
YOUR HOME IS WHERE YOU ARE

VOLKSWAGEN  T6.1



Czy marzyliście o pojeździe, który zapewni Wam pełną niezależność i poczucie bezpieczeństwa?
Nowy Wavecamper Volkswagen T6.1 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 (do 5,4m długości oraz 2,0m wysokości) umożliwiają wykorzystanie 
go do wielu różnych zadań.

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

NIEZALEŻNOŚĆ





PONADPRZECIĘTNA 
                             FUNKCJONALNOŚĆ
NA CO DZIEŃ
Wavecamper Volkswagen T6.1 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.

TRANSPORT OSÓB I PRZEDMIOTÓW
Rodzinny wypad z dziadkami? Czy weekendowy wyjazd z przyjaciółmi?

Wavecamper Volkswagen T6.1 dzięki opcjonalnym dodatkowym fotelom 
w kilka minut może się przystosować do przewozu max 8-miu osób.

Przeprowadzka lub zakup nowych mebli?
Dzięki wolnej podłodze i przestrzeni załadunkowej o długości do 290 cm 

Wavecamper Volkswagen T6.1 idealnie nada się do przewiezienia dużych gabarytów.

W WEEKEND
Wypad w góry czy na rower? 
A może lubicie pływać na desce?
Dzięki wolnej podłodze i przestrzeni załadunkowej o długości do 290 cm 
Wavecamper Volkswagen T6.1 będzie doskonałym kompanem do takich aktywności.

pojemny bagażnik mini bus do 8 miejsc uniwersalny system mocowania bagażu

bezpieczny transport towaru i osób ogromna przestrzeń ładunkowa

transport większych gabarytów

mobilne biuro wysokość około 198 cm



NA WAKACJE 
Wavecamper Volkswagen T6.1 doskonale sprawdzi się w wakacje jako pełnowartościowy kamper z czterema miejscami do spania, 
szafkami, ogrzewaniem postojowym czy dodatkową instalacją elektryczną.

Tak wyposażonym pojazdem możecie udać się na wakacje, kiedy tylko zechcecie 
i dokąd zapragniecie.  Bez względu na miejsce, w którym się zatrzymacie Wavecamper
Volkswagen T6.1 zapewni Wam komfort i poczujecie się w nim jak w domu.
We wnętrzu znajdziecie wygodne łóżka, funkcjonalną przestrzeń mieszkalną, kuchnię,
ogrzewanie postojowe oraz dostęp do prądu czy WC chemiczne.

prysznic zewnętrzny

dach sypialny

dostęp do toalety turystycznej przy rozłożonym łóżku

łóżko górne w systemie „FROLI” zlew, kuchenka gazowa, lodówka

łóżko górne dla dwóch osóbdużo światła dziennego i przestrzeni

możliwość korzystania z kuchni i stolika przy rozłożonym łóżku



Innowacyjna zabudowa Wavecamper Volkswagen T6.1 cha-
rakteryzuje się ponadprzeciętną funkcjonalnością!
Cechą charakterystyczną są między innymi pojedyncze fotele 
w systemie szynowym, które umożliwiają aranżację wnętrza 
na wiele sposobów. Istnieje możliwość przestawiania fote-
li, 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 Volkswagen T6.1 oferuje lodówkę kompresorową 
firmy Dometic, instalację elektryczną z dodatkowym akumu-
latorem hotelowym, kompletną izolację z tapicerskim wykoń-
czeniem wnętrza, zlewozmywak ze szklaną pokrywą i zinte-
growanym 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.

Wavecamper Volkswagen T6.1  SHORT/LONG
KONFIGURACJA WNĘTRZA *

* Wybrane konfiguracje poglądowe. Możliwości konfiguracji mogą się różnić 
  w zależności od wyboru wersji modelu bazowego pojazdu i jego wyposażenia.

Wavecamper 
Volkswagen T6.1 SHORT SHORT

4.904mm



Zabudowa na pojeździe z długim rozstawem kół to 
dodatkowa przestrzeń oraz podwyższony komfort jazdy. 
Dodatkowa funkcjonalność dzięki systemowi przesuwnych 
siedzeń z możliwością szybkiego demontażu.
Nasza zabudowa bazująca na długiej wersji pojazdu 
oferuje dodatkową wolną przestrzeń, a także powiększony 
bagażnik, więcej szafek i schowków oraz inne praktyczne 
rozwiązania. 

