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Spokojenost 
zákazníka nadevše

Ve všech ohledech děláme vše
pro maximální spokojenost našich zákazníků.

Kempujete hlavně kvůli krásným zážitkům.
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Bazar

Naše služby

Servis

Doplňky a díly

Bazar karavanů společnosti BURIMEX je největším svého druhu 

v ČR. Bazar se specializuje především na prodej anglických 

obytných přívěsů, ale i na prodej ostatních evropských značek. V 

bazaru naleznete skladem více než 50 použitých karavanů v 

cenách od 50 000 Kč až do 600 000 Kč.

Na všechny použité karavany, které si u nás koupíte, poskytujeme 

kompletní záruku, a to v délce 6ti měsíců.

Společnost BURIMEX s.r.o. provozuje kvalitní servis 

karavanů. Vyškolení mechanici se postarají o montáže doplňků 

jako klimatizace a nosiče kol, stejně tak dobře o opravu 

karavanu po havárii. Na servis se zákazníci mohou obracet s 

veškerými požadavky, které se týkají jejich karavanů.

Koupi  doplňků, dílů a vybavení pro kemping můžete 

zrealizovat prostřednictvím  internetového obchodu, nebo 

můžete přijet  přímo do našeho kamenného obchodu. 

Internetový obchod svetkaravanů.cz je velmi oblíbený český 

internetový obchod, kde naleznete tisíce položek souvisejících 

s karavany a kempingem. V našem eshopu nakoupíte 

nejvýhodněji.

Nové karavany

Prodej luxusních a nadstandartně vybavených obytných 
přívěsu SWIFT, SPRITE a Sterling. Prodej francouzkých 
karavanů Caravelair. Prodej německých obytných automobilů 
Euramobil Forster.

Jsme kvalitní prodejci s kompletním zázemím od servisu až po 
prodej doplňků a dílů. Péče o zákazníka je nám prioritou, což 
dokazují velmi dobré reference spokojených klientů.



Karavany obecně Karavan ten je fajn

Určitě to znáte, dovolená v resortu plném lidí, 
nutnost rezervovat termíny dopředu, vybírat 
čisté a dobré hotely jen podle fotografií a vždy 
být svázán závazkem nepřijet ani brzy ani 
pozdě. Pokud jste stanový typ, tak zase znáte 
ranní bolest zad, zimu, případně bláto před 
stanem za deště, a nebo hluk mládeže v 
sousedním stanu. A co takhle rezervace zimní 
dovolené, kdy po příjezdu není v oblasti sníh? 
Všechny tyto problémy nyní můžete hodit za 
hlavu, protože se možná brzy zařadíte mezi 
desetitisíce českých, nebo miliony evropských 
karavanistů. Každý, kdo jednou pozná výhody 
vlastního karavanu by již nikdy neměnil.
Když máte vlastní karavan, tak můžete 
kdykoliv změnit vaši dovolenou. Vidíte pěkné 
jezero při cestě, tak zastavíte a přenocujete. 
Vidíte pěknou pláž daleko od hotelů, tak 
vypusťte psa a vyndejte surf a lehátka. Je to 
krása…

Karavan máte stále připraven, uvnitř máte stále všechno nádobí, vybavení a lůžkoviny. V pátek mrknete na dobrou 
předpověď počasí, tak do toho sednete a jedete. 
Podnikatelé a manažeři často ocení flexibilitu, když vidí, že je méně práce, tak si udělají prodloužený víkend a nejsou ničím 
vázáni.
Obecně je možné jezdit takzvaně na divoko, což znamená mimo kempy, nebo do kempů a využít technického zázemí, které 
kempy nabízí. 

Co to je karavan?

Karavanem se obecně nazývá obytný přívěs, 
ale tento výraz se běžně používá jak pro 
obytná auta, tak pro obytné přívěsy. 
Obytné přívěsy se vyrábějí již takřka sto let a 
za tu dobu prošli výraznou proměnou zejména 
v konstrukci a vybavení. Karavany jsou 
levnější než obytná auta a také provozní 
náklady jsou nižší, protože nemusíte platit 
pojištění na další automobil, nestaráte se o 
další motor atd.

Obytné přívěsy jsou vhodnější pro dovolené, kdy přijedete na nějaké místo, nebo do kempu a zůstanete tam delší dobu. 
Karavan si v klidu vybalíte, rozestavíte stan, nebo markýzu, rozložíte nábytek a odpojíte automobil. Velkou výhodou poté je, 
že máte k dispozici vozidlo, kterým můžete cestovat po okolí a jezdit na nákupy. To vše aniž byste opět museli pracně sbalit 
všechno příslušenství a poklidit osobní věci v karavanu do přihrádek.
Mnoho karavanistů také umístí obytný přívěs do oblíbeného kempu a mají ho tam celou sezonu. Do karavanu pak jezdí jako 
na chatu s tou výhodou, že nemusí sekat trávu a natírat plot.
Pokud se obáváte náročnosti tažení obytného přívěsu a máte strach, že byste přívěs někde odřeli, tak věřte, že to není tak 
komplikované jak se zdá. Parkování si nacvičíte a jízda vpřed je hračka.



Co je to obytné auto?

V nabídce obytných přívěsů je velké množství vnitřních půdorysů. Je možné vybrat přívěs malý, nebo velký dvounápravový. 
To, že je přívěs velký neznamená, že musí být pro 6 a více osob, může to být i přívěs pro čtyři, který poskytne majitelům 
větší komfort. Obytný přívěs má z pravidla uvnitř více prostoru než obytný automobil.

Karavan je možné používat i v zimě. Prakticky všechny moderní karavany jsou dostatečně izolovány.

Pěkný použitý karavan je možné sehnat již od 160 000 Kč. Nový karavan v základní verzi od firmy Caravelair je k dostání již 
od 260 000 Kč. A opravdu perfektní karavan ze skupiny SWIFT je k dostání již od 500 000 Kč. Cenové rozpětí nových 
karavanů je skutečně veliké a to od 250 000 Kč až po 1 000 000 Kč. Rozdíl je zejména v kvalitě stavby, izolaci, luxusu a 
vybavení.

Obytná auta jsou vhodné pro cestování, kdy netrávíte 
dlouhou dobu na jednom místě, ale třeba každý den, nebo 
každý druhý den přejíždíte na jiné místo. Zastavíte 
prakticky kdekoliv a nikoho víceméně nerušíte. Praktické je, 
že za jízdy si můžete vzít svačinu i nápoje z chladničky, 
nebo i dojít na toaletu. Za obytným autem můžete táhnou i 
přívěs například s motorkami, vodním skútrem, nebo lodí. 
Velký úložný prostor tzv. garáž Vám umožní převážet velké 
množství vybavení od kol, přes lyže až po nafukovací člun.
Nejrozšířenější vozidlo, na které výrobce obytného vozidla 
staví nástavbu, je Fiat Ducato. 
Obytná auta se vyrábějí v několika provedeních.

Dalším velmi rozšířeným typem jsou polointegrovaná obytná auta, která nabízí kompromis mezi malými rozměry a 
dostatečným komfortem. Polointegrovaná vozidla jsou vhodná zejména pro jeden pár s maximálně dvěma dětmi. Jejich 
výhodou je jejich relativně malý rozměr a malý odpor vzduchu na dálnicích. Jejich nevýhodou je malý vnitřní prostor. Pokud 
máte děti, tak budete muset každý večer rozkládat postel pro děti a ve vozidle tím pádem nebude žádný další prostor. 
Pokud plánujete jezdit pouze ve dvou, je to pro Vás vhodné řešení, se kterým nejspíše budete spokojeni.

Alkovny, to jsou vozidla s typickým převisem nad kabinou vozidla, v kterém je vždy velké dvoulůžko. Alkovny jsou vhodné 
zpravidla pro čtyř a více členné rodiny. Ve většině půdorysů naleznete velké dvoulůžko v alkovně, další dvě lůžka na zádi a 
sezení uprostřed. Pokud jedete ve čtyřech, tak máte vždy pro všechny členy připravenou postel a trvale připravené sezení. 
Díky alkovně máte tedy mnohem více prostoru, což je obrovská výhoda. Někteří považují za nevýhodu odpor vzduchu 
způsobený velkým rozměrem alkovny a vyšší spotřebu. Z našich zkušeností víme, že rozdíl v jízdních vlastnostech alkovny 
a polointegrovaného vozidla je nepatrný a nárůst spotřeby je maximálně do deseti procent.

