PRONÁJEM DOPLŇKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Kompletní nabídku naleznete na www.BARTH-CARAVAN.cz. Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Polohovací křeslo
s opěrkou hlavy *
20 Kč / ks / den

Skládací židlička
Dukdalf *
10 Kč / ks / den

Rozkládací kempový stůl
s nastavitelnou výškou nožiček *
35 Kč / ks / den

Bezkouřový geniální Gril Lotus *
Při grilování Gril Lotus nebude šířit ani zápach a ani kouř. Jak to funguje? Je to velmi jednoduché. Zásobník na uhlí je chráněn speciálním
krytem. Ten zabrání dostat se odkapávajícímu tuku do rozžhavených uhlíků. Díky tomu se z grilu nebude kouřit!
40 Kč / ks / den

Kombinovaný plynový alarm
Alarm slouží k detekci narkotických plynů (tzv. „Knock Out“ plynů – uspávacích plynů) a Propan/Butanu. Při takovém nebezpečí vás upozorní interní siréna dříve, než plyn dosáhne svého účinku. Jedná se o doporučenou výbavu do severských zemí.
50 Kč / ks / den (maximálně však zaplatíte 500 Kč)

NOVĚ V NABÍDCE

elektrokolo ROCK MACHINE Torrent INT e30-29 gloss silver/black
Jedná se o jedno z nejkvalitnějších a nejlehčích Shimano e-systém který nabízí ideální míru plně nastavitelné asistence, tichý chod a plně
integrovaný motor. Pohon Shimano Steps E5000 s 40 Nm, 504 Wh baterie a dojezd až 185 km. Vhodné i pro chlapce a dívky.
690,- Kč za den / 590,- Kč za den při pronájmu 7 více dní

Moderní elektrokoloběžka
Na jedno nabití ujedete s koloběžkou až 30 km a dosáhnete maximální rychlosti 25 km/h. Díky své pevné a vysoce odolné konstrukci zvládnete jízdu i po nerovném povrchu. Samozřejmostí je zásada bezpečné jízdy, o kterou se postará dvojitý brzdový systém.
190 Kč / ks / den (při pronájmu nad 10 dní získáte slevu)

Nosič jízdních kol pro zadní výklopné dveře pro VW Grand California
Jestliže jste nadšenci do cyklistického sportu, nabízíme možnost zapůjčit si nosič jízdních kol, který vám umožní dopřát si jízdu na kole i
na vaší dobrodružné cestě s obytným vozem. Otevření zadních dveří je bezproblémové s namontovaným nosičem. Tento držák je určen
pro dvě jízdní kola, jeho nosnost je 35 kg, maximální nosnost na ližinu je 19 kg. Montuje se na pravé zadní dveře. Dveře lze otevřít, aniž by
bylo nutné sundat kola.
180 Kč / ks / den

Nosič jízdních kol pro obytné vozy Hymer
Ať už jedete kamkoli, vaše jízdní kola můžete vozit s sebou a podnikat vyjížďky po okolí. Nosič je určen pro dvě kola, nosnost je 35 kg,
maximální nosnost na ližinu je 19 kg. Montuje se na pravé zadní dveře. Dveře lze otevřít, aniž by bylo nutné sundat kola.
180 Kč / ks / den

Nosič jízdních kol Thule 929
Tento špičkový nosič kol s maximálními rozměry se vyznačuje neobyčejnou flexibilitou a nosností (na 3–4 jízdní kola). Maximální hmotnost
jednoho kola činí 25 kg, což umožňuje přepravu lehčích elektrokol. Nosič lze uzamknout k tažnému zařízení. Kola lze uzamknout k nosiči
ve všech polohách.
180 Kč / ks / den

* Vybavení půjčujeme pouze s obytným vozem nebo přívěsem.
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Plnohodnotné rezervní kolo *
Naše vozy jsou vybavené lepicí sadou pro opravu menších defektů pneumatik. Oprava touto sadou zajistí dojetí vozu do servisu.
V případě proražení kola však nelze tato sada použít a musíte povolat servis nebo odtahovou službu. Doporučujeme Vám tedy zapůjčit si
plnohodnotné rezervní kolo.
40 Kč / ks / den

Krycí plachta na 4 jízdní kola
Tato krycí plachta pro jízdní kola je vyrobena z voděodolného a lehkého polyesteru a přizpůsobí se jakékoliv velikosti. Krycí plachta je
vybavena průhlednou kapsou pro osazení reflexního terče. Tato plachta je v dopravních předpisech při jízdě po Itálii + Rakousku.
30 Kč / ks / den

Markýzový koberec
Tento koberec je speciálně pro flexibilní camping s obytným vozem + přívěsem. Přednosti koberce - neabsorbuje vodu, jednoduše se čistí,
propouští písek, je lehký a praktický.
30 Kč / ks / den

Přenosné vysílačky – sada *
Dosah až 10 km v závislosti na terénu. V balení: 2 vysílačky, nabíjecí kolébka 230 V, 2x autonabíječka 12 V a venkovní anténa. Vhodné nejen
pro 2 vozidla, ale i pro spojení s rodinou při výletech, v horách apod. Možnost zapůjčit až 3 vysílačky.
50 Kč / ks / den

Profesionální autochladnička o vnitřním objemu 74 litrů *
Autochladnička TB74 Indel B je poháněna spolehlivým kompresorem Danfoss SECOP BD50F. Objem 74 litrů nepochybně pojme vše potřebné na dlouhé cesty. Napájení lze provést z 12 V / 24 V / 230 V - tedy i z autozásuvky. Na digitálním displeji si nastavíte teplotu v rozmezí
+10 °C až -18 °C, podpěťovou ochranu i dvě rychlosti kompresoru. Ve výbavě tohoto praktického pomocníka nechybí ani vnitřní osvětlení,
sklopná ocelová madla i ochrana autobaterie proti vybití. Rozměry (V x D x Š): vnější: 49,5 x 79 x 64,5 cm. Hmotnost: 28 kg.
290 Kč / ks / den
Generátor – elektrocentrála YAMAHA EF 2000iS - elektrický *
Mějte energii na dosah ruky, ať už potřebujete napájet vařič, skákací hrad, anebo profesionální elektronářadí. Model EF2000iS patří k nejlehčím generátorům na trhu a díky hmotnosti 21 kg jej unesete i jednou rukou. Vysoce výkonný motor o objemu 79 ccm.
390 Kč / ks / den

Generátor – elektrocentrála YAMAHA EF 2800i - spousta energie *
Mějte při kempování energii na dosah ruky, ať už potřebujete napájet elektrický vařič, skákací hrad, anebo profesionální elektronářadí.
Generátor má hmotnost 30 kg. Vysoce výkonný motor o objemu 171 ccm a výkonu 4 kW. Palivová nádrž o objemu 11,2 litru umožňuje
nepřetržitý provoz po dobu až 17 hodin při 1/4 jmenovitého zatížení.
490 Kč / ks / den
* Vybavení půjčujeme pouze s obytným vozem nebo přívěsem.

...neobyčejná půjčovna obytných vozů!
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