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KONTROLNÍ SEZNAM

PRVNÍ VÝBAVY PRO VÁŠ NOVÝ

Vše pro karavany, camping a volný cas

 Markýza / předstan / sluneční střecha (podle vašich preferencí)○
 Koberec pod markýzu (do předstanu) + vozidlová clona○
 Podpěrné destičky proti zaboření nohou○
 2 naplněné plynové láhve (hliníkové nebo kompozitní jsou obzvláště lehké!)○
 Lehké nádobí (melamin), příbory a hrnce○
 Stůl a křesla (lehátko) ○
 Přídavná zrcátka pro tažné vozidlo○
 Adaptér pro tažné zařízení (7/13 pin)○
 Prodlužovací kabel (CEE, 2,5 mm²) a adaptér s rovnou CEE zástrčkou○
 Bouřkový upevňovací pás pro markýzu / předstan○
 Nájezdový klín pro vyrovnání nerovností○

Maličkosti, na které byste rozhodně měli myslet:

 Kanystr nebo konev s nástavcem pro plnění čerstvé vody○
 Dezinfekční prostředek na čerstvou vodu○
 Prostředek na čištění nádrží na čerstvou a odpadní vodu○
 Toaletní chemie a toaletní papír (snadno rozpustný)○
 Nádrž na odpadní vodu○
 Ruční kartáč a přípravek na mytí○
 Odpadkový koš / sáčky○
 Plastový nebo kovový schůdek ○
 Přídavné háčky na bundy, ručníky a chňapky○
 Vodováha pro rychlé vyrovnání karavanu○
 Bezpečnostní vesta○
 Výstražná značka na zadní části karavanu (s nosičem kol)  ○
 Průvodce kempy○

S touto výbavou bude cestování komfortnější: 

 Solární panely○
 Satelitní anténa, TV přijímač 12 V ○
 Elektrický pohon (mover) pro lepší manévrování○
 Klimatizace○
 Alarm / zařízení proti krádeži / detektor plynů ○
 Trouba / venkovní gril / zapalovač○
 Svítidlo pro venkovní použití○
 Dveřní závěs○
 Kryt oje / zámek oje○
 Ochranná střecha / kryt○
 Nosič jízdních kol pro oj nebo na záď○
 Rádio nebo Bluetooth reproduktor○
 Sušák na prádlo○
 Skládací kuchyňka○
 2 hořákový vařič do předstanu○

○
Pro váš karavan: Pro váš obytný vůz nebo dodávku:

 Nosič kol, nosič sportovního vybavení○
 Markýza nebo předstan (trendem jsou nafukovací předstany)○
 2 naplněné plynové láhve (hliníkové nebo kompozitní jsou obzvláště lehké!)○
 Prodlužovací kabel (CEE, 2,5 mm²) a adaptér s rovnou CEE zástrčkou○
 Lehké nádobí (melamin), příbory a hrnce○
 Stůl a křesla (lehátko)○
 Nájezdové klíny pro vyrovnání nerovností○
 Bouřkový upevňovací pás pro markýzu / předstan○

Maličkosti, na které byste rozhodně měli myslet:

 Lékárnička pro první pomoc○
 Výstražný trojúhelník / bezpečnostní vesta ○
 Hadice na vodu a kanystr s plnicím hrdlem pro plnění čerstvé vody○
 Hadice pro vypouštění odpadní vody○
 Dezinfekční prostředek na čerstvou vodu○
 Prostředek na čištění nádrží na čerstvou a odpadní vodu○
 Toaletní chemie a toaletní papír (snadno rozpustný)○
 Klíč na plynovou láhev / měřidlo hladiny plyny○
 Ruční kartáč, případně teleskopický pro odstraňování listí z markýzy○
 Odpadkový koš / sáčky○
 Nájezdové klíny pro vodorovné stání a dobrý noční spánek○
 Vodováha○
 Izolační rohože do kabiny řidiče○
 Bezpečnostní schránka / sejf○
 Ruční hasicí přístroj○
 Výstražná značka pro přídavná zařízení na zadní části vozidla (podle země)○
 Háčky na bundy, ručníky a chňapky○
 Sušák na prádlo, kolíčky○
 Kolíky, gumová palička○
 Sekera a pila na táborák○
 Koberec pod markýzu ○
 Cestovní průvodce (Stellplatzy, kempy) ○

S touto výbavou bude cestování komfortnější: 

 Solární systém○
 2. palubní baterie○
 Satelitní anténa, TV přijímač 12 V○
 Boční a čelní panely markýzy nebo nafukovací předstan○
 Nosič kol nebo skútru○
 Couvací kamera○
 Navigace / autorádio○
 Klimatizace○
 Alarm / zařízení proti krádeži / detektor plynu○
 Trouba / venkovní gril / zapalovač○
 Venkovní solární sprcha○
 Svítidlo pro venkovní použití○
 Dveřní závěs○
 Podpěry pro stabilní stání○
 Potahy na sedadla do kabiny○
 Měnič napětí 12 V / 230 V pro vysoušeč vlasů, PC a další zařízení○
 Pro údržbu: čistič akrylátového skla a odstraňovač pruhů po dešti○

Přejeme vám šťastnou cestu!
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