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Podvozok

Fiat Ducato alebo Citroen Jumper 3,3t Light Chassis (Roadcar 640: štandard 3,5 Light)
Multijet s priamym vstrekovaním, EURO 6d Temp vrátane filtra pevných častíc
Denné svietenie integrované v hlavných svetlometoch
ABS, EBD, ASR a centrálne zamykanie s diaľkvým ovládaním
Airbag vodiča
Kotúčové brzdy, stabilizátor prednej a zadnej nápravy
Kúrenie s vnútornou cirkuláciou vzduchu, otáčkomer, posilňovač riadenia
Výškovo nastaviteľné svetlomety, imobilizér
3-bodové bezpečnostné pásy
Elektrické ovládanie okien
Interiérové osvetlenie kabíny vodiča
Nastaviteľná výška sedadla a sklon opierky vodiča 

Interiér

Izolovaná podlaha, bočné steny a strop (20mm)
Výklopné strešné okno Heki so sieťkou proti hmyzu
Predĺženie stola pre viac komfortu
Kvalitné dvierka skriniek pod stropom 
Kvalitné komponenty v celej prestavbe, ako v domácnosti: rukoväte, zámky, závesy, zásuvky - masívne 
vyhotovenie
Veľkorysé úložné priestory a možnosti na odkladanie

Podlaha - moderný vzhľad (vzor betón), ľahko udržiavateľná 
Kvalitné LED-osvetlenie s mnohými integrovanými bodovými svetlami 
Roadcar 540: skriňa na vešanie šiat pod posteľou
Veľká skriňa na šaty od Roadcar 600
Výklenok pre TV
Praktická priehradka v podlahe pod stolom pre topánky a pod.

Palubná technika

Hlavný vypínač osvetlenia vo vstupnej a spacej časti
Skrinka pre dve 11-kg plynové fľaše so spevnenou podlahou
Výkonné plynové kúrenie Truma Combi 4 montované v strede pod sedadlom pre optimálne rozdelenie 
tepla
Výduchy kúrenia aj v spacej časti a pri kabíne vodiča
110 l nádrž na čerstvú vodu vrátane bojlera (20 l počas jazdy) s optimalizovaným ťažiskom pod zadnou 
posteľou v izolovanej časti
92 l odpadová nádrž pod vozidlom
Poistky, plynové ventily a ventil proti zamrznutiu veľmi dobre prístupné na sedacej lavici
Páková zmiešavacia batéria pre teplú a studenú vodu
Multifunkčný panel s ukazovateľom stavu vody v nádržiach a kapacity batérie dobre prístupný vo vstupnej 
časti
Výkonná batéria obytnej časti AGM 95 Ah
CEE vonkajšia prípojka 230 V s ističom 
Prúdový chránič

Kuchyňa

Pracovné plochy z masívnych materiálov
Plynový varič s 2 horákmi a skleneným poklopom pre prídavnú pracovnú plochu
Priestranné zásuvky v kuchynskom bloku
Kvalitná zásuvka na príbor, ako v domácnosti
90 l kompresorová chladnička vrátane vybareteľného 7 l mraziaceho priečinka 



Kúpeľňa/WC

Priestranná kúpeľňa s kvalitnou sprchovou vaničkou
Otočná toaleta pre viac miesta pri umývaní a sprchovaní
Veľké zrkadlá
Strešné okno so sieťkou proti hmyzu
Výkonné LED-osvetlenie aj v kupeľni

Spacia časť

Stohovateľná zadná posteľ na zväčšenie úložného priestoru vzadu - preprava veľkých predmetov sa stáva 
hračkou!
Praktické a mimoriadne bezpečné odkladacie priestory pod posteľou aj pre ťažké predmety
Kvalitné matrace so studenej peny s integrovaným latovým roštom
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