STŘEŠNÍ AUTOSTAN
Maggiolina Airlander Safari X-long medium
Střešní autostan Vám zpříjemní cestování při kempování na víkend i na expedicích v extrémních přírodních pod
mínkách. Můžete se vydat kamkoliv, aniž byste museli dopředu plánovat kdy a kde složíte hlavu. V naší prodloužené verzi stanu se komfortně vyspí 2 dospělé osoby a 1 dítě.
Maggiolina je optimální střešní autostan pro ty, kteří chtějí cestovat všude bez ohledu na klimatické podmínky
a nepohody počasí. Díky vodorovné sklolaminátové střeše je stan dobře chráněn proti vytrvalým dešťům. Svoji
konstrukcí a materiálem dobře odolává vlhkému i větrnému počasí v severních skandinávských zemích.

Je Váš vůz vhodný pro instalaci stanu?
Stan snadno umístíte na většinu osobních, dodávkových a terénních vozidel. Nosnost střechy bývá udávána pro

Součástí výbavy jsou
> vnitřní osvětlení
> odkládací síťka pod stropem
> odkládací kapsy
> 2x dveře s okny
> barva skořepiny - černá
> prodloužený hliníkový žebřík
> větrací podložka pod matraci
> prodloužené držáky pro příčníky vozů značky VW
> předstan

dynamické zatížení – tedy jízdu. Náš autostan nepřesahuje 60 kg. Je však pochopitelné, že je třeba brát ohled na
konkrétní typ vozu. Pokud budete mít zájem, rádi Vám zapůjčíme vhodný vůz z nabídky naší autopůjčovny na
www.BARTH-RENT.cz.

Jaká je výhoda oproti běžnému stanu?
Výhod je hned několik. Především rozložení, nebo následné složení nezabere více jak 5 minut. Při delším cestování,
kdy spíte každou noc na jiném místě je to velmi pohodlné. Autostan je navíc vybaven 8 cm tlustou matrací a ve
složeném stavu během jízdy může sloužit jako střešní box, ve kterém odvezete lůžkoviny, oblečení a další věci,
které by Vám jinak zabíraly místo ve voze. V Evropě můžete vidět rozložené autostany nejen v kempech, ale též na
dálničních odpočívadlech, nebo v místech, kde je užití běžného stanu přinejmenším komplikované.

V ceně je zahrnuta montáž na Váš vůz.
Minimální doba pronájmu je 3 dny a v červenci
a srpnu 7 dní. Vratná kauce je u střešního stanu
8.000 Kč.
Počítejte s tím, že s námi strávíte přibližně 45 minut,
během kterých Vám instalujeme střešní stan na střechu Vašeho vozu, vysvětlíme manipulaci a Vy se přesvědčíte, že přebíráte veškeré vybavení bez závad.

Kdo si autostany půjčuje?

Cena pronájmu – sazba je za den

V ČR jsou autostany známé především u řidičů

sezona C

leden, únor, březen, duben, květen, říjen, listopad, prosinec

590 Kč vč. DPH (488 Kč bez DPH)

vozidel 4x4. Současně přibývá těch, kteří jej mon-

sezona B

červen, září

790 Kč vč. DPH (653 Kč bez DPH)

tují na běžné osobní vozy a cestují s nimi i na

sezona A

25. 7. - 31. 8.

890 Kč vč. DPH (736 Kč bez DPH)

kratší vzdálenosti.

sezona A+

1. 7. - 24. 7.

990 Kč vč. DPH (818 Kč bez DPH)

Střešní stan byl úspěšně používán týmem
BARTH Racing na Rallye
Dakar v Jižní Americe.
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