CENNIK
ZABUDOWA CAMPER FLEX

netto

brutto

wersja krótka VW T5/T6/T6.1

52.032,52 zł

64.000,00 zł

wersja długa VW T5/T6/T6.1

56.910,57 zł

70.000,00 zł

ZABUDOWA CAMPER FLEX
WERSJA KRÓTKA

ZABUDOWA CAMPER FLEX
WERSJA DŁUGA

Wavecamper ttt ul. Nowa 57, 62-070 Palędzie ttt tel. 511-100-616, biuro@wavecamper.pl, www.wavecamper.pl

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE ZABUDOWY *
Izolacja
Podłoga
Miejsca
siedzące/ system
szyn
Obrotnice foteli
Wykończenie
wnętrza
Spanie dół
Spanie góra
Elektryka
Czysta woda
Szara woda
WC
Zlew
Kuchenka
Lodówka
Zabudowa
meblowa
Stolik
Demontaż
zabudowy
Dodatkowo
wersja długa

Zabudowa Camper Flex

Izolacja ścian i sufitu pianką AUTO ISOLATOR 20mm. Wysoka efektywność. Nie chłonie wilgoci.
Podłoga z izolacją pokryta odporną wykładziną PVC.

S
S

Certyfikowane dwa dodatkowe fotele z pasami 3-punktowymi umieszczone w szynach z możliwością swobodnego przesuwania na postoju. Możliwość montażu dodatkowych
foteli (max. 6). Możliwość używania foteli tyłem do kierunku jazdy. System Isofix.

S

Certyfikowana obrotnica oryginalnego fotela pasażera, dedykowana do określonego modelu pojazdu.
Certyfikowana obrotnica oryginalnego fotela kierowcy, dedykowana do określonego modelu pojazdu.

S
S

Tapicerskie wykończenie ścian (brak efektu gołej blachy - dotyczy modeli pojazdów bez fabrycznych plastików wewnątrz).

S

System sypialny tworzący łóżko o wymiarach około 195cm x 125cm wraz z komfortowym materacem.
Dach sypialny z łóżkiem lub namiot dachowy dla 2 osób (PATRZ OPCJE).
Instalacja elektryczna z dodatkowym, dedykowanym do kamperów akumulatorem AGM, gniazdkami 12V, 230V i podwójnym USB w części mieszkalnej oraz drugim podwójnym
USB w opcjonalnym dachu sypialnym. Listwy LED w suficie z funkcją ściemniania (2 sztuki). Zasilanie instalacji wodnej, lodówki, gniazd 12V, 230V, USB, oświetlenia LED z
dodatkowego akumulatora. Podświetlenie LED w meblach.
Zbiornik na czystą wodę w formie wyjmowanego kanistra.
Zbiornik na szarą wodę w formie wyjmowanego kanistra.
Miejsce na opcjonalna toaletę turystyczną w szafce w części mieszkalnej z łatwym dostępem również przy rozłożonym łóżku.
Zlew ze szklaną pokrywą i zintegrowanym kranem firmy Dometic.
Kuchenka na kartusze gazowe zlokalizowana w szufladzie kuchennej z możliwością użycia wewnątrz oraz na zewnątrz pojazdu.

S
O
S
19L
19L
S
S
S

Lodówka kompresorowa Dometic CRX 50 o poj. około 45 L (w tym demontowalny zamrażalnik 4,4 litra). Lodówka z certyfikatem dyrektywy motoryzacyjnej EMC oraz TÜV do
użycia w pojazdach, przeznaczona do użytku w ekstremalnych temperaturach. Optymalne chłodzenie i mrożenie nawet w przypadku pozostawienia zamkniętego pojazdu na
upale przez wiele godzin. Bardzo dużą wydajność i minimalne zużycie energii (1,1Ah.h przy temperaturze otoczenia +25 stopni). Bardzo cicha praca.

S

Zabudowa meblowa z lekkiej sklejki przeznaczonej do produkcji kamperów z odpornym laminatem CPL, w skład której wchodzi aneks kuchenny z miejscem na lodówkę, szafka,
półka, szuflada, zlew i blat. Duże szafki i schowki na ubrania i inne rzeczy. W części bagażnikowej tzw. techniczne szafki/schowki.

S

Stolik na szynie z możliwością ustawienia na całej długości kuchni (zapewnia wygodny dostęp do szafek), możliwością demontażu i użycia także na zewnątrz. Możliwość używania
stolika także przy rozłożonym łóżku. Miejsce do przechowywania złożonego stolika pomiędzy szafką kuchenną, a fotelem kierowcy.

S

Możliwość demontażu siedzeń z szyn oraz dolnego łóżka celem przewozu większych gabarytów.

S

Przestrzeń około 40cm na długości pojazdu pozwala uzyskać większą powierzchnię zabudowy meblowej, co ma przełożenie na większą liczbę szafek oraz ich pojemność. Większa
wolna przestrzeń w części mieszkalnej, także po rozłożeniu łóżka. Dzięki zwiększonemu rozstawowi kół podwyższony komfort jazdy.