Obytné vestavby do dodávek patří mezi nejmenší 
obytná vozidla. Na první pohled se mohou zdát 
praktické, ale opak je pravdou. V obytné dodávce je 
málo místa a normálně v ní může fungovat 
maximálně jeden pár bez dětí. Dodávky jsou malé a 
je jasné, že si nedopřejete komfort jako 
samostatnou sprchu, samostatné sezení a 
oddělenou postel. V praxi se často setkáváme s 
majiteli dodávek, kteří jako své první obytné vozidlo 
zvolili vestavbu v dodávce a všechny nevýhody je 
dotlačili k výměně za větší obytný automobil, nebo 
obytný přívěs.

Od roku 2013 byla naší firmou podepsána smlouva o zastoupení značky FORSTER s německým 
výrobcem obytných automobilů EURAMOBIL. Značka obytných automobilů Forster nabízí majitelům 
bezkonkurenční poměr kvality, výbavy a ceny. Kvalita zpracování je na perfektní úrovni. Na vzhledu 
vozidel pracovali špičkoví inženýři, kteří mysleli na každý praktický detail. Německá kvalita a nízká cena 
si v České Republice získala bezpočet zájemců, stejně tak jako ve zbytku Evropy. V prodeji je několik 
variant obytných automobilů s alkovnou a také několik variant polointegrovaných automobilů.

Alkovna

Polointegrované



Zimní karavaning

Použitý obytný automobil v dobrém stavu je možné sehnat od 500 000 Kč, nový obytný automobil je možné sehnat již od 990 
000 Kč. Námi prodávané obytné automobily Forster se svou cenou a výbavou řadí mezi obytná auta, která nabízí hodně 
muziky za málo peněz. Forster je značka tradičního německého výrobce EURAMOBIL a nabízí kvalitu a dobrou výbavu za 
rozumnou cenu.

Lyžaři nebojte se, na hory můžete vyrazit nejen s obytným automobilem, ale i s přívěsem. Vhodnější je obytný automobil, 
protože je vyhřátý již z cesty, v základní výbavě je nezávislý a snadno se dostanete ke všem sjezdovkám. S obytným 
automobilem můžete na hory jezdit „na divoko“, tedy stát a nocovat na parkovišti přímo pod sjezdovkou, aniž byste někoho 
obtěžovali nebo blokovali více parkovacích míst.
S obytným přívěsem můžete na lyže vyrazit také , jen to vyžaduje lepší řidičské dovednosti a vhodnější je mít automobil 4x4 
pro případ horší sjízdnosti cest. Obytný přívěs má ale i tu výhodu, že ho můžete trvale umístit do zimního kempu lyžařského 
střediska a jezdit do něho jako na chatu. Na lyžování s obytným přívěsem je vhodnější zajet do kempu a ke sjezdovce 
dojíždět automobilem.
Kemp na horách stojí většinou od 20ti do 50ti EUR za noc. Ve většině lyžařských středisek, ale můžete zdarma nocovat 
klidně na parkovišti pod sjezdovkou. Musíte být, ale rozumní a parkovat bokem, aby jste nepřekáželi, neomezovali provoz 
ani případné odklízení sněhu.

Přívěs vs. Auto

Karavan
+ Nízká pořizovací cena
+ Možnost odpojit karavan a cestovat po okolí
+ Možnost využívat dlouhodobě jako chatku
+ Nízké provozní náklady
+ Prostorný interiér
- Náročnější řízení a couvání
- U levnějších karavanů bez baterie a nezávislého ohřevu vody     
závislost na přípojkách v kempu, nebo nutnost toto vybavení 
domontovat
- Méně vhodné pro kempování na divoko

Obytný automobil
+ Snazší přeprava vybavení a možnost tažení přívěsu
+ Praktičnost při častém přejíždění a poznávacích cestách
+ S kratšími modely možnost zaparkovat na klasických 
řadových parkovištích
- Vysoká pořizovací cena
- Časté problémy s přetěžováním nad 3,5 tuny, nízká  
doložnost
- Vyšší provozní náklady



Nový vs. Použitý

Člověk, který nikdy neviděl rozebraný karavan nebo obytné auto si vůbec neuvědomí, co je na obytné nástavbě 
nejzranitelnějšího. Největším problémem obytných automobilů i přívěsů může být zatékání vody dovnitř konstrukce. Tento 
problém se může vyskytnout již u pět let starých karavanů. U 15 let starých karavanů již každý třetí touto neduhou 
pravděpodobně trpí. Pokud majitel karavanu nejezdí pravidelně na roční prohlídku, při které technik měří i vlhkost konstrukce, 
tak do karavanu může zatékat klidně rok. Majitel karavanu o zatékání nemá tušení do chvíle než stěna úplně vyměkne. V tuto 
chvíli je ale pozdě a čtvrtka karavanu je úplně vyhnilá, což je oprava zhruba za 50 000 Kč.

Výhoda nového karavanu tkví zejména v tom, že do něj nebude zatékat a pokud budete pravidelně jezdit na prohlídku, tak se 
na to včas přijde. 

Při výběru karavanu poznáte zatečený karavan většinou tak, že zapáchá plísňí a vlhkostí jako starý dům. U nových karavanů 
si dále můžete být jisti, že všechny spotřebiče a součásti jsou nové a tím je i nižší pravděpodobnost poruchy a následných 
investic.

U bazarových karavanů je samozřejmě nižší cena, což bude často rozhodující při nákupu karavanu. Nenechte se odradit 
riziky, pouze Vás informujeme o problémech, s kterými se můžete v karavaningu setkat.  V našem bazaru karavanů prochází 
každý karavan velmi důslednou kontrolou a všechny závady jsou pečlivě opraveny. Použité karavany, které prodáváme jsou v 
perfektním stavu a za třetinovou cenu nového karavanu již máte velmi pěkný a moderní karavan. Kvalitou našich karavanů 
jsme si tak jisti, že jako jediní dáváme na každý náš použitý karavan záruku půl roku. Záruka je pro kupujícího to nejlepší.

Kolik náprav?

Jednoosý nebo dvouosý?
Pouze ty úplně největší karavany potřebují dvě nápravy, aby technicky unesly svou hmotnost. Většina karavanů je 
dostatečně pevná i na jedné ose. Dvouosé karavany mohou být za jízdy více stabilní a pokud potřebujete velký karavan, tak 
to bude zřejmě dvouosý obytný přívěs, ale na úkor manévrovatelnosti karavanu na místě. Jednoduše řečeno s ním ručně jen 
tak nepohnete. Jednoosý má tu výhodu, že na místě s ním můžete ručně snadno manévrovat. Začátečníkům, kteří neumí 
couvat může dvouosý karavan udělat v kempu nejednu vrásku, protože musíte zaparkovat na daném místě bez manipulace 
karavanu rukou.



Velký dvouosý karavan majiteli poskytuje mnohem větší komfort vnitřního prostoru. Pokud dokážete karavan zaparkovat 
vozidlem jak potřebujete, tak se dvou náprav bát nemusíte.
Parkování karavanu je možné usnadnit elektrickým pojezdem „mover“, což je elektromotor, který se montuje na nápravu 
přívěsu a s odpojeným karavanem pak manipulujete na dálkové ovládání. Toto zařízení usnadní parkování karavanu v 
těsných nebo zalesněných kempech. Mover často kupují zákazníci, kteří mají úzký vjezd k domovu. Moverem zaparkujete 
karavan přesně tam, kam potřebujete s velkou citlivostí a bez námahy.
Ceny pojezdů se pohybují pro jednoosé karavany od 20 000 Kč vč DPH a pro dvouosé karavany od 45 000 Kč.

Jaké rozložení v karavanu?

Množství různých typů rozložení uvnitř karavanu je na první 
pohled ohromující a člověk se v tom množství ztrácí. Nejprve se 
musíte rozhodnout, kolik lůžek budete potřebovat. To je 
jednoduché, protože pravděpodobně víte, v kolika lidech budete 
cestovat.
Pamatujte, že v létě můžete spát i pod markýzou nebo stanem, 
takže nemusíte kupovat větší karavan. Pokud jezdíte pouze ve 
dvou, můžete si vybrat z karavanů s dvoulůžkem nebo dvěma 
jednolůžky. Karavany jsou také často vybaveny dvoulůžkem, 
které se na den skládá a vzniká z nich pohovka se stolem.
I když jsou skládací postele populární v současné době se trend 
přesunuje ke karavanům s pevnými lůžky. Důvodem je 
jednodušší život v karavanu, kdy nemusíte každý den skládat a 
rozestlat lůžka. Velká část karavanistů však zastává názor, že 
pevná lůžka plýtvají prostorem karavanu. Na druhou stranu na 
nich můžete mít kvalitnější matraci.
Při koupi karavanu se také ujistěte, že zde je dost úložného 
prostoru pro vaše věci.
Při výběru karavanu se ujistěte, že jsou postele správně dlouhé 
a všichni se na ně pohodlně vejdou. U skládacích postelí 
zkontrolujte, zda je tloušťka matrací vyhovující.

