
Led zemin aydınlatması
Led bagaj aydınlatması 
Banyo lavabo altı led 
Yanmaz kablo 
Yanmaz kablo kanalları 
Akü ayırıcı switch ön ve arka aküleri ayırmak için
Dış elektirik bağlantı seti 220 giriş (Defa)
CBE PC220 Kontrol Paneli / 10'lu sigorta kutusu Kirli ve temiz su tankı sensörleri 
Geri görüş kamerası + ekran
Araç aküsünden yaşam akülerini şarj için ROLE
Uydu anteni sabit + mobil kullanım
Usb 12 v giriş
Çakmak soketi 12V kablolu
12 v tv

MUTFAK 

Mutfak batarya
Dizel Ocak                                                                     
90 lt Thetford buzdolabı 12-220 V

CAM VE HAVALANDIRMA

Sürgülü kapıya ve karşısındaki camların açılır hale getirilmesi viya
Sürgülü cam arkası sabit gx-gri siyah camlar
Sürgülü kapıya ve karşısındaki camlara perde ve sineklik sistemi
Banyo havalandırması 28x28 Fiemma
40x40 (üst havalandırmalar) oturma alanı
40x40 (üst havalandırmalar) yatak alanı 
Yatak odası ayak ucu 70x40 açılır cam

SU VE ORTAM ISITMA SİSTEMİ

Truma 4 gazlı ortam ve su ısıtıcı
Truma Karavan regülatör 30 Mbar
Truma ısıtma menfezleri
Truma Çift Çıkışlı Valf

DIŞ AKSESUAR

Tente 400X250 Dometic
DOmetic psa tente montaj kiti
Ön cam kapatma sistemi

Truma Aventa Comfort 220 v karavan Kliması ısıtma-soğutma
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MOTOKARAVAN
DONANIM LİSTESİ
DÖŞEME

2 kişilik oturma arka oturma grubu deri
ön koltuklar şöför ve yanı tek kolçaklı tamamı deri
2 kişilik arkada sabit 1 kişilik ön tarafta masa ile oluşan toplam 3 yatak kapasitesi
Yan duvarlar döşemeye uygun kaplamalı alkantra
Tavan kumaş alcantara
Yalıtım 2 cm çapraz polietilen alüminyum kaplı + tüm iç mekan 
Emniyet kemerli 2 li koltuk
Tekli koltuk kendinden döner mekanizmalı

MOBİLYA

Lvt Zemin 
İthal kontraplak üzeri yarı mat lam mobilyalar 
Tüm dolaplarda bas bırak kulp 
4 yöne hareketli masa ayağı
Dışa açılır masa

BANYO VE SU SİSTEMİ

Ankastre duş sistemi pleksi + duş teknesi + yardımcı malzeme
180 tl su tankı
75 litre gri su tankı 
Su tesisatı alüminyumlu boru ithal + yardımcı malzemeleri
Banyo batarya
Banyo Lavabo
Kapı kolu ince paslanmaz + kilit
Dış duş
Dış su girişi kilitli kapaklı
Hidrafor 11lt/dk 12 V (Jabsco )
Temiz su basınç tankı
Gri su boşaltma sistemi vanalı
Maceratör siyah su boşaltma sistemi

ELEKTRİK SİSTEMİ

Elektirik tesisatı çift pano 12-220 V korumalı +priz ve düğmeler
Led orta alan aydınlanması
Led Dolap üstü aydınlatma + dolap iç aydınlatma
Led Dolap altı aydınlatma

1
2
1
1



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2

Led zemin aydınlatması
Led bagaj aydınlatması 
Banyo lavabo altı led 
Yanmaz kablo 
Yanmaz kablo kanalları 
Akü ayırıcı switch ön ve arka aküleri ayırmak için
Dış elektirik bağlantı seti 220 giriş (Defa)
CBE PC220 Kontrol Paneli / 10'lu sigorta kutusu Kirli ve temiz su tankı sensörleri 
Geri görüş kamerası + ekran
Araç aküsünden yaşam akülerini şarj için ROLE
Uydu anteni sabit + mobil kullanım
Usb 12 v giriş
Çakmak soketi 12V kablolu
12 v tv

MUTFAK 

Mutfak batarya
Dizel Ocak                                                                     
90 lt Thetford buzdolabı 12-220 V

CAM VE HAVALANDIRMA

Sürgülü kapıya ve karşısındaki camların açılır hale getirilmesi viya
Sürgülü cam arkası sabit gx-gri siyah camlar
Sürgülü kapıya ve karşısındaki camlara perde ve sineklik sistemi
Banyo havalandırması 28x28 Fiemma
40x40 (üst havalandırmalar) oturma alanı
40x40 (üst havalandırmalar) yatak alanı 
Yatak odası ayak ucu 70x40 açılır cam

SU VE ORTAM ISITMA SİSTEMİ

Truma 4 gazlı ortam ve su ısıtıcı
Truma Karavan regülatör 30 Mbar
Truma ısıtma menfezleri
Truma Çift Çıkışlı Valf

DIŞ AKSESUAR

Tente 400X250 Dometic
DOmetic psa tente montaj kiti
Ön cam kapatma sistemi

Truma Aventa Comfort 220 v karavan Kliması ısıtma-soğutma
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DÖŞEME

2 kişilik oturma arka oturma grubu deri
ön koltuklar şöför ve yanı tek kolçaklı tamamı deri
2 kişilik arkada sabit 1 kişilik ön tarafta masa ile oluşan toplam 3 yatak kapasitesi
Yan duvarlar döşemeye uygun kaplamalı alkantra
Tavan kumaş alcantara
Yalıtım 2 cm çapraz polietilen alüminyum kaplı + tüm iç mekan 
Emniyet kemerli 2 li koltuk
Tekli koltuk kendinden döner mekanizmalı

MOBİLYA

Lvt Zemin 
İthal kontraplak üzeri yarı mat lam mobilyalar 
Tüm dolaplarda bas bırak kulp 
4 yöne hareketli masa ayağı
Dışa açılır masa

BANYO VE SU SİSTEMİ

Ankastre duş sistemi pleksi + duş teknesi + yardımcı malzeme
180 tl su tankı
75 litre gri su tankı 
Su tesisatı alüminyumlu boru ithal + yardımcı malzemeleri
Banyo batarya
Banyo Lavabo
Kapı kolu ince paslanmaz + kilit
Dış duş
Dış su girişi kilitli kapaklı
Hidrafor 11lt/dk 12 V (Jabsco )
Temiz su basınç tankı
Gri su boşaltma sistemi vanalı
Maceratör siyah su boşaltma sistemi

ELEKTRİK SİSTEMİ

Elektirik tesisatı çift pano 12-220 V korumalı +priz ve düğmeler
Led orta alan aydınlanması
Led Dolap üstü aydınlatma + dolap iç aydınlatma
Led Dolap altı aydınlatma


