

Výklopná izolovaná trapézová okna s dvojitým zasklením (šedá Graphit) a zatmívací a 

protihmyzovou roletou

Zvedací a výklopné střešní okno Midi Heki vč. baldachýnu, osvětlené

Vnější design

Chromová madla

Vnější plech kladívkový, bílý

Čelo a záď z hladkého plechu, bílá White

Garážové dveře

Dveře úložného prostoru vpředu vpravo 997x419 mm

Design interiéru

Dekor dřeva Noce Nagano

Potahy Ruby

Textilní výbava

Sedmizónová levá matrace z termoregulačního materiálu

Sedmizónová pravá matrace z termoregulačního materiálu

Varianty nábytku

AirPlus - dokonalá cirkulace vzduchu v interiéru a zadní ventilace horních skříněk

Sezení přestavitelné na plochu na spaní

Speciální lamelový rošt s pružnými kaučukovými pouzdry, výklopný pro optimální využití úložného 

prostoru pod lůžky

Zvedací stůl, výškově nastavitelný

Kuchyně

Kuchyňská pracovní plocha s nepřímym osvětlením



Praktická skříňka s výsuvem (podle půdorysu)

Praktický tříplotýnkový vařič s elektrickým zapalováním

Velká lednička s objemem 142 l a mrazící přihrádkou 15 l

Velké zásuvky s tlumičem dorazu pro absolutně tiché zavírání

Koupelna

Integrované designové umyvadlo z minerálního materiálu

Sprchová vanička

Střešní okno s moskytiérou

Topení

Horkovzdušné vytápění

Elektroinstalace

CEE vnější přípojka pro 230 V palubní elektroinstalace

Elektrorozvody 12 V v celém přívěsu

Kolejničky pro LED osvětlení 12 V (u hlavy lůžka a u sezení)

Kompaktní elektroblok s pojistkovým automatem 230 V a 12 V pojistkou v šatní skříni, vč. 

výkonného měniče 340 W

Nepřímé osvětlení

Osvětlení předstanu 12 V

USB zásuvka do kolejnice bodového osvětlení

Voda

Mobilní nádrž na odpadní vodu 23 l 

Nádrž na pitnou vodu, 38 l

Rozvod vody pomocí elektrického čerpadla



Příplatková výbava:
kód:

Model přívěsu

Nomad 520 ELT 25 569,44 EUR

Podvozek

138 Navýšení hmotnosti 2000 kg (pro jednonápravu vč. hliník. disků 225/70R15C) 856,30 EUR

Výbava podvozek

434 Kryt oje 158,82 EUR

Sady

10481 Zimní komfortní sada s topením Combi 1 898,31 EUR

Elektrické vyhřívání podlahy; Izolace XPS čelo, záď a boky; Izolované a 

vyhřívané vedení odpadní vody; Izolovaný rozvod topení

11584 Sada 90 let, jednonáprava 839,50 EUR

Hliníkové disky 17" s designem Dethleffs; Čelo s vysokými okraji a se střešním 

nosičem; Zadní nosič světel s horním nástavcem a střešními podélníky; 

Velkoplošné podložky, 4 ks; Plnogumové podpěrné kolo s indikátorem zatížení

6105 Sada Sprcha 284,87 EUR

Vnější design

659 Vnější plech hladký, stříbrná metalíza 1 713,45 EUR

Design interiéru

10489 Potahy Champion 0,00 EUR

Varianty nábytku

685 Úprava oddělených lůžek na dvoulůžko 259,66 EUR

Voda

592 Nádrž na pitnou vodu, 70 l 125,21 EUR

Ostatní

Homologace CoC 159,00 EUR

Doprava 800,00 EUR

Celkem
s 21% DPH 39 524,12 EUR

bez DPH 32 664,56 EUR