Typ s pevnou postelí a sezením

V současné době je velké množství karavanů s pevným dvoulůžkem v zadní části 
karavanu, a jídelny, nacházející se v přední části vozu, která se dá předělat na další 
ložnici. Tento systém je vhodný pro páry, kteří si někdy na dovolenou berou přátele, 
nebo děti. 
U této verze můžete vidět buď variantu s velkou koupelnou přes celou záď za postelí, 
s odděleným sprchovým koutem, což je fantastická záležitost. Samostatná sprcha s 
plastovými dveřmi výrazně zvýší komfort.
Další, většinou kratší variantou, je koupelna v zadním rohu, kde je společně v jednom 
malém prostoru toaleta i sprcha. Nevýhodou této varianty je, že pokud se osprchujete 
a někdo po Vás půjde na toaletu, tak se musí důkladně otřít mokrá podlaha. Sprcha v 
této variantě je většinou s igelitovým závěsem, který není tak komfortní jako 
samostatný sprchový box.

Typ s jedním rozkládacím sezením

Takzvané dvou až třílůžkové karavany mají jedno velké sezení v přední části 
karavanu, které se rozkládá buď na dvě samostatná lůžka, nebo vysunutím 
středového roštu na jedno velké dvoulůžko. Toto rozložení je vhodné pro pár, který 
hledá malý karavan. Cena těchto typů je obecně nižší než u větších karavanů. 
Jedinou nevýhodou je, že večer musíte postel rozložit, což je otázka zhruba pěti 
minut. Je důležité si uvědomit, že většinu času stejně trávíte venku před karavanem.
V tomto rozložení můžete vidět variantu s velkým sociálním zázemím na zádi s 
oddělenou sprchou což je častá verze. V tomto případě menší komfort postelí zvyšuje 
vysoký komfort oddělené sprchy.
Další, většinou kratší a méně častou verzí, je malá koupelna v zadním rohu přívěsu 
se společnou sprchou, závěsem, toaletou a umyvadlem.



Typ s rozkládacím sezením na přídi i na zádi

Toto je pětilůžkové uspořádání, časté zejména v anglických karavanech. Je to velmi 
varialbilní typ rozložení. Sezení v přední části a je stejné jako u předchozího typu a 
stejně se i rozkládá. Na zádi je navíc sezení, které se rozkládá na dvoulůžko, 
samostatně oddělené posuvnými dveřmi. Toto sezení si majitelé většinou nechají 
trvale rozložené jako pevnou postel. Rodiny se třemi dětmi v tomto rozložení často 
nechají tři děti v zadní části, kde je nad dvoulůžkem možné rozložit také 
jednolůžkovou palandu a rodiče spí v přední části. Koupelna je běžně umístěna na 
boku naproti kuchyni.

Typ s pevnými palandami

Palandy jsou skvělým řešením pro děti. S palandami naleznete několik verzí 
karavanů. 

Toto rozložení s pevným lůžkem, palandami na zádi, a sezením uprostřed je časté v 
kontinentálních karavanech a je vhodné pro rodinu s dětmi, které mají palandy 
trvale k dispozici a rodiče mají trvale k dispozici pevné lůžko. Středové sezení je 
možné taktéž rozložit na menší dvoulůžko. Toto rozložení je dostupné i v 
jednoosých karavenech.

Typ s rozkládacími palandami

Zde v přední části nalezneme klasické rozkládací sezení na dvě samostatná lůžka, 
nebo jedno dvoulůžko. Na boku proti kuchyni je sezení pro dvě osoby, které je 
možné rozložit na palandu pro dvě děti. Rozložení je záležitostí pěti minut. V tomto 
typu je většinou velká koupelna na zádi.

Jaké rozložení v obytném automobilu?

Typ alkovny s palandami na zádi

Časté rozložení u alkoven. Na zádi jsou palandy pro dvě osoby. Velké 
dvoulůžko v alkovně a rozkládací lůžka namísto sezení. Tyto obytné 
automobily jsou nejčastěji pro 6-7 osob na jízdu i na spaní. V naší 
nabídce se jedná o Forster A 699 VB.

Typ alkovny s pevnou postelí na zádi

Pěkné řešení uspořádání v alkovnách, kdy na zádi máme velké 
dvoulůžko, pod kterým je velká garáž. Další dvoulůžko je v alkovně a 
třetí dvoulůžko se rozkládá ze sezení. Toto uspořádání je pro 6 osob. 
V naší nabídce se jedná o vozidlo Forster A 699 HB



Kuchyně

Další část karavanu, nad kterou byste se měli pořádně zamyslet, 
je kuchyně. Zkontrolujte pracovní plochu a dřez, zda vám vyhovují 
a bude se vám zde dobře vařit. Otestujte, zda jdou dveře na 
toaletu a do skříní pohodlně otevřít, aniž by došlo k omezení 
kuchaře při vaření. Také zkuste, zda lze v případě požáru snadno 
karavan opustit a není v cestě nic, co by vás mohlo zdržet. 
Kuchyně je v moderních karavanech obvykle to nejlepší, co do 
designu a praktičnosti použití. Budete ohromeni, co všechno se 
zde vejde, jak snadno se používá a kolik úložného místa nabízí.
Kuchyně může být situovaná podél jedné stěny nebo do L. Nad 
pracovní plochou najdete úložné prostory, dále zde bude sporák 
se dvěma nebo čtyřmi hořáky případně i troubou na pečení a 
mikrovlnnou troubou, lednice, dřez a směšovací baterie.

Konec kuchyně obvykle nabízí větší prostor v obývací sekci 
karavanu, ale při vaření může dojít k částečné blokaci vchodových 
dveří. Nicméně důvod k umístění kuchyně ke dveřím je ten, že při 
vaření dochází k lepší ventilaci.
Rohové kuchyně nabízejí velkou pracovní plochu a více místa v 
obývací části karavanu.
Kuchyně umístěné podél jedné strany jsou nejpopulárnější.
Při nákupu karavanu se ujistěte, že je kuchyň dostatečně veliká a 
splňuje všechny vaše požadavky, zda jsou poličky dostatečně 
hluboké a vejdou se na ně velké krabice s jídlem, zda šuplíky a 
skříňky dokáži při cestování udržet věci na svém místě. Ujistěte 
se, že karavan disponuje teplou vodou ohřívanou elektřinou, ale 
také plynem, abyste měli dostatek teplé vody i mimo kempy. 
Kuchyň v karavanu může mít veškeré důležité vybavení jako 
plynová nebo mikrovlnná trouba, kombinovaná chladnička na plyn 
i elektřinu, plynové sporáky, elektrická plotýnka, dřez a odkapávací 
plocha. Berte v potaz, že plynová trouba nezabírá úložný prostor, 
ale hrnce apod. můžete převážet uvnitř trouby.

Typ alkovny se samostatnými lůžky na zádi

Nové rozložení u alkoven. Na zádi jsou dvě oddělená lůžka, která je možno spojit 
ve dvoulůžko přidáním středové matrace. Velké dvoulůžko v alkovně a rozkládací 
jednolůžko namísto sezení. Tyto obytné automobily jsou nejčastěji pro 4-5 osob na 
jízdu i na spaní. Pod zadní postelí je velká garáž. V naší nabídce se jedná o Forster 
A 699 EB

Typ s pevnou postelí na zádi

Časté rozložení kratších polointegrovaných modelů. Na zádi vidíme velkou postel, 
pod kterou je prostorná garáž. Přední sezení se v některých značkách rozkládá. V 
našich Forsterech je nad sezením elektronická sklápěcí postel. Vozidlo je pro 4 
osoby.  V naší nabídce se jedná o vozidlo Forster T 637 HB

Typ s oddělenými lůžky na zádi

Časté rozložení delších polointegrovaných modelů. Na zádi jsou dvě oddělená 
lůžka, která je možno spojit ve dvoulůžko přidáním středové matrace. Pod zadním 
spaním naleznete prostornou garáž. Vozidlo je pro 4 osoby.  Přední sezení se v 
některých značkách rozkládá. V našich Forsterech je nad sezením elektronická 
sklápěcí postel. V naší nabídce se jedná o vozidlo Forster T 637 HB.



