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Vše pro kemping a 
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 Dodávky

Takto to upevníte...

Rozšiřte svůj životní prostor předstanem pro dodávky

Magnetický adaptér 3-dílný
D3-dílný magnetický adaptér 
umožňuje rychlý způsob, jak připojit 
svůj stan k vozidlu. Ten drží na 
kovové střeše a je napojen k profilu 
na stanu. 246 cm.

Plastová přísavka
Výkonná přísavka o průměru 
14cm

Potřebujete dva kusy

Podtlaková mosazná přísavka

Přísavka pro upevnění zadní tyčky 
stanu na vozidlech bez okapnice.

Potřebujete dva kusy

Standartní fixace je na okapní lištu 
dodávky, kterou na vozidle možná 
máte. V případě, že ano, tak 
stáhnete touto klemou k montážní 
tyč k okapničce.

Pokud na vozidle okapničku 
nemáte, upevníte tyč zadní části 
stanu tak, že připevníte přísavky 
na střechu a těmito přísavkami 
uchytíte tyč stanu.

Další varianta přísavek. Tyto jsou 
pevnější.

Pokud máte na vozidle kedrovou 
lištu, tak stan nasunete přímo do 
kedrové lišty. To ale prakticky 
žádná dodávka nemá.

Můžete alespoň využít magnetický 
kedrový adaptér, který jen 
položíte na kovovou střechu. Je to 
rychlé řešení, jen síla úchytu je 
trochu nižší, ale dostatečná.

610/665 

610/664

Stan k dodávce vám umožní zvýšit omezený prostor, který 
vaše dodávka nabízí. Stanem získáte užitečný prostor k 
sezení, vaření, případně ke spaní. Naše stany jsou 
samostojící, odpojitelné se zadní uzavíratelnou stěnou. Díky 
tomu můžete s vozidlem cestovat a stan můžete nechat v 
kempu se vším vybavení jako židle stoly či gril.  

Mezi nejprodávanější stan k dodávkám se řadí:
HERZOG Easy Travel 070/004 
EuroTrail Travel Extra 070/001, 
a nebo nafukovací  Westfield Hydra 300 AIR 070/305 

Jediné co potřebujete vědět je montážní výška střechy vašeho 
vozidla jako například u menších osobních dodávek cca 
170-210cm.

Stany

610/335 
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https://www.svetkaravanu.cz/westfield-hydra-300-air
https://www.svetkaravanu.cz/predstan-eurotrail-travel-extra
https://www.svetkaravanu.cz/predstan-eurotrail-travel-extra
https://www.svetkaravanu.cz/podtlakova-mosazna-prisavka
https://www.svetkaravanu.cz/podtlakova-prisavka
https://www.svetkaravanu.cz/magneticky-adapter-3-dilny
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Travel Extra  239,–

 259,–
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359,–

499,–389,– 599,–

Vodní sloupec: 3000 mm
Mont. výška: 180 – 245 cm

070/305 469

Vodní sloupec: 2000 mm
Mont. výška: 180 – 220 cm

070/001

Easy Travel

239,–

Vodní sloupec: 2000 mm
Mont. výška: 170 – 210 cm

070/005 319,–

Vodní sloupec: 4000 mm
Mont. výška: 180 – 220 cm

070/410 569

Vodní sloupec: 4000 mm
Mont. výška: 240 – 290 cm

070/411 649

Vodní sloupec: 3000 mm
Mont. výška: 210 – 250 cm

070/078 599,–

Vodní sloupec: 4000 mm
Mont. výška: 170 – 210 cm

070/004 294,–

Vodní sloupec: 3000 mm
Mont. výška: 180 – 220 cm

070/415 649,–

Vodní sloupec: 3000 mm
Mont. výška: 180 – 220 cm

070/255 359,–

Vodní sloupec: 3000 mm
Mont. výška 180 – 220 cm

070/035 499,–

Vodní sloupec: 3000 mm
Mont. výška: 240 – 290 cm

070/281 389,–

Vodní sloupec: 3000 mm
Mont. výška: 170 – 210 cm

070/048 259,–

Všechny stany jsou dodávány s upevňovací tyčkou, přísavky nebo magnetický adaptér je k dokoupení.

Dodávky Stany
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https://www.svetkaravanu.cz/predstan-eurotrail-travel-extra
https://www.svetkaravanu.cz/predstan-high-peak-tramp
https://www.svetkaravanu.cz/predstan-herzog-travel-light
https://www.svetkaravanu.cz/predstan-herzog-easy-travel
https://www.svetkaravanu.cz/predstan-k-dodavkam-dwt-luna-air
https://www.svetkaravanu.cz/predstan-k-dodavkam-dwt-rapid-air
https://www.svetkaravanu.cz/westfield-hydra-300-air
https://www.svetkaravanu.cz/outwell-darlington-air
https://www.svetkaravanu.cz/outwell-country-road
https://www.svetkaravanu.cz/outwell-country-road
https://www.svetkaravanu.cz/predstan-k-dodavkam-outwell-daytona
https://www.svetkaravanu.cz/predstan-k-dodavkam-outwell-daytona


Travel Light
 11 mm epoxy sklolaminátové tyče; 3 přídavné střešní tyče, jdna 
uchycovací zadní tyč; montážní výška 170 - 210 cm; uzavíratelná zadní 
stěna

Tento stan má dva vchody. Má panoramatická průhledná okna se 
záclonkami a sítěmi proti hmyzu. Přední stěnu je možné vyrolovat. Boční 
stěna může být napnuta jako sluneční střecha. Stan je samostatně stojící.

40

270

Mittelhöhe
210 34

02000 mm

3000 mm

Ohne Boden

Materiál
Střecha 300 D-/Stěny 150 D-Polyester 
100 %, PU potah,

Balení

22 mm kovová konstrukce a 
montážní materál

K dokoupení Ložnicová přístavba

Busvorzelt mit
Osvědčený komfort

Panorama-Blick

Lehká sklolaminátová konstrukce

Předstan k dodávkám

Stan k dodávkám

Tramp Grey

Konstrukce Rozměr Balení  hmotnost produkt Cena
Travel Light 11 mm Epoxi-Fiberglasgestänge 320 x 310 cm 72 x 23 x 23 cm 11,8 kg 070/048 289,–

Položka Konstrukce rozměr balení  hmotnost produkt cena
Busvorzelt Stahl 22 mm 340 x 270 cm 108 x 28 x 28 cm 19,1 kg 070/005 325,–
Schlafkabine - 140 x 200 cm 60 x 13 cm 1,70 kg 070/005-1 59,–

Dveřní díl může být napnutý jako 
sluneční přístřešek při dokoupení 
dvou tyčí, jinak se roluje nahoru. 
2x ventilace, 2x okno

Boční stěny se sítěmi proti hmyzu, 
otvíratelné na zip

Obsah balení

sklolaminátová konstrukce, 
montážní tyčky, stan

Příslušenství k dokoupení dveřní 
tyče (610/025)
• Vodní sloupec: 3000 mm

• Materiál: 100 % Polyester-
gewebe mit PU-Beschichtung

 297 EUR

 319,–

Dodávky Stany

www.svetkaravanu.cz 

https://www.svetkaravanu.cz/predstan-herzog-travel-light
https://www.svetkaravanu.cz/predstan-high-peak-tramp
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BURIMEX s.r.o.

Bavoryně 221
26751

Telefon: 774 974 389

www.svetkaravanu.cz    

www.facebook.com/Svetkaravanu/

Největší online obchod 
pro karavany a 
kemping v ČR




