Bela - Německo

Adria - Slovinsko

ABI - UK
Abby - UK

alkovna

integrované

rozložení obytné plochy

Obytné auto

vhodné pro
rodiny s dětmi

velký převis nad
kabinou řidiče

+ Nízká pořizovací cena
+ Možnost odpojit karavan a cestovat po okolí
+ Možnost využívat dlouhodobě jako chatku
+ Nízké provozní náklady
+ Prostorný interiér

Auto s alkovnou je méně stabilní, do
alkovny se musí na postel stoupat vysoko a
starší lidé v ní nemají pohodlí

výhody

na zádi je pevné lůžko,
palandy nebo dvě lůžka

je třeba minimálně 1,8
nebo dvoulitr

většinou je to velký karavan, určený pro více lidí

stabilnější na cestách

horší manévrovatelnost bez
moveru s ním ručně nepohnete

vhodné pro
páry s přáteli nebo dětmi

až pro 5 osob - v
případě 3 dětí v rodině

vhodné pro rodiny s dětmi

snadná
manévrovatelnost i
ručně

pevná postel se sezením

rozkládací palandy

pevné palandy

dvě rozkládací sezení

jedno rozkládací sezení

jednoosý

dvouosý

- Náročnější řízení a couvání
- U levnějších karavanů bez baterie a nezávislého ohřevu vody
závislost na přípojkách v kempu, nebo nutnost toto vybavení
domontovat
- Méně vhodné pro kempování na divoko

nevýhody

počet os

rozložení
obytné plochy

je standardní teplá a
studená voda

nejoblíbenější je
kuchyně na jedné straně

sprcha plus WC a
umyvadlo v jednom

samostatná sprcha

průměrná váha přívěsů
je okolo 1400 kg

Obytný přívěs

máte vhodné vozidlo na
tažení přívěsu?

připomíná
obytný autobus

vhodné špíše pro dva vhledem k
menšímu užitnému prostoru

výhody

polointegrované

oddělený prostor pro
bydlení a řízení

+ Snazší přeprava vybavení a možnost tažení přívěsu
+ Praktičnost při častém přejíždění a poznávacích cestách
+ S kratšími modely možnost zaparkovat na klasických
řadových parkovištích
+ možnost táhnout přívěs s motorkou, člunem nebo lodí
+ většina je jich do 3500kg - vhodná tedy pro skupiny B
+ za jízdy jít do ledničky nebo na záchod
+ vhodnější pro zimní karavaning

nevýhody

Skupina B - vozidlo v kombinaci s
přívesem musí být do 3500 kg

Skupina B + E - vozidlo v kombinaci s
přívěsem musí být do 4250 kg

Pokud máte větší představu a
chcete autobus, pak musíte mít
řidičské oprávnění skupiny D

- Vysoká pořizovací cena
- Časté problémy s přetěžováním nad 3,5 tuny, nízká
doložnost
- Vyšší provozní náklady

ACE - Holandsko
Arca - Itálie

Autostar - Francie

koupelna

kuchyně

mikrovlnka

plynový sporák s
grilem a troubou

kombinovaná chladnička

předstan / markýzy

plynová bomba

zpětná zrcátka na auto

redukce pro připojení k automobilu

zámek na oj

náhradní baterie

krycí plachta

schůdky

botička pro zabezpečení karavanu

prodlužovací
kabely na elektřinu

kempingové stolky a židle

vyrovnávací nájezdy

Chemie do WC

redukce do zásuvky

pejskaře

plážové povaleče

cestovatele

důchodce

rybáře

motorkáře

rodinu

nemůžete s
přívěsem stát úplně
kdekoliv

nájem v kempu

čím vyšší požadavky na karavan,
tím vyšší je jeho cena

s čím je třeba počítat

hadice k naplnění vodou

kanystr na odpadní vodu

kanystr na pitnou vodu

příslušenství

rozdělení na karavan s volantem nebo bez

řidičský průkaz

STK, pojištění zelená karta,servis

na co je třeba myslet s
každým karvanem

CHCI KARAVAN

PROČ ANO

karavan je pro každého

dá se cestovat v
každém ročním období

můžete zůstat na jednom místě nebo
být každý den někde jinde

můžete si vzít sebou kola / motorku

nezáleží, zda jste sami nebo
máte početnou rodinu

kempování nadivoko - v přírodě, u
vody, bez ostatních lidí kolem

můžete sebou kamkoliv vzít
domácího mazlíčka

svodoba cestování - můžete kdykoliv
změnit místo pobytu

na co nezapomenout

doklady k přívěsu

cestovní pojištění

základní náhradní díly

podle značky

Beyerland - UK - už se nevyrábí

Benimar - Španělsko

Bergland - Holandsko

Bailey - UK

Avondale - UK
Bavaria - Německo
Bürstner - Německo
Blucamp - Itálie

Coachman - UK

Eifelland - Německo

Obytné dodávky Citröen, Fiat, Ford, VW, Iveco, MercedesBenz

Frankia - Německo

Fendt - Německo

Euramobil - Německo

Elddis - UK

Dethleffs - Německo

Carthago - Německo

Carado - Německo

Caretta - Turecko

Caravelair - Německo

Concorde - Německo
Caravans
International Itálie
Jurgens Ci Caravans - Jižní Afrika

Elnagh - Itálie
Etrusco - Itálie
Forster - Německo

Cabby - Švédsko

Fleetwood - UK

Fleurette - Francie

Globe-Traveller - Polsko

Freedom - UK

CityCaravan - Česká Republika

Hobby - Německo

GiottiLine - Itálie

Hymercar - Německo

Kondor - Česká
Republika

KRS - Česká Republika

Itineo - Francie

Knaus - Německo

Hylander - UK

Hymer - Německo

Chausson - Francie

Challenger - Francie

KABE - Švédsko
Laika - Itálie

Lunar - UK

Niewiadów - Polsko

Morelo - Německo

Malibu - Německo

LMC - Německo

McLouis - Itálie

LE VOYAGUER - Francie

La Strada - Německo

Mobilvetta - Itálie
MonacoCoach - USA

Niesmann+Bischoff
- Německo
Pilote - Francie

Tabbert - Německo

Swift - UK

Sun Living - Slovinsko

Rimor - Itálie

Pössl - Německo

Orangecamp - Německo
PLA - Itálie
Rapido - Francie
Roller Team - Itálie
Sterckeman - Francie
Sunlight - Německo
T@B - Německo
T.E.C. - Německo

Thor Motor Coach
(TMC) - FORD - USA

Weinsberg - Německo

VANMASTER - UK

VANTOURER - Německo

XGo - Itálie

Westfalia - Německo

Wilk - Německo - už se nevyrábí