Výška uvnitř

Výška uvnitř karavanu
Některé karavany jsou uvnitř pouze 1,8m vysoké, 
což může způsobovat problémy u vyšších lidí. 
Pokud má karavan pro lepší tažení snížený předek, 
může být výška v přední části dokonce nižší. Z toho 
důvodu může být zhoršený přístup do jídelny a je 
lepší si to před koupí karavanu vyzkoušet. Stejně 
tak se doporučuje otestovat i sedadla u stolu.

Prostor toalety se nachází na boční straně nebo v 
zadní části karavanu, kde může být opět střecha 
snížena. Vyzkoušejte tedy, zda se sem pohodlně 
vejdete, především prostor sprchy a před zrcadlem 
je důležitý.

Většina karavanů je konstruována pro pohodlí lidí 
do 185ti centimetrů.

Koupelna

Koupelna je velmi důležitá součást jak karavanu, tak 
obytného automobilu. Dříve byly koupelny většinou 
menší, které měli v jedné malé místnosti umyvadlo, 
záchod i sprchu v jednom. Toto rozložení má velkou 
nevýhodu v tom, že po osprchování byla celá koupelna 
mokrá a vyčistit si potom zuby v ponožkách není nijak 
komfortní. Navíc při sprchování je nutné se obalit 
igelitovým závěsem, který se na Vás pěkně přicucne :-)

Moderní karavany se již více konstruují s větší 
koupelnou tak, aby sprcha byla vždy oddělená. U 
obytných přívěsů je nejkomfortnější velká koupelna 
přes celou záď. Většina přívěsů, s kterými se ale 
setkáte bude mít pouze malou sprchu se záchodem 
společně.

Ale nebojte se, karavan je o kompromisech a i s malou 
koupelnou se dá cestovat.

Toalety jsou prakticky ve všech karavanech chemické a 
napevno vestavěné. Jejich údržba je snadná a zápachu 
se obávat nemusíte. Do chemického záchodu se 
nalévá rozkladová chemie, která stojí cca 350 kč a 
vystačí na dvacet odpadních zásobníků. Zásobník 
chemického záchodu se vždy vylévá na určené místo v 
kempu, nebo do běžné toalety. Nikdy se nevylévá do 
přírody.

Odpadní voda ze sprchy a z umyvadla se shromažďuje 
v odpadní nádobě obytného automobilu, nebo v 
případě obytného přívěsu v kanystru pod karavanem. 
Tuto vodu je možné vylít do běžného kanálu, protože 
není nijak závadná.



Podlaha

Jaký typ podlahy preferujete? Koberec s vysokým 
vlasem, vinylové podlahy? Některé modely karavanů 
mají možnost vyjímatelných koberců, pod kterými je 
linoleum, takže si můžete vybrat ten typ podlahy, který 
vám nejvíce vyhovuje. Což je vhodné i s ohledem 
údržby kdy koberec sbalíte a vyklepete před karavanem

Některé karavany jsou vybaveny podlahovým vytápění, 
což ze zkušeností není nepostradatelný prvek výbavy, 
protože v karavanech je dostatečné teplo. Podlahové 
vytápění je možné provozovat pouze s přípojkou na 230 
V.

Anglán nebo Němec?

Anglie je zemí, kde se zrodil karavaning a kde tento „způsob života“ se stále těší vysoké popularitě. V roce 2009 bylo 
registrováno v různých klubech přes 350 000 aktivních karavanistů….
Anglické karavany zaslouženě patří ke světové špičce. Jejich spolehlivost a hlavně bohatá technická výbava, obsažená v již 
základních verzích, je činí velice atraktivními. V anglických karavanech nalezneme nadstandartní vybavení, které pracuje jak 
na elektřinu, tak na plyn, což není v kontinentálních karavanech v základní výbavě běžné. Největší výhodou anglických 
karavanů je zejména ohřev vody i topení na plyn i elektřinu. Ve spojení s vlastní baterií uvnitř karavanu to dělá z obytného 
přívěsu karavan nezávislý na připojení na elektřinu. Vodu si tedy ohřejete plynem i mimo kempy a veškeré spotřebiče Vám 
budou fungovat i mimo kempy. Kontinentální karavany jsou konstruovány spíše pro použití pouze v kempu. Ohřev vody je u 
nich většinou pouze elektrický a málo výkonný a baterii vůbec nemají. 
Charakteristickým rysem anglických karavanů jsou tři velká okna na předku, která poskytují interiéru světlost a vzdušnost. 
Útulnost a pocit pohodlí karavanu dodává kvalitní čalounění a také oddělená sprcha od WC.
Zcela běžným luxusem je plynová trouba umístěná pod vařičem a také malý gril vhodný na přípravu ranních toustů. Další 
standartní výbavou je i televizní anténa a hliníková kola.
Výbavu anglických karavanů si můžete sami porovnat. Někteří prodejci kontinentálních karavanů se snaží nedostatky 
maskovat například tak, že uvedou ve výbavě jako samostatnou položku „ohřev vody“ a dále již nespecifikují na jaké 
medium, většinou se jedná pouze o elektřinu. 

Všechny moderní karavany ať anglické, tak kontinentální jsou bezpochyby krásné. Důležité je porovnat si výbavu, abyste si 
za stejné peníze nepořídili pouze pěkný nábytek a nemuseli investovat desetitisíce až statisíce za dodělání výbavy, kterou v 
jiném karavanu máte standardně.



Správný výběr

Jak tedy vybrat. Víme, že informací je hodně. Ničeho se ale nebojte. Základem je 
reálně zvážit kolik lidí bude ve více jak 75% času cestovat v karavanu. 

Pokud budete pouze dva a jen občas budete brát spolucestující, tak myslete 
hlavně na sebe a dopřejte si pevnou postel, nebo dvě oddělená lůžka. Případné 
spolucestující neřešte. Mnoho zákazníků se na začátku příliš zaobírá dalšími 
spolucestujícími, ale v závěru poznají, že většinu času tráví v karavanu pouze ve 
dvou. Vybírejte tedy pro sebe a až budete se spolucestujícími, tak to bude trochu 
o kompromisu. Na těch pár výjezdů to nebude problém. Pořád je to lepší, než aby 
jste vybrali rozložení pro více lidí a pak vám zbylá lůžka budou jen ubírat prostor.

Další důležitou součástí je uvědomit si, zda budete jezdit pouze do kempu, nebo 
zda budete chtít přespávat i cestou mimo kempy. Na plážích, u sjezdovek, u lesa 
atd. Takzvaně na divoko. Pokud budete chtít jezdit i na divoko, tak si uvědomte, 
že budete potřebovat, aby měl Váš přívěs vlastní baterii, dobíjení za jízdy, ohřev 
vody na plyn ( nejen na elektřinu ) a topení na plyn. Obytné automobily jsou 
všechny připraveny i pro kempování na divoko, ale přívěsy v základní výbavě ne. 
Vyjímkou jsou vybavené anglické karavany. Přívěsy, které podobnou výbavu 
nemají budou vyžadovat další investici na instalaci této výbavy.

Při výběru je většina z nás omezena finančními možnostmi, ale stav vozidla je nejdůležitější. Jak už jsme zmínili v 
předchozích bodech, při výběru karavanu se můžete snadno nechat zlákat na výhodnou nabídku, ale rizika v podobě 
skrytých vad mohou být u karavanů velmi vysoká a velmi nákladná na opravu. Zatékání do konstrukce karavanu nemusí být 
na první viditelné a odborná kontrola je nutná zejména u použitých karavanů. Funkčnost spotřebičů je také základem, 
protože opravy jsou též nákladné. Pokud s karavany nemáte dlouholeté zkušenosti, kupujte vždy u některého ze známých 
nebo u osvědčených prodejců. Samozřejmě i u nich musíte být na pozoru a veškeré vybavení si nechat důkladně předvést, 
včetně kontroly vlhkosti karavanu. Dobrý prodejce Vám určitě rád vlhkoměrem ukáže, že je karavan v pořádku.

Kde nakupovat

Ať již kupujete použité či nové kempingové vozidlo, vždy kupujte u známého a 
osvědčeného prodejce, který má dostatečné zázemí pro prodej, servis i prodej 
příslušenství. Prodejce musí mít dostatečné servisní zázemí a dostatečné 
množství techniků, aby včas dokázal zařídit případné montáže doplňků a 
hlavně možné reklamace. Určitě si nechcete koupit přívěs nebo automobil, 
který v případě reklamace bude stát půl sezony, než Vám někdo opraví třeba 
chladničku, nebo vodní systém. 

