Wavecamper Renault Trafic

NIEZALEŻNOŚĆ
POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

Czy marzyliście o pojeździe, który zapewni Wam pełną niezależność i poczucie bezpieczeństwa?
Nowy Wavecamper Renault Trafic to nie tylko zwykły van czy też wakacyjny kamper. To także pojazd, który z powodzeniem będzie służyć podczas codziennych czynności.
Zastosowany w tym kamperze innowacyjny układ wnętrza oraz kompaktowe wymiary (5,4m długości oraz 2,0m wysokości) umożliwiają wykorzystanie go do wielu różnych
zadań.

PODRÓŻOWANIE

Podróżowanie jest zawsze pasjonujące i odkrywcze. A może chcielibyście dodatkowo przestawić się na podróże pełne niezależności?
W pełni decydowali o miejscu i formie noclegu, bez terminów, rezerwacji, lotów, czy standardu wybranego hotelu?
W tej sytuacji Wavecamper Renault Trafic to najlepsze rozwiązanie!

Od dziś w każdej chwili możecie z dnia na dzień zmienić miejsce pobytu zostając tam, gdzie poniosła was wyobraźnia
lub tam, gdzie po prostu bardzo wam się podoba. Pobyt na łonie natury z dala od ludzi? Z tym również nie będzie
problemu! To jest właśnie niezależność, którą daje Wavecamper Renault Trafic!

NA CO DZIEŃ

Wavecamper Renault Trafic doskonale sprawdzi się podczas codziennych czynności, jak np. odwożenie dzieci do szkoły, dojazd do pracy czy wyjazd na zakupy
(wysokość ze złożonym dachem wynosi najczęściej poniżej 200 cm). Wavecamper zapewnia wygodne miejsce do przebywania wewnątrz oraz szereg udogodnień
(np. stolik i dodatkowa instalacja elektryczna), które czynią to auto odpowiednim partnerem do pracy poza biurem.

W WEEKEND

Wypad w góry czy na rower? A może lubicie pływać na desce?
Dzięki wolnej podłodze i przestrzeni załadunkowej o długości do 300 cm Wavecamper Renault Trafic
będzie doskonałym kompanem do takich aktywności.

toaleta turystyczna

Niezależność i możliwość wyboru miejsca pobytu z dala od tłumów.
W pełni wyposażona kuchnia umożliwia samodzielne przygotowywanie posiłków. Natomiast toaleta turystyczna
oraz prysznic zewnętrzny pozwalają znacznie ograniczyć korzystanie z publicznych sanitariatów.

prysznic zewnętrzny

BEZPIECZNIE I PRZYJEMNIE JAK W DOMU

Bez względu na miejsce, w którym się zatrzymacie w Wavecamper Renault Trafic poczujecie się komfortowo i bezpiecznie jak w domu.
W środku znajdziecie wygodne łózka dla 4 osób, komfortową przestrzeń mieszkalną, funkcjonalną kuchnię, ogrzewanie postojowe
oraz dostęp do prądu czy opcjonalne WC chemiczne.

W Wavecamper Renault Trafic każdy może zostać mistrzem kuchni! Pod ręką znajdziecie wszystko, co niezbędne do przygotowania posiłku.
Do Waszej dyspozycji jest lodówka z zamrażalnikiem, dwupalnikowa kuchenka gazowa, zlewozmywak, blat roboczy oraz schowki w postaci szafek,
półek czy szuflady.

NA WAKACJE

łóżko górne dla dwóch osób

łóżko górne w systemie „FROLI” (standard)

Wavecamper Renault Trafic doskonale sprawdzi się w wakacje jako pełnowartościowy kamper z czterema miejscami
do spania, szafkami, ogrzewaniem postojowym czy dodatkową instalacją elektryczną.
Tak wyposażonym kamperem możecie udać się na bezpieczne wakacje, kiedy tylko zechcecie i gdzie zapragniecie.

TRANSPORT OSÓB I PRZEDMIOTÓW

Rodzinny wypad z dziadkami? Czy weekendowy wyjazd z przyjaciółmi?
Wavecamper Renault Trafic dzięki opcjonalnym dodatkowym fotelom w kilka minut może się przystosować do przewozu 6-ciu osób.
Przeprowadzka lub zakup nowych mebli?
Dzięki wolnej podłodze i przestrzeni załadunkowej o długości do 300 cm Wavecamper Renault Trafic idealnie nada się do przewiezienia dużych gabarytów.

ZABUDOWA WAVECAMPER

KONFIGURACJE WNĘTRZA

Innowacyjna zabudowa Wavecamper Renault Trafic charakteryzuje się ponadprzeciętną funkcjonalnością!
Cechą charakterystyczną są między innymi pojedyncze fotele w systemie szynowym,
które umożliwiają aranżację wnętrza na wiele sposobów. Istnieje możliwość przestawiania foteli, ich dołożenia lub całkowitego demontażu. Umożliwia to praktyczne zastosowanie pojazdu do wielu czynności, jak np. 4-osobowego kampera z 4 miejscami
do spania lub pojazdu do przewozu 6 osób.

Oprócz tych ważnych funkcji zabudowa Wavecamper Renault Trafic oferuje lodówkę
kompresorową firmy Dometic, instalację elektryczną z dodatkowym akumulatorem
hotelowym, kompletną izolację z tapicerskim wykończeniem wnętrza, zlewozmywak
ze szklaną pokrywą i zintegrowanym składanym kranem, składany stolik za siedzeniem
kierowcy, który może być używany również poza pojazdem i wiele innych udogodnień.
Bardzo ważnym elementem jest kompletna zabudowa meblowa najwyższej jakości
wykonana z lekkiej sklejki z odpornym na uszkodzenia laminatem CPL.

przetwornica 230V (opcja)

termomaty magnetyczne (opcja)

gniazdo USB w przestrzeni łóżka dolnego

ogrzewanie postojowe EBERSPACHER

praktyczne schowki w przestrzeni łóżka dolnego

szuflady w przestrzeni kuchennej

panel z gniazdami USB, 12V, 230V

gniazdo prysznica i wieszak w bagażniku

podręczna latarka ładowana z gniazda 12V zamocowana w łatwo dostępnym uchwycie

uchwyt na tablet (opcja)

zewnętrzne gniazdo CEE z możliwością wyprowadzenia
gniazda 230V pod markizą

instalacja solarna

uniwersalny system mocowania bagażu

gniazdo USB w przestrzeni dachu sypialnego

lodówka DOMETIC

ul. Nowa 57
62-070 Palędzie
tel. +48 511 100 616
biuro@wavecamper.pl
www: wavecamper.pl

Miejsce na pieczątkę koncesjonera Renault.

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja
została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Wavecamper zastrzega
sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych
Autoryzowani Partnerzy Renault będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami
wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji
lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie
się z najbliższym Autoryzowanym Partnerem Renault. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą się nieco różnić od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia
Wavecamper jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