S

S - standard , O - opcja , L - objętość w litrach

* - wyposażenie zabudowy może się nieznacznie różnić w zależności od modelu pojazdu bazowego.
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OPCJE ZABUDOWY - ceny w PLN

Okna/szyby

Fotele /
Obrotnice
foteli

Elektryka /
multimedia

Okno dachowe Dometic Mini Heki Plus 400x400
Spojler dla Dometic Mini Heki 400x400
Szyba boczna stała w drzwi przesuwne lub naprzeciw
Szyba boczna przesuwna w drzwi przesuwne lub naprzeciw ORYGINAŁ
Szyba boczna przesuwna w drzwi przesuwne lub naprzeciw ZAMIENNIK
Szyba w tylną klapę
Szyby w tylne drzwi skrzydełkowe
Okno boczne w tylnej części + wewnętrzne wykończenie zgodne ze standardem zabudowy
Przyciemnianie szyb (3 lub 4 szyby)
Przyciemnianie szyb (5 lub 6 szyb)
Maty termiczne na przednie szyby (3 szyby)
Maty termiczne na boczne i tylne szyby (5 lub 6 sztuk)
Zasłony (2 x okna boczne + tylne )
Zasłony (3 x okna boczne + tylne)
Zasłony (4 x okna boczne + tylne )
GLASS LOOK EFFECT - 1 strona (tylne boczne szyby klejone na karoserię)
GLASS LOOK EFFECT - 2 strony (tylne boczne szyby klejone na karoserię)
Dopłata do obrotnicy podwójnego fotela pasażera
Fotel pasażera pojedynczy (cena od….)
Tapicerowanie foteli innym materiałem (cena za 1 fotel od….)
Dodatkowe siedzenie (cena za 1 szt) montowane w system szyn (do 4 opcjonalnych siedzeń)
4 x zaślepki w szyny w przestrzeni mieszkalnej
Dodatkowe oświetlenie LED stałe lub na elastycznym pałąku (cena za sztukę)
Dodatkowe gniazdko 12V lub 230V lub podwójne USB (cena za sztukę)
Instalacja solarna 100W z regulatorem VOTRONIC i wyświetlaczem kontrolnym LCD
Drugi, dodatkowy akumulator AGM 80Ah lub 92Ah
Uchwyt na tablet/TV o rozmiarze do 13 cali z możliwością oglądania z obróconych siedzeń przednich, siedzeń tylnych i łóżka
Głośniki JBL umieszczone w tylnej klapie
Oświetlenie pod markizą zasilane z dodatkowego gniazda 12V
Przetwornica (cena od...)
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Zabudowa Camper Flex krótki

Zabudowa Camper Flex długi

brutto

brutto

1100,00
300,00
990,00
2990,00
1590,00
1100,00
1200,00
1600,00

1800,00
990,00
1550,00
280,00
950,00
1150,00
1500,00
1800,00
1500,00
3000,00
2300,00
2000,00
600,00
5500,00
690,00
350,00
350,00
4000,00
1700,00
450,00
1700,00
620,00
990,00

OPCJE ZABUDOWY - ceny w PLN
Ogrzewanie postojowe BRANO ze sterowaniem manualnym
Niezależne ogrzewanie postojowe Diesel Eberspächer montowane pod pojazdem ze sterowaniem cyfrowym i możliwością programowania
Ogrzewanie
Niezależne ogrzewanie postojowe Benzyna Webasto montowane pod pojazdem ze sterowaniem cyfrowym
Zdalne sterowanie do ogrzewania postojowego Eberspächer lub Webasto
Toaleta w szafce w zabudowie meblowej części mieszkalnej
Toaleta
Prysznic zewnętrzny
Prysznic
Dopłata do lodówki CRD50 (wysuwana szuflada zamiast półek)
Lodówka
Namiot dachowy z łóżkiem
Dach sypialny SCA START
Dach sypialny SCA COMFORT
Dach sypialny SCA HIGH
Dachy sypialne /
Dach sypialny SCA COMFORT PANORAMA
namioty
Dach sypialny SCA HIGH PANORAMA
dachowe
Dach sypialny SCA 290 PREMIUM
Malowanie dachu sypialnego w kolor nadwozia (standard - kolor biały)
Przystosowanie fabrycznej klimatyzacji w przestrzeni pasażerskiej po montażu dachu sypialnego (cena od….)
Szyny montowane w dachu sypialnym umożliwiające montaż bagażnika dachowego
Dach wysoki SCA z izolacją i tapicerką (wys. dachu 63 cm)
Dach wysoki SCA z izolacją i tapicerką (wys. dachu 83 cm)
Dachy wysokie
Składane łóżko dachowe 2 - osobowe do dachu wysokiego
Malowanie dachu wysokiego w kolor nadwozia (standard - kolor biały)
Dach podwyższany SCA bez łóżka - tylko funkcja stania w pojeździe
Dachy
podwyższane Malowanie dachu podwyższanego w kolor nadwozia (standard - kolor biały)

Zabudowa Camper Flex krótki
Zabudowa Camper Flex długi
brutto
brutto
4900,00
6500,00
8000,00
1500,00
300,00
950,00
1200,00
9900,00
24000,00
26000,00
26000,00
28000,00
27000,00
29000,00
28000,00
32000,00
3500,00
3000,00
950,00
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20000,00