Vždy se ujistěte, zda prodejce dodává i náhradní díly pro značku karavanu, 
kterou máte v plánu kupovat. Je mnoho drobných dovozců, kteří nejsou 
schopni dodat náhradní díly a případná reklamační oprava je pro ně velký 
problém.
Drobný prodejce může být ochoten Vám věc opravit, ale zároveň na opravu 
nemá techniky a sám nestíhá. V tomto bodě se již dostáváte do nepříjemné 
situace. Tato situace může nastat i u velkého prodejce, který sám nestíhá plnit 
vlastní servisní zakázky, natož se zaobírat reklamací. Jsou velcí prodejci, kteří 
na servis běžně objednávají s více než měsíčním zpožděním. 

Místo, kde koupíte, na Vás musí udělat dobrý dojem hned od začátku a prodejce se Vám musí dostatečně věnovat.
V naší firmě mají naši zákazníci vždy přednost a reklamace řešíme okamžitě!
Karavan by měl být zákazníkovi předáván plně funkční, bez závad. Zaškolení zákazníka je nutnou součástí předání. 
Zaškolení a předání karavanu v naší firmě trvá takřka tři hodiny a zákazník odjíždí s jistotou, že mu vše bylo vysvětleno a ví, 
že vše funguje, tak jak má.
U použitých karavanů nezapomínejte na záruku. Zeptejte se, na co se záruka vztahuje a jak dlouhou má platnost. U nových 
karavanů je záruka samozřejmostí, ale jak jsme zmínili výše, plnění se může u jednotlivých prodejců lišit.



Jaké příslušenství?

Koupí karavanu to nekončí. Co budete dále potřebovat?
Zpracovali jsme pro vás seznam základního zboží, které budete potřebovat v karavaningu a při kempování. Toto je pouze 
základní seznam. Další a další produkty budete nejspíše nakupovat v průběhu. Možnost nákupu je buď u nás na naší 
prodejně v Bavoryni, nebo můžete nakupovat prostřednictvím našeho internetového obchodu www.svetkaravanu.cz, který je 
nejlevnějším karavanistický eshop v ČR. 

Aquaroll je venkovní barel na pitnou vodu o objemu 40l. Tento 
barel usnadní práci při přepravě většího množství vody naráz 
a ušetří mnoho sil. Víčka jsou umístěna na boku i shora. 
Kvalitní kovové madlo je odnímatelné a následně je možno 
barel postavit do svislé polohy na bok. U anglických karavanů, 
které jsou standardně vybavené venkovní přípojkou na 
čerpadlo vody je tento barel ideálním řešení.
Alternativ k aquarollu je mnoho v podobě klasických kanystrů-
Cena : cca 1500 Kč

Aquaroll , kanystr na vodu

Wastemaster, kanystr na odpadní vodu

Wastemaster je nádrž na odpadní vodu která se pokládá pod 
obytný přívěs a shromažďuje se do ní odpadní voda ze sprchy, 
dřezu a umyvadla. V kempu je nutná. K této nádrži je dobré 
dokoupit hadici dle metráže, kterou připojíte na karavan a 
zasunete do nádrže.
Další alternativy s menší kapacitou naleznete na našem 
eshopu.
Cena: cca 1500 Kč

Po příjezdu na místo, na kterém budete kempovat se můžete 
setkat s problémem, že terén bude nerovný. Tento problém řeší 
nájezdy, na které najedete jedním nebo oběma koly dle potřeby. 
Nožičky u obytných přívěsů nejsou určené velkému vyrovnávání, 
slouží pouze k fixaci. Nájezdy se používají u obytných přívěsů i 
automobilů.
Cena: 500 - 1000 Kč

Vyrovnávací nájezdy

K vašemu karavanu je možno dokoupit předstan. Předstan vytváří 
velkou obyvatelnou plochu vhodnou hlavně pro karavanisty, kteří 
přijedou do kempu a tam zůstávají delší dobu. Potřebný čas k 
postavení je cca 30 min. Návod pro zjištění správné velikosti 
naleznete na našem eshopu www.svetkaravanu.cz
Doporučujeme perfektní a cenové dostupný stan Trigano Ocean 

Cena: 12 000 Kč a více

Předstan k obytnému přívěsu

Markýzy jsou přístřešky vhodné zejména pro karavanisty, kteří 
často přejíždí a potřebují rychlou montáž demontáž přístřešku. K 
markýzám je možné dokoupit i bočnice a následně máte uzavřený 
prostor jako se stanem. Markýzy se montují zejména na obytné 
automobily, ale i na obytné přívěsy.
Ceny: Ve vaku cca 8 000 Kč, mechanické cca 20 000 Kč, bočnice 
cca 13 000 Kč

Markýzy

Oblíbený eshop svetkaravanu.cz
pro karavan a kemping



Podlahová krytina do stanu nebo markýzy

Vhodný doplněk, který vám zajistí suchý a čistý podklad v 
předstanu nebo markýze. Možno zametat i vytírat. Koberce do 
stanu se vyrábějí v různých barvách a materiálech. Každý kdo má 
markýzu nebo stan by měl mít i koberec.
Cena: 1 500 – 3 000 Kč

Kompletní článek o markýzách a stanech naleznete na našem
eshopu www.svetkaravanu.cz v sekci Návody a Tipy

Chemie do WC a speciální toaletní papír

Základní výbava každého karavanisty, který má ve svém voze 
toaletu. Skladem držíme několik druhů koncentrátů, které vám 
vydrží dlouhou dobu. Doporučujeme sadu ELSAN nebo Thetford.
Cena: 250 – 600 Kč

V chemických toaletách musíte používat vhodný papír, který se 
snadno rozkládá.
Cena: cca 120 Kč / 6 rolí

Redukce zásuvek k UK karavanům

V anglických bazarových karavanech jsou anglické zásuvky. K 
těmto zásuvkám prodáváme vhodné kvalitní adaptéry i s 
uzemněním pro maximální bezpečnost.
Cena: cca 180 Kč

Redukce připojení automobilu k přívěsu

V závislosti na tom jakou má zásuvku váš automobil a jakou 
zásuvku má přívěs budete potřebovat redukci. Zde jsou tři 
možnosti

Vozidlo 7 PIN zásuvka - Přívěs 13 PIN zásuvka
Přívěs 7 PIN zásuvka - Vozidlo 13 PIN zásuvka
Anglický přívěs 2x7 PIN zásuvka - Vozidlo 13 PIN zásuvka

Cena: 300 - 800 Kč

Redukce CEE

Na všech karavanech naleznete Evropskou tří-kolíkovou přípojku 
na 230V. Pokud jste ve starších českých kempech, tak budete 
potřebovat tuto redukci, aby jste karavan napojili na klasický 
prodlužovací kabel.
Cena: 480 Kč

Prodlužovák CEE

V moderních zahraničních kempech naleznete stejné přípojky, 
jako jsou instalované na karavanu a budete potřebovat tento 
prodlužován, který má na obou stranách přípojku CEE. Délka 
25m, venkovní kabel.
Cena: cca 1450 Kč



Zpětná zrcátka - rozšíření

Takřka s každým autem budete potřebovat přídavná zrcátka, 
zejména pro bezpečný provoz na dálnicích i ostatních 
komunikacích.

Doporučujeme Zrcátka Reich Handy nebo Excellent
Ceny: od 800 do 2 000 Kč za pár

Botička

Zabezpečení vašeho karavanu je základní věc. Karavany se 
kradou stejně tak jako automobily. Skladem máme různé druhy 
botiček na kola, nebo i jiné druhy zabezpečení.
Ceny: Od 900 do 4000kč

Zámek oje

Skladem máme různé druhy zámků na oje. Některé zamykají 
přívěs pouze když je odpojený od vozidla, ale některé zamykají 
přívěs i k tažnému vozidlu tak, aby ho nikdo neodcizil přímo od 
vozidla.

