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Model	 MUFLON MFL360
Classic Paket Ceník platný pro rok 2022	

Cena karavanu se základní výbavou

Cena bez DPH 339 000 Kč	

Základní výbava	

KNOTT Nápravový systém s nosností 850 kg	 ✔

KNOTT Spojka s nosností 700-1000 kg nebo ekvivalentní	 ✔

Pneumatiky KUMHO KL71 MT nebo jejich ekvivalent (LASSA A/T) 195 R15	 ✔

Pozinkované tělo v souladu s EN ISO 1461	 ✔

Podpůrné kolo vyvážení	 ✔

Speciální slitinové ráfky 4x100 15 ET	 ✔

Boční vstupní dveře, horní dveře do kuchyně ✔

DIČ: CZ08742341

POP-UP střecha	 ✔

Zámky a dveřní zarážky	 ✔

Reflektory, boční světla, LED brzdová světla a vnější LED osvětlení	 ✔

Pomocné stojany	 ✔

Tělo potažené elektrostatickým práškem nebo mokrou barvou (celá kostra karavanu)	 ✔

Boční okno s PMMA RHINO 500x1200 mm ✔

Nehořlavá vnitřní tepelná izolace na keramické bázi	 ✔

9 mm pryžová izolace	 ✔

Elektrostatické práškové nebo mokré - lakované skříně a vnitřní stěny	 ✔

Dřevěné úložné skříně, látkové úložné organizéry	 ✔

PVC podlaha	 ✔

Dřevěné přední a kuchyňské panely ✔

Hliníková okenice mezi kuchyní a obytným prostorem	 ✔

Zvukotěsný textilní potah přes dřevěný obklad	 ✔

7 nebo 13 pinová zásuvka	 ✔

Analogový spínací panel	 ✔

65 ampérová gelová baterie	 ✔

LED osvětlení interiéru, osvětlení kuchyně, lampa na čtení ✔

12V zapalovač cigaret, USB zásuvky	 ✔

Nádrž na vodu 65 l	 ✔

Vodní čerpadlo (4,5 l/min)	 ✔

Digitální ukazatel hladiny vody ✔



Naše karavany dovážíme ze zahraničí. Ceny v ceníku jsou přepočteny na české koruny dle aktuálního kurzu ke dni 22. 1. 2021. 
Změny cen vyhrazeny. Ceny jsou bez DPH.	

Karavan lze pořídit i na splátky 

Doplňková výbava	 cena bez DPH

Solární systém	 40 625 Kč	

- monokrystalický solární panel	

- 100ampérová gelová baterie	

- 1000W měnič, redresser 

- automatický výběr sítě	

- sada kabelových a panelových stojanů	

Lednička 12V GERMANY PARAGO 45 l	 19 500 Kč	

Lednička 12V DOMETIC CF-40 37 l	 48 425 Kč	

12V lednička 40l	 14 625 Kč	

WEBESTEN (s externím digitálním displejem + dálkovým ovladačem)  9 750 Kč	

DAI SHAVA (s externím digitálním displejem + dálkovým ovladačem)	 22 100 Kč	

WEBASTO (s externím digitálním displejem + dálkovým ovladačem)	 40 625 Kč	

BERHIMI Boční okno s PMMA sklem s e-certifikátem 450x1200mm (se síťkou proti hmyzu a sluneční clonou)	 3 250 Kč	

2 metry výsuvná boční markýza + boční závěs 6 825 Kč	

2,5 metru výsuvná boční markýza + boční závěs	 8 615 Kč	

Sada organizéru pro ukládání látek	 3 250 Kč	

Externí sprcha	 9 750 Kč	

Zadní stan - kuchyň 4 875 Kč	

KNOTT zámek stabilizátoru	 9 100 Kč	

Náprava AL-KO	 24 375 Kč	

Kuchyň přístupná z obou stran	 ✔

Jedno-plotýnkový sporák CAN FL 1324	 ✔

18 MM Speciální dřevo, dřevěná kuchyňská linka	 ✔

Chromový dřez, spirálová baterie, varná deska typu Caravan	 ✔

Posezení pro 4 osoby ✔

Vnitřní skládací stůl	 ✔

Speciální designová rozkládací pohovka s ocelovým rámem	 ✔

Matrace (pohovka: 75x195 ; postel 150x195)	 ✔

FIAMMA přenosná nádrž na odpadní vodu (23 l)	 1 950 Kč	

CBE Control Panel PC100 a 16Ah nabíječka (PC100) 11 050 Kč	

THETFORD Porta Potti 365 přenosná toaleta	 5 850 Kč	

CAN FL 1402 Dvojitý sporák	 13 650 Kč	

Barvy vnější kostry - Antracitově šedá, Matná černá ; Nábytek - Islandská modrá, Kašmír ; Čalounění - Sounproof fabric (dle možností barevného vzorníku) 	




