VIDA NATURA 2014
Dane techniczne 2014
Natura Pakiet

WILK Vida Natura 400 FD 2014
CENA (EUR, zawiera podatek VAT)

16.590,00

25 kg

€ 2.030,00

• Rolety okienne z grafiką „Natura“
• Grafika zewnętrzna "Outdoor"

WILK Vida Natura 400 FD

Długość całkowita (cm)
Długość zabudowy (cm)
Szerokość całkowita (cm)
Szerokość wewnętrzna

605
400
232
216

Wysokość całkowita (cm)

257

Max. wysokość wewnętrzna (cm)
Rozmiar opon
Rozmiar felg

196
195/70 R 14
5 1/2 J x 14

Obrys przedsionka (cm)
Masa własna (kg) *
Masa z uzbrojeniem (gotowy do jazdy) (kg) *

850
990
1.060

DMC (masa całkowita) (kg) *
Max. ładowność (kg) *

1.300
310

Miejsc do spania (w osobach)
Wymiary łóżek (cm)
– Przód
– Środek
– Tył

do 3

Grzybek wentylacyjny (szt.)

1

197 x 137
–
196 x 93/76

• Oświetlenie obrysowe nad szafkami
• Zbiornik wody pitnej 70l. zamiast 45l
• Zbiornik ścieków szarych 25l. (na rolkach)
• Bagażnik na 2 rowery montowany na dyszlu
• Zewnętrzna instalacja wodna
z prysznicem
• Zegar ścienny z barometrem
• Bateria pokładowa 12V
• Obracany uchwyt TV
• Uchwyt na parasol / kije do Nordic-Walking
• Sznur do suszenia bielizny oraz rusztowana
półka na buty w łazience

* Objaśnienia mas i ciężarów zamieszczono w danych technicznych
dotyczących przyczep kempingowych WILK 2014.
Dane techniczne, konstrukcyjne, kolor poszycia i wyposażenia
obowiązują od sierpnia 2011
Instalacja wodna wykonana zgodnie z dyrektywą 2002/72/EG.

VIDA NATURA
WILK Vida Natura 400 FD 2014

Wyposażenie standardowe
1. PODWOZIE
Podwozie Alko
Zabudowa dyszla (niemożliwa przy wyborze "Pakietu Natura"
ze względu na bagażnik na rowery)
Opony niskoprofilowe
Amortyzatory
Hamulec najazdowy z automatem cofania
Zaczep ze stabilizatorem jazdy (AKS)
Stabilne nogi wsporcze (ocynkowane)
Koło podporowe
2. ZABUDOWA
Poszycie aluminiowe, drobno karbowane, pokryte
kilkoma warstwami lakieru
Aluminiowe wykończenia
Uchylne okna z roletą zaciemniającą i
moskitierą, podwójnie szklone (popielaty odcień)
Wentylacyjne okno dachowe ze zintegrowaną
roletą zaciemniającą i moskitierą
Relingi dachowe z drabinką z tyłu przyczepy
Trzecie światło STOP (górne)
Drzwi wejściowe ze zintegrowanym i izolowanym stopniem
wejściowym, oknem z plisowaną roletą i koszem
Luk z mocowaniem na 2 butle 11 kg z dwoma
punktami wsporczymi
Luk gazowy – podłoga z tworzywa
Stopień wejściowy podświetlany z logo marki Wilk
Tylnie światła wykonane w technice LED
Podświetlane panoramiczne okno dachowe Midi Heki,
z plisowaną roletą zaciemniającą i moskitierą.

Lampy przeciwmgielne (2 lampy)
Uchwyty manewrowe (4 uchwyty)
Światła cofania (2 lampy)
Boczna klapa serwisowa
Oświetlenie przedsionkowe
Centralny kluczyk do wszystkich zamków
3. CZĘŚĆ MIESZKALNA
Ergonomicznie uformowane zagłówki
Ogrzewana szafa garderoby
5-strefowy materac piankowy Visco
Wentylowane szafki i schowki
Meble w optyce "Francuski Cyprys"
Wygodne siedziska
Tapicerka we wzorze „Balance”
Schowki bagażowe z przegrodami
Klapa serwisowa z paskiem dekoracyjnym
Trwała, wysokiej jakości wykładzina podłogowa PVC
Zimowe zabezpieczenia tapicerskie przy łóżkach
4. KUCHNIA
3-palnikowa kuchenka gazowa ze stali szlachetnej oraz
szklaną pokrywą
Oświetlona część robocza 12 V
Bateria z mieszaczem (ciepła/zimna woda)
Szuflada na sztućce (prowadnice na rolkach)
Wygodny blat kuchenny
Lodówka 110 l z oświetleniem, gaz - zapłon Piezo
(tryb pracy lodówki: gaz, 12 V, 230 V)

5. ŁAZIENKA
Uchylne okno w toalecie
Komfortowe i wygodne pomieszczenie łazienki
Górna szafka z półkami i oświetleniem
Natrysk w łazience
Podświetlane lustro
Toaleta kasetowa Thedford z własnym i niezależnym zbiornikiem wody
Umywalka z dolną szafką i półką
6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Oświetlenie 12-V
Gniazdo zewnętrzne 230 V CEE
Gniazdka 230-V
Kabel antenowy TV
Oświetlenie kuchenne 12 V (halogeny) + gniazdko 230-V
Przetwornica 350 W z filtrowanym wyjściem oraz automatycznym wyłącznikiem
Włącznik oświetlenia pokładowego (12V) oraz oświetlenia przedsionka (12V) przy
drzwiach wejściowych
7. GAZ / WODA
Zbiornik wody pitnej 45 l z zewnętrznym napełnianiem
Reduktor gazu 30 mbr z wężem
Ogrzewanie i bojler ciepłej wody na gaz - Truma Combi 4