Informační text o zabezpečení karavanů naleznete na našem 
webu www.svetkaravanu.cz v sekci Návody a Tipy
Ceny: od 250 do 1500 Kč

Krycí plachta karavanu a automobilu

Karavan i automobil je nutné parkovat buď pod střechou, nebo 
pod speciální plachtou. V případě, že tak není učiněno, dochází k 
velmi rychlému stárnutí těsnících tmelů a všech dalších dílů 
karavanu. Následná opravy karavanu se pohybují v řádu 
desetitisíců.
Cena: Dle rozměru okolo 3 000 Kč

Krycí plachta oje

Oj karavanu je vhodné chránit vhodnou plachtou před vodou a 
špínou.
Cena: cca 300 Kč

Baterie trakční

Pro nezávislost vašeho karavanu je důležité mít v příslušném 
kaslíku baterii. Baterie dodává proud do světel, čerpadla na vodu 
a do dalších 12V spotřebičů. Prodávám velmi kvalitní baterie 
anglické výroby za bezkonkurenční ceny.
Cena: 110 amh trakční UK baterie 3200 Kč jedině u nás

Schůdky

Schůdky jsou důležitým doplňkem pro všechny věkové skupiny.
Ceny: od 200 do 800 Kč



Váha svislého zatížení

Na vašem obytném přívěsu musíte sledovat svislé zatížení, které 
tlačí na kouli. Vhodným doplňkem je tato váha.
Cena: 700 Kč

Fill up

Zajímavý doplněk. Často se setkáte s problémem, že nebudete 
vědět, kde napustit barel nebo kanystr na vodu. Všude hadice 
nejsou a můžete se setkat s tím, že pod kohoutek na umyvadle se 
vám nádoba nevejde Fill-up je řešením tohoto problému. 
Jednoduše nasadíte na kohoutek a hadici si natáhnete kam je 
třeba.
Cena: dle velikosti 120 Kč až 250 Kč

Kanystry

Skladem máme různé druhy kanystrů s různými doplňky, které 
zcela jistě využijete

Cena: dle typu

Hlásič požáru

Na 9V baterii, upozorní v případě požáru

Cena: 300 Kč

Oxidu uhličitého

Hlásič oxidu uhličitého, což je tzv. tichý zabiják vznikající při 
nedokonalém spalování

Cena: 700 Kč

Hlasič propan-butanu a narkotizačních plynů

Hlásič úniku propan-butan a narkotizačních plynů používáných při 
krádežích

Cena: 3500 Kč

Nádobí z melaminu

V karavanu není možné vozit klasické porcelánové nádobí, 
protože by se vám vše postupně rozbilo. Řešením jsou produkty z 
tvrzeného melaninu, které jsou velmi tvrdé, ale zároveň lehké a 
příjemné na dotyk.
Cena: cca 900-2000 Kč za 16ti dílnou sadu

Sklenice z tvrzeného plastu

Stejně jako nádobí, i sklenice musíte mít z nerozbitného 
materiálu.



Kempingová křesla

Kempingový nábytek v podobě židliček je nezbytnou součástí 
výbavy každého karavanisty. Široký výběr židlí a křesel máme 
nejen skladem, ale i nepřeberné množství položek na objednávku.

Kempingové stolky

Kempingové stoly jsou taktéž nedílnou součástí výbavy každého 
karavanisty. Široký výběr stolů máme nejen skladem, ale i na 
objednávku. U kempingového nábytku je kladen důraz na nízkou 
hmotnost a skladnost.

Sada náhradních pojistek a žárovek

Sada pojistek a žárovek není nijak drahá položka a může Vám 
ušetřit hodně starostí.

Další věci, které budete potřebovat:

Vozidlo 
Náhradní žárovky, Náhradní kolo, Nářadí, Kryt tažného zařízení, Tlakoměr PNEU, Výstražný trojúhelník

Karavan
Stanové kolíky a tyče, Klička pro rohové nohy, Podložka rohové opěrné nohy, Rohož ke dveřím, Hasící přístroj, Plynové 
láhve, Zvedák, Palička (palice), Náhradní vysokotlaká plynová hadice, Náhradní kolo, Vodováha, WC kapaliny, Klíč na kola

Osobní
Krém na opalování, Lékárnička, Mycí žínky, Hřeben a kartáč na vlasy, Líčení, Pláštěnky, Zubní kartáček, Zubní pasta, Nůžky, 
Šampon, Holicí sada, Sada na čištění bot, Mýdlo, Holínky

Domácnost
Lepicí páska, Osvěžovač vzduchu, Hliníková fólie, Popelníky, Lůžkoviny, Odpadkové koše, Dalekohled, Otvírák, Krájecí 
prkénko, Smeták a lopatka, Nádoba na máslo (máslenka), Fotoaparát, kamera, Nůž na porcování masa, Židle, Hodiny, 
Kartáč na šaty, Šňůra na věšení prádla, Ramínka, Chladicí box, Cedník, Nádobí, Karafa, Vývrtka, Příbory, Hadry na nádobí, 
kartáč, Prachovka, Leštěnka, Jednorázové utěrky, Pohárky na vejce, Hadr na podlahu, Sprej proti hmyzu, Potraviny, Mixér
Pánev, Brýle, Grilovací pánev, Džbány, Konvice, Papírové utěrky, Kuchyňské náčiní, Zápalky, Odměřovací nádoba, Džbán na 
mléko, Mísa, Jehly a nitě, Rukavice do trouby, Kolíčky, zapalovač, Škrabka na brambory, Rádio, Odpadkové koše (pytle), 
Hrnce, pánve, Nůžky, Síto, Cukřenka, Nákupní tašky, Spací pytle, Konvice na čaj, Cedník, Utěrky, Ubrusy, Prostírání, 
Televize, Otvírák na konzervy, Kapesníky, Baterka, Ručníky, Hračky a hry, Vysavač, Umyvadlo

Dokumenty
Platební a kreditní karty, Doklady ke karavanu, Šeková knížka, Dokumenty od vozidla a přívěsu, Řidičský průkaz, Zelená 
karta, Mapy a průvodce, Peníze, Osvědčení o registraci vozidla

1. Nejnižší ceny mezi českými kempovými eshopy v ČR

2. Nejnižší poštovné ze všech kempových shopů v ČR

3. Možnost osobního odběru na prodejně

4. Velké množství zboží skladem přímo u nás

5. Více produktů v nabídce ( zboží z Anglie )

6. Rychlé zaslání zboží na objednávku

7. Nejmodernější a přehledný internetový obchod

8. Personál, který poradí s výběrem zboží

9. Velmi dobrá dostupnost po dálnicích

10. Možnost montáže produktů v našem servisu

10 důvodů proč vybrat nás: V našem eshopu www.svetkaravanu.cz 
naleznete tisíce produktů. Prodáváme zboží v 
různých kategoriích od stanů, přes satelity až 

po vybavení kuchyně a náhradní díly ke 
karavanům. Pokud na našich stránkách 

nenaleznete poptávané zboží, napište nám 
email, nebo volejte. V nabídce máme velké 

množství dalších produktů, které jsou pouze v 
našich tištěných katalozích.

www.svetkaravanu.cz



Nástřik podvozku karavanu

Je potřeba zbystřit a zamyslet se nad ochranným nástřikem. Podlahy karavanů jsou vyráběné z dřevěné překližky, která se 
časem omyje a již neplní svůj účel. V našem servise používáme na ochranu podvozků kvalitní gumo-asfaltové nástřiky firmy 
WURTH. Díky této ochraně můžete s karavanem jezdit v zimě i v létě aniž karavan trpěl. Ochraňujte svoji investici. Cena 
závisí na délce vozidla a na členitosti podvozku.

Kód      Položka           Cena v Kč vč. DPH
1001 Nástřik podvozku do 5m  4 105
1002 Nástřik podvozku do 6m  4 414
1003 Nástřik podvozku do 7m  4 826
1004 Nástřik podvozku do 8m  5 341
1005 Nástřik podvozku do 9m  6 300

 

Elektrický pojezd na obytný přívěs „Mover“

Výbavu Vašeho karavanu můžeme rozšířit o tzv. mover, neboli elektrický pojezd. Toto zařízení usnadní manipulaci s 
karavanem. Karavan odpojíte od automobilu a karavan poté přesouváte za pomoci dálkového ovládání. Montáž pojezdu 
obnáší instalaci trakční baterie dovnitř karavanu a montáž elektromotorů k nápravě. Pojezdy rozdělujeme na 
jednonápravové a dvounápravové, dále na pojezdy s mechanickým přítlakem a s elektrickým přítlakem. Pokud Váš karavan 
nemá svojí 12V baterii tak spolu s montáží pojezdu získáte i nezávislost tím, že Vám baterie propojíme se světly a celým 
12V okruhem v karavanu.
Na karavany provádíme montáž všech druhů pojezdů, ale doporučujeme pojezdy Reich vzhledem k vysoké kvalitě a nízké 
ceně.

Kód              Položka                                                                      Cena s DPH
115/107  Reich Ecolight, manuální přítlak, 1 náprava        20 234 Kč
115/108  Reich Ecolight, manuální přítlak, 2 nápravy         40 163 Kč
115/117  Reich MC ecoline, el. Přítlak, 1 náprava              40 036 Kč
115/118  Reich MC Ecoline, el. přítlak, 2 nápravy              77 528 Kč
115/045  Truma SE R, 1 náprava                                       61 567 Kč
115/046  Truma TE R, 2 Nápravy                                       63 977Kč
1006              Montáž moveru 1 náprava                          3 090 Kč
1007              Montáž moveru 2 nápravy   4 120 Kč
1050              Montáž trakční baterie a připojení k moveru 1 545 Kč
1009              Dopojení baterie na 12V rozvod karavanu  2 060 Kč
QQ010311 Trakční baterie 110Amh Platinum  3 522 Kč
322/108 Nabíječ CTEK MXS5.0    2 084 Kč
322/341 Bateriový box        541 Kč

Jaké doplňky?



Klimatizace pro karavan

Pokud Vás trápí vysoké teploty v letních měsících, tak není jednodušší řešení, než nám zavolat a domluvit se na montáži 
klimatizace. V karavanech se instalují dva druhy klimatizací. Nejčastějším řešením je montáž klimatizace na střechu místo 
menšího střešního okna. Tyto klimatizace jsou nejčastěji kompresorové na 230V, ale ve většině případů lze dokoupit měnič 
na 12V. Druhým typem jsou klimatizace, které se instalují většinou pod sedadla nebo postele a chladný vzduch je rozváděn 
podobně jako rozvod teplého vzduchu z topení, ale to není moc obvyklé řešení.

Kód                    Položka                                                             Cena s DPH
QQ102171 Klimatizace Kronings Nordic A2000  39 790 Kč
Qq102172 Klimatizace Kronings Nordic A2400  46 790 Kč
72 859  Měnič napětí z 12 na 230V pro klimatizaci 38 155 Kč
1010  Montáž klimatizace místo stávajícího okna 2 575 Kč
1011  Montáž klimatizace do nového otvoru  3 090 Kč
1012  Montáž měniče     1 990 Kč

Vnitřní zásobník vody do karavanu

Zabudování vnitřní nádrže na vodu, včetně čerpadla a venkovní nálevky je celkem často vyhledávanou službou. Nádrže 
různých obsahů, nejčastěji 70 l zajistí dostatečnou samostatnost mimo camp. Různé druhy 

Kód        Položka                                                     Cena s DPH
1013         Montáž vnitřní nádrže kompletní sada (Nádrž 70l, venkovní nálevka,
              čerpadlo, průchodky 2 ks, zpětný ventil, hadice, vypínač)   5 665 Kč
1014  Montáž kompletní sady vnitřní nádrže s lepší nálevkou   6 180 Kč
1078  Montáž ukazatele stavu hladiny vody v nádrži    1 500 Kč
Qq038578 Kompletní sada ukazatele hladiny     1 900 Kč

Solární panel pro karavan

Pro solární nabíjení baterie vašeho karavanu mluví řada výhod, které byly publikovány v mnohých časopisech. Při montáži 
solárního panelu na Váš karavan získáte vyšší nezávislost na přípojkách elektřiny. Solární panely doporučujeme krystalické, 
které se na střechu karavanu lepí. Do karavanu se vyvrtá pouze jeden malý otvor, který se utěsní průchodkou. Obraťte se na 
nás a my Vám rádi poradíme jak silný panel a jaké doplňky jsou pro vás vhodné. Námi nabízené panely jsou velmi kvalitní 
oproti levným panelů nabízeným na českém trhu.

Kód                   Položka                                                                              Cena s DPH
QQ010367PL Solární set Prestige 130W    12 490 Kč
QQ010311 Trakční baterie 110 Amh     3 522 Kč
1017 Montáž solárního panelu + dopojení baterie na systém 12 V 3 000 Kč
1016 Montáž solárního panelu ( pokud karavan již baterii má )  2 060Kč
322/341 Kastlík pro trakční baterii do interiéru   548 Kč

Venkovní zásuvka

Venkovní přípojka pro spotřebiče 220V má mnohá využití a montuje se na bok karavanu dle přání zákazníka. Nabízíme 
montáž dvou druhů přípojek. 321/000 je čistě jen zásuvka na 230V a druhá 320/973 je kombinace zásuvky 230V, 12V, SAT 
přípojky a TV přípojky v jednom

Kód                    Položka                                                                  Cena s DPH
321/000 Venkovní zásuvka 230V       329 Kč
1020 Montáž venkovní zásuvky 230V včetně inst. Materiálu  1 545 Kč
320/973 Venkovní zásuvka 230V včetně TV, SAT a 12V  917 Kč
1021 Montáž venkovní zásuvky 320/973 včetně inst. materiálu  3 605 Kč



Venkovní přípojka vody z řádu

Není nic příjemnějšího, než připojit karavan rychlospojkou na hadici a již nikdy více nenosit vodu. U anglických karavanů je 
venkovní přípojka již v základní výbavě, je ale nutné dokoupit speciální koncovku s regulátorem tlaku vody. V karavanu je 
rozvod vody konstruován na nízký tlak, tudíž musí být redukován. 
V kontinentálních karavanech taková přípojka nebývá, tudíž se musí nainstalovat kompletně celá a napojit do stávajícího 
rozvodu. Tato přípojka je již včetně regulátoru tlaku.

Kód                Položka                                                                    Cena s DPH
300/630 Ext. Přípojka tlakové vody s regulátorem   1 392 Kč
1018  Montáž tlakové přípojky včetně dalšího materiálu 2 060 Kč
QQS48821 Whale Aquasource, univerzální hadice s
              regulátorem tlaku vody na UK karavany   1 360 Kč
QQ846090 Truma Altraflow hadice s regulátorem tlaku
   vody pro UK karavany s novou zásuvkou 
  Truma od roku 2008     2 429 Kč

Trezor do karavanu

Při cestách s sebou vozíte nejrůznější cennosti od fotoaparátů, přes notebooky, kamery až po šperky a hotovost. Je mnoho 
situací, kdy je vhodnější nechat tyto věci někde zamčené a v klidu vyrazit na výlet nebo na pláž. Zloděj se do karavanu 
dostane vždy, ale trezor je perfektním řešením jak uchránit ty nejcennější věci. Trezor je připevněn skrz podlahu. Standardně 
provádíme montáž dvou osvědčených trezorů vysoké kvality. Jeden menší od firmy ALKO 250/701 (30x20x24cm) a druhý 
větší kde uschováte i notebook 17“ od firmy mobil safe 250/724 (36x18x50cm).
Trezory jsou připevněné zabezpečenými šrouby skrz podlahu.

Kód                   Položka                          Cena s DPH
250/701 Trezor Alko  3 178 Kč
250/724 Trezor Mobilsafe 6 586 Kč
1022  Montáž trezoru  1 545 Kč

Bezpečnostní madlo na dveře karavanu

Bezpečnostní madlo THULE plní dvě funkce. Za prvé velmi dobře zabezpečí vstupní dveře proti vloupání díky dvěma 
zámkům a za druhé výborně poslouží jako madlo při vstupování do karavanu v otevřené poloze. 

Kód    Položka    Cena s DPH
214/184 Bezpečnostní madlo Thule 2 719 Kč
214/185 Adaptér pro montáž do rámu 565 Kč
1023  Montáž madla Thule  1 442 Kč

Zabezpečení dveří karavanu patkou

Bezpečnostní patkou Fiamma můžeme zabezpečit nejen dveře, ale případně i kaslíky. Montáž buď skrz stěnu, nebo do rámu 
dveří.

Kód  Položka     Cena s DPH
214/300 Zarážka fiamma skrz stěnu  1 033Kč
214/099 Zarážka fiamma s montáží do rámu 1 033 Kč
1024  Montáž zarážky fiamma   1 236 Kč



Bezpečnostní hlásič plynů pro karavan

Nenechte nic náhodě a dopřejte si klidný spánek s celou rodinou. Kombi alarm je hlásič s vestavěným senzorem a 
akustickým signálem. Reaguje jak na  uspávací anestetický plyn a propan-butan.

Kód  Položka    Cena s DPH
310/874 Kombi Alarm - AMS compact 2 553 Kč
1025  Montáž kombi alarmu  1 009 Kč

Stabilizátor ALKO AKS

Zdá se Vám, že Váš karavan má špatné jízdní vlastnosti. Stabilizační spojovací kloub ALKO AKS by vlastnosti karavanu měl 
zlepšit. Oproti běžnému spojovacímu zařízení se stabilizátor liší tím, že kouli vozidla stiskne velkou silou za pomoci třecích 
destiček, čímž dochází ke stabilizaci soupravy. Ke stabilizátorům Je možné dokoupit kvalitní ocelové pouzdra se zámkem. 
Díky těmto zámkům je možno zamknout karavan k automobilu a nebo i když stojí samostatně.