-

23000,00
7000,00
4000,00
9500,00
2200,00

OPCJE ZABUDOWY - ceny w PLN
Markiza FIAMMA F35 PRO rozwijana ręcznie - kolor obudowy srebrny lub czarny
Markiza FIAMMA F45S rozwijana przy pomocy korbki - kolor obudowy srebrny lub czarny
Markiza FIAMMA F40 VAN 270 czarna (niemożliwe z dachem sypialnym)
Markizy / Osłony Markiza FIAMMA COMPASS 260 srebrna lub czarna (niemożliwe z dachem sypialnym)
Szyna Multirail ze spoilerem i montażem**
Ściany boczne, frontowe, kompletne przedsionki do markiz - ceny od…
Osłona - materiałowy daszek przeciwsłoneczny łączony z pojazdem przy pomocy listwy magnetycznej lub opcjonalnej szyny multirail
Bagażnik rowerowy FIAMMA CARRY BIKE do VW T5 - tylna klapa (standard 2 rowery, opcja do 4 rowerów)
Bagażnik rowerowy FIAMMA CARRY BIKE do VW T6 - tylna klapa (standard 2 rowery, opcja do 4 rowerów)
Bagażniki
Bagażnik rowerowy FIAMMA CARRY BIKE do VW T5/T6 - drzwi skrzydełkowe (na 2 rowery)
rowerowe
Rozszerzenie do 3go roweru (tylko dla tylnej klapy)
Rozszerzenie do 4go roweru (tylko dla tylnej klapy)
Podłoga w jachtowym stylu
Demontowalna szafka z roletą celem poszerzenia łóżka dolnego
Dodatkowy stolik montowany w boczek drzwi przesuwnych
Inne
Dodatkowa kuchenka na kartusze gazowe w walizce

Kolorystyka
mebli

Zabudowa Camper Flex krótki

Zabudowa Camper Flex długi

brutto

brutto

2400,00

2600,00

3200,00

3400,00

3400,00

-

*

5100,00

-

1500,00

1600,00

Dopłata do wykończenia wewnątrz wokół okien bocznych, tylnych***
Przygotowanie dokumentów do rejestracji jako pojazd specjalny-kempingowy
Stawka godzinowa za indywidualne prace wykraczające poza zakres standardowej zabudowy i opcji z cennika
Kolorystyka mebli GRAFIT/ORZECH
Kolorystyka mebli BIAŁY/ORZECH
Kolorystyka mebli GRAFIT/BIAŁY

700,00
750,00

1800,00
2600,00
1900,00
500,00
500,00
3260,00
2200,00
2200,00
150,00
1000,00
2000,00
350,00
DO WYBORU W CENIE ZABUDOWY
DO WYBORU W CENIE ZABUDOWY
DO WYBORU W CENIE ZABUDOWY

1. Pomimo dołożenia wszelkich starań przy tworzeniu cenników i opisów nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne powstałe błędy. 2. Cennik obowiązuje od 05.02.2020 do odwołania. 3. Wiążąca wycena odbywa się po oględzinach pojazdu bazowego.

* - dostępna tylko w kolorze srebrnym obudowy
** - konieczne w przypadku wyboru markizy z dachem sypialnym
*** - dotyczy pojazdów bazowych wyposażonych w boczne tylne szyby
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Dane techniczne - VW T6.1 z zabudową:
Rozstaw kół (mm)
Długość pojazdu (mm)
Szerokość pojazdu (mm)
Wysokość pojazdu z dachem sypialnym (mm)1
DMC standard
DMC opcjonalne
Ładowność pojazdu bez dachu sypialnego (DMC 2.800 kg / 3.200 kg)2
Ładowność pojazdu z dachem sypialnym (DMC 2.800 kg /3.200 kg)2
Liczba miejsc siedzących
Liczba miejsc sypialnych
Wymiary łóżka dolnego
Wymiary łózka w dachu sypialnym

Camper Flex / Flex light krótki

Camper Flex / Flex light długi

3.000
4.904
1.904
1.990
2.800 kg
3.000 kg – 3.200 kg
600 kg / 1.000 kg
500 kg / 900 kg

3.400
5.304
1.904
1.990
2.800 kg
3.000 kg – 3.200 kg
550 kg / 950 kg
450 kg / 850 kg

4 lub 5 (opcjonalnie do 9)3
2/4
195cm x 125cm
200cm x 120cm

4 lub 5 (opcjonalnie do 9)3
2/4
195cm x 125cm
240cm x 120cm

Podane wymiary i wartości są przybliżonymi.
1. Wysokość może różnić się w zależności od wersji pojazdu i modelu dachu sypialnego.
2. Dotyczy pojazdu w wersji standardowej z zabudową bez wyposażenia opcjonalnego.
3. Zwiększenie liczby miejsc siedzących możliwe opcjonalnie po demontażu części lub całości zabudowy.

Pomimo dołożenia wszelkich starań przy tworzeniu cenników i opisów nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne powstałe błędy.
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