
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 nej-
lehčím generátorům na trhu a díky hmotnosti 21 kg jej unesete i jednou rukou. Vysoce výkonný motor o objemu 79 ccm. 
390 Kč / ks / den

Nosič jízdních kol pro zadní výklopné dveře pro VW California
Originální Volkswagen nosič jízdních kol na zadní výklopné dveře. Díky posuvným kolejnicím na kola a upevňovacímu ramenu, které se dá 
sundat jednou rukou, je nakládání až 4 jízdních kol na nosič velmi komfortní. Otevření zadních dveří je bez problému možné také s namon-
tovaným nosičem (bez kol). Nosič jízdních kol má maximální nosnost 60 kg. 
180 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

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

Profesionální autochladnička o vnitřním objemu 74 litrů *
Autochladnička TB74 Indel B je poháněna spolehlivým kompresorem Danfoss SECOP BD50F. Objem 74 litrů nepochybně pojme vše po-
třebné 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

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

Kamera GoPro HERO4 Black Edition - zaznamenejte si své dobrodružství * 
Kamera smart, akční, 4K 30fps / 1080p 120fps, vodotěsná (40 m), fotoaparát 12 Mpx, WiFi, Bluetooth, Li-Ion baterie. Výhodou tohoto mo-
delu je video ve 4K a nebo slowmotion video (až 240 snímků za sekundu). Ke GoPro kamerám půjčujeme zdarma MicroSD karty a různé 
úchyty, držáky a popruhy na tělo.
250 Kč / ks / den

Kompletní nabídku naleznete na www.BARTH-CARAVAN.cz. Uvedené ceny jsou včetně DPH.

* Vybavení půjčujeme pouze s obytným vozem nebo přívěsem.

PRONÁJEM DOPLŇKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 
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

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

www.BARTH-CARAVAN.cz...caravaning nás baví!