Kód  Položka    Cena s DPH
136/410 Alko AKS 3004   8 774 Kč
1026  Výměna spojovacího zařízení 515 Kč
127/418-3 Alko zámek pro AKS 1300 1 377 Kč
127/418 Alko Zámek pro AKS 2004/3004 1 377 Kč

Zvedací kolečko ALKO premium

Široká stopa kola 230 x 80 mm, integrovaná váha, integrovaný pružinový systém, ergonomická klika kolečka, vestavěné 
ložisko usnadňuje ovládání, žárově zinkováno, statická nosnost 300 kg, dynamická 180 kg, hmotnost 9,8 kg. Kolečko nemá 
jen ukazovat, jak je zatížení karavanu, ale hlavně díky unikátnímu systému odpružení umožní nájezd zatíženého vleku do 
schodu, obrubníku, nebo jiné překážky.

Kód  Položka     Cena s DPH
115/011  Zvedací kolečko ALKO premium 3 349 Kč
1027  Výměna zvedacího kolečka  309 Kč

12V Ventilátor na střechu karavanu

Střešní ventilátor je velmi příjemný v letním období, kdy vytahuje teplý vzduch z vrchní části vašeho karavanu a zároveň 
může sloužit jako digestoř. V zimním období ho můžete zapnout se zavřeným víkem a naopak bude teplý vzduch tlačit k 
zemi.
Ventilátory mají dva chody – sání dovnitř a odsávání ven. Princip je takový, že ventilátor instalujeme na místo střešního okna. 
Provádíme montáž dvou standardizovaných rozměrů, které jsou ve většině případů shodné pro všechny karavany. 
Ventilátory mají také vlastní termostat, což je velmi praktické.

Kód  Položka     Cena s DPH
206/010 Fiamma Turbo vent 40x40, bílé  4 776 Kč
206/011  Fiamma Turbo vent 40x40, čiré plexi 4 856 Kč
206/133 Fiamma Turbo vent 28x28, bílé  2 472 Kč
206/134 Fiamma Turbo vent 28x28, čiré  2 755 Kč
1028  Montáž výměnou za střešní okno 1 545 Kč
1029  Montáž tvorbou nového výřezu  2 857 Kč

Externí plynová přípojka na karavan

Pokud používáte grily, tepelné zářiče nebo jiné plynové spotřebiče vně karavanu, tak již není nutné vytahovat plynovou lahev 
z úložného prostoru. Do boku karavanu Vám nainstalujeme přípojku plynu.

Kód  Položka     Cena s DPH
310/957 Plynová přípojka bez zámku  1 185 Kč
310/613 T kus 8x8mm    133 Kč
310/618 Stěnová průchodka 8x8mm  168 Kč
310/610 kolínko 8x8mm    130 Kč
310/921 Měděná trubka 1m, 8mm  127 Kč
1030  Montáž venkovní přípojky na plyn 
  bez materiálu    1 545 Kč



Truma DUO-Control propojení dvou plynových lahví

Pokud byste měli rádi zapojené obě lahve naráz tak, že pokud jedna lahev dojde, karavan začne odebírat plyn z druhé lahve, 
máme pro Vás řešení. Toto umožňuje zařízení Truma DuoControl CS 310/834 společně s hadicemi EU Shell 310/793-5. Toto 
zařízení Vám také ukáže která lahev je prázdná. Díky bezpečnostním hadicím, není nutné uzavírat plyn při cestě a je možné 
za jízdy i topit. Hadice i samotný duo control jsou vybaveny bezpečnostními pojistkami pro případ havárie.

Kód  Položka      Cena s DPH
310/834 Truma Duocontrol CS 30mbar, vertikální  4 418 Kč
310/793-5 Hadice 750mbar EU shell, 1 ks   1 125 Kč
310/103 Nástavec na komínek TRUMA    167 Kč
1031  Montáž TRUMA Duo Control   773 Kč

Markýzy – Roleta na karavan

Na Vaše obytné vozidlo je možné namontovat celkem tři druhy markýz.
1. Markýzy ve vaku jsou velmi zajímavou variantou pro zákazníky, kteří nechtějí tolik investovat. Tato markýza se jednoduše 
navleče do obvodové lišty pro stan a celý vak visí na této liště. Markýza je upevněna zarážkami, aby mohla být použita i za 
jízdy. Vhodné pouze pro obytné přívěsy.
2. Markýza na stěnu karavanu, zejména osvědčená Fiamma F45 je vhodným typem mechanické markýzy, která se montuje 
na stěnu karavanu, a nebo případně i na různé adaptéry. Vhodné pro obytné automobily, obytné přívěsy i dodávky.
3. Markýza na střechu je vhodná pro obytné přívěsy i automobily. Výhodou je, že se nenamáhá konstrukce karavanu a u 
obytných přívěsu lze stále nasadit i klasický předstan.
Ke všem typům markýz je možno dokoupit stěnové díly a vytvořit kompletní stan. Nabídka na www.svetkaravanu.cz

Kód Položka       Cena s DPH
Markýzy Thule Omnistore 6200 montované na střechu, nebo katalog frankana na str.120 
 
90 600 Montážní lišty na střechu pro markýzy do 3,5m  3 239 Kč
90 601 Montážní lišty na střechu pro markýzy 3,75m-4,5m 4 406 Kč
1032 Montáž markýzy na střechu    2 403 Kč

Markýzy Fiamma F45 montované na bok karavanu, nebo katalog frankana  
1033 Montáž markýzy na bok karavanu   1 809 Kč

Markýza ve vaku Thule Omnistore, nebo katalog frankana na str.129 
1034 Montáž markýzy ve vaku    390 Kč

Podsvícení markýzy na karavanu

Výborným doplňkem k markýze je LED pásek, který se nalepí pod markýzu a výborně osvětlí celý prostor. Díky LED 
technologii je spotřeba tohoto 12V světla zanedbatelná.
Samostatné LED světlo 071/216 je také výborným doplňkem pro venkovní osvětlení s vysokou svítivostí a malou spotřebou.

Kód  Položka     Cena s DPH
071/726 Fiamma LED pásky f45 a f65  2 437 Kč
89 799  LED pásek THULE, 5m 1 891 Kč 2 204 Kč
89 798  LED pásek THULE, 4m 1 511 Kč 1 761 Kč
89 809  Montážní hliníkový profil pro 6200/9200 571 Kč
071/216 LED světlo Fiamma   1 060 Kč
321/204 Vypínač hnědý    281 Kč
321/205 Vypínač bílý    281 Kč
321/206 Vypínač Anthrazit   281 Kč
321/115  Vypínač starší typ, hnědý  170 Kč
321/006 Krytka pro vypínače zadní  85 Kč
QQ038625 Vypínač UK starší typ   190 Kč
1035  Montáž světla/LED psáku pod markýzu 1 339 Kč

Servis karavanů BURIMEX

Svěřte montáže doplňků profesionálním technikům z našeho 
servisu. U nás si můžete být jisti vysokou 
kvalitou odvedených prací. Naši mechanici jsou zkušení a 
pečliví.
Zázemí našeho servisu je jedno z nejlepších v ČR



Nosič kol na zadní stěnu karavanu

V případě montáže na zadní panel přívěsu nebo automobilu musíte brát v potaz, že tyto nosiče mají omezenou nosnost 
podle pevnosti zadního panelu. Zde máte ceník osvědčených nosičů pro přívěsy. V případě, že má Váš karavan celoplastový 
zadní panel je nutné použít nosič 136/770, který se upevňuje vespod na podlahu.

Kód  Položka    Cena s DPH
136/770 Nosič Fiamma Universal 6 148 Kč
136/480 Nosiš Fiamma Carry Bike Pro 5 065 Kč
136/510 Lišta pro třetí kolo  689 Kč
136/524-3 Držák pro třetí kolo  358 Kč
136/620 Přídavná montážní lišta, 2,4m 2 879 Kč
1036  Montáž nosiče na stěnu  2 472 Kč

Nosič kol na oj karavanu

Nosič pro kola umístěný na oji je vhodný pouze pro přívěsy, které mají oj 1,5m a více vzhledem k omezenému prostoru. 
136/503… základní model, horší přístup do schránky
136/504… Vylepšený model, lépe se sklápí. 136/499… Největší model až pro tři kola, lépe se sklápí. Rozměry v katalogu 
frankana

Kód  Položka    Cena s DPH
136/503 Nosič Fiamma XL A  2 769 Kč
136/504 Nosič Fiamma Pro 200  5 134 Kč
136/499 Nosič Fiamma Pro  5 637 Kč
1037  Montáž nosiče na oj  890 Kč

Odvětrání WC karavanu SOG

Řešíte-li problém se zápachem při používání záchodu, máme pro vás řešení v podobě 12V odvětrání SOG, které odvětrává 
zápach z toalety v době užívání záchