KARAVAN

Ürün Teknik Özellikleri

Pino Karavan, 2009 yılından bu yana el işçiliği ile ürettiği Çekme karavan, Campervan, Pick-up üstü
karavan modellerinde fiyat kalite dengesini en üst düzeyde tutmaktadır. Son teknoloji çeki donanımları,
hafif kontra kabin yapısı, hafif ağaç kontra mobilyalar ve diğer tüm donanım özelliklerini aşağıda
inceleyebilirsiniz.

En güvenli sürüş deneyimi
Dış Donanımlar
Al-Ko dingil

Torsiyonlu mekanik frenli Al-Ko dingil, en güvenli sürüş
deneyimi.

Al-Ko kaplin, köşe ayakları

Uzun ömürlü ve tüm hava koşullarına
dayanıklı galvanizli köşe ayakları.
Uluslar arası onay belgeli dünya markası
Al-Ko frenli kaplin.

Al-Ko Galvanizli şasi

Pino Karavan için özel olarak
projelen galvanizli Al-Ko hafif
şasi, Almanya’dan ithal.

Al-Ko AKS 3004 stabilizatör

Araç - karavan bağlantısının azami
kontrolünü sağlayan, sürüşteki
sarsıntıları azaltan stabilizatör
standart donanımlar arasında.

Al-Ko dingil amortisörleri
Sürüşteki zıplamaları asgariye
indiren Al-Ko oktagon şok
emiciler.
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En dayanıklı kabin yapısı
Fiberglas dış yüzey1

Mono blok hafif kontra
iskelet yapı sandviç
panellerle oluşturulur.
Hafif, dayanıklı,
onarımı kolay.
Neden kontra iskelet ?
- Hafif
- Çürümeye dayanıklı
- Rutubete dayanıklı

Renkli tasarımlar

Zevklerinize uygun
renkler, tasarımlar.

Gölgelik kanallı alüminyum

Güneşlik tente
takabileceğiniz,
kaliteli,
estetik alüminyum
kanallar.

Çift kat pleksiglas camlar

UV’ye karşı 5 yıl
garantili, ısı
geçirmeyen çift kat
Pino marka camlar.

Deri/vinyl iç duvarlar

Yanmaz, kolay temizlenir, estetik deri
iç cephe deri kaplamaları 3mm hafif
kontra ağaç üzerine kaplanır.

1

Metal yapıda iskelet neme, rutubete dayanıksız ve eski teknoloji bir malzeme olduğundan ürünlerimizde kullanılmamaktadır.
Kabin yapısı hafif malzeme olan ve son teknoloji karavanlarda uygulanan kontra iskelet sandviç panel olarak üretilmektedir.
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En kaliteli aksesuarlar
İç Donanımlar
12V DC 220V AC Elektrik tesisatı
Düşük tüketimli 12V
aydınlatmalar pratik ve
kullanışlı.

12V Trafo (Akımı 220Vden 12V'ye
düşürür)

Güvenilir
elektrik
tesisatı:
sigortalar, kullanımı kolay 12V
trafo ve şalterler.

Gaz tesisatı

Güvenli gaz kullanımı.
Garantili donanımlar.

Su tesisatı

Yüksek kalite, estetik armatürler.

Yüksek basınçlı hidrofor

12V ile çalışan garantili yüksek
basınçlı.

2 gözlü Krom ocak+evye
En iyi kalite paslanmaz krom 2
güzlü ithal kombine ocak ve
evye. Garantili.
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Buzdolabı

100lt, 220V geniş ve kullanışlı
buzdolabı.

Temiz su deposu
Kolay doldurulabilir, polietilen su
deposu. 100lt temiz su.
Üç taraftan ulaşılabilir geniş
bagaj (120x204cm)
Fiberglas Banyo kabini

Su geçirmeyen, kolay temizlenir,
dayanıklı fiberglas banyo kabini.

İkili yatak

Alt kısmı eşya depolama alanı
olan, konforlu, geniş 2 kişilik sabit
yatak. (120x205cm)

Yemek masası

4 kişilik laminant
kaplı yemek
masası
katlandığında 2
kişilik geniş bir
yatağa dönüşür.

220V Aspiratör

Emiş gücü yüksek, 220V aspiratör.
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Laminant mutfak tezgâhı

Geniş,
estetik,
laminant
kaplı
tezgâhı.

kullanışlı
mutfak

3mm PVC yer döşemesi
Kolay temizlenir, leke tutmaz,
estetik yer döşeme.

Mobilya dolaplar2

Neden kavak kontra?
- Hafif malzeme
- Suya, neme, rutubete
dayanıklı
- Sağlam
- Isı yalıtımlı

Perdeler ve döşemeler

Su geçirmez, dayanıklı,
zevkinize uygun desenler,
tasarımlar

Sineklikler

Kapı ve pencerelerde sürgülü
sineklikler.
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Mobilyalarda mdf, suntalam türevi ağır malzemeler kullanılmamaktadır. Tüm mobilyalarda en yeni teknoloji hafif
kontra malzeme kullanılmaktadır.
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İthal / ekstra aksesuarlar
12V Isıtıcı -Eberspächer

7 saatte 1 lt
mazot
tüketen
12V
ekonomik
ıstıcı.

12V çakmaklık

Tüm 12V
çalıştırabilir.

Tavan havalandırması

İthal sineklikli
tavan
havalandırma.

cihazları

Yaşam Aküsü
Kullanımı
kolay,
tüketime göre farklı
güç kapasitelerinde
jel akü.

Akü şarj cihazı

Otomatik
cihazı.

jel akü şarj

Branda güneşlik/tente

İthal ayaklı, kullanımı
kolay tente.

Sineklikli Stor perde

İthal farklı boyutlarda.
İster sineklik ister stor.

PİNO KARAVAN I 2013
Tüm boyutlar +/- 15 mm. Tüm ağırlıklar +/- 2 kg. Ürün özelliklerinde bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.
©2013 Pino Karavan Limited. Tüm Hakları Saklıdır.
www.pinokaravan.com

Dış kapı üstü aydınlatma

12V kapı aydınlatma.

Portatif wc

Temiz ve pis tankı bulunan,
portatif pratik wc.

Güneş paneli ve aksesuarları

Tüketime gücüne göre
farklı kapasitelerde güneş
paneli ve tesisatı.
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