Wavecamper 
Volkswagen T6.1  LONG

versus LONG
5.304mm

+40 cm







BEZPIECZNIE
I PRZYJEMNIE JAK W DOMU

markiza „FIAMMA” 

dach sypialny „PANORAMA” 

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.



ZOSTAŃ MISTRZEM KUCHNI!

W Wavecamper Volkswagen T6.1 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.



PAKIET WAVECAMPER SPORT
 
NA ZEWNĄTRZ:
dokładka przedniego zderzaka w kolorze czarnym piano,
przedni grill oraz elementy zderzaka lakierowane w kolorze czarnym piano
+ 2 czerwone paski na przednim grillu,
przedni emblemat VW lakierowany w kolorze czarnym piano,
przyciemnione kierunkowskazy na błotnikach,
logo Wavecamper Sport na błotnikach,
obudowy lusterek kolor czarny piano,

drzwi boczne na wysokości słupków B w kolorze czarnym,
dokładka tylnego zderzaka w kolorze czarnym piano,
emblemat VW na tylnej klapie czarny,
paski z grafiką Wavecamper SPORT na bokach i na tylnej klapie,
namiot dachu sypialnego w kolorze szaro-czerwonym (tylko w przypadku wyboru 
opcjonalnego dachu SCA PREMIUM),
felgi aluminiowe czarne 18 cali, 
opony letnie 255/45 R18 103H XL,
obniżone zawieszenie - sprężyny obniżające Eibach - przód i tył o 30mm.  



WEWNĄTRZ – OBSZAR ZABUDOWY:
podłoga czarna + czarne zaślepki szyn w części mieszkalnej,
meble z lekkiej sklejki 15mm z laminatem czarny mat + carbon,
czarne elementy wykończenia mebli,
czerwone obrzeże na blacie kuchennym,
tapicerka siedzeń czarna alcantara/kratownica + czerwone przeszycia,
tapicerka wykończenia wnętrza: czarny materiał/czarna alcantara,
czarne zasłony,
czarny materac łóżka dolnego,
podsufitówka w części mieszkalnej: czarny materiał,
lodówka Dometic z czarnym frontem,

czarne gniazdka 230V/12V/USB,
analogowy wskaźnik naładowania dodatkowego akumulatora 
w formie zegara z białym tłem.
 
 
WEWNĄTRZ – KABINA KIEROWCY I PASAŻERA:
podsufitówka w kabinie kierowcy i pasażera: czarna alcantara,
obudowy słupków A i B: czarna alcantara z czerwonym przeszyciem,
tapicerka siedzeń czarna alcantara/kratownica + czerwone przeszycia,
wybrane elementy wnętrza lakierowane na czarno.



PAKIET WAVECAMPER 4X4
NA ZEWNĄTRZ:
nadładki na nadkola,
halogeny Lazer Elite w przednim grilu,
pokrywa silnika (maska) wyklejana 
(folia 3M czarny mat),
tylne wnęki okien bocznych wyklejane 
(folia 3M czarny mat),
przejście z drzwi pasażera i kierowcy w strone okien 
bocznych wyklejane folią na wysokości szyb (folia 3M 
czarny mat),
2 x szyny airline czarne mocowane na bokach tylnych 
wnęk okiennych (łącznie 4 szyny),
2 x trapy,

wyklejenie pojazdu grafiką Wavecamper 4x4 
(folia 3M czarny mat),
bagażnik rowerowy VW malowany na czarno
adaptowany pod uchwyty na koło zapasowe, 
kanister i łopatę,
koło zapasowe (felga offroad + opona All Terrain),
kanister 20l,
łopatka Fiskars,
dolna osłona silnika z aluminium,
zawieszenie Seikel,
felgi off-road,
opony All Terrain.

WEWNĄTRZ:
podłoga czarna gumowa,
szyna airline na prawym słupku C,
szyna airline nad kuchnią + haczyki + uchwyt na 
ręcznik papierowy oraz mini szuszarka,
szyna airline nad górną krawędzią na wysokości 
słupków D + haczyki,
meble offroad - sklejka z laminatem na specjalne 
zamówienie (szary mat + dąb).





ul. Nowa 57
62-070 Palędzie
tel. +48 517 515 506
biuro@wavecamper.pl
www.wavecamper.pl

Miejsce na pieczątkę koncesjonera Volkswagen.      

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. 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 producentem Wavecamper. 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.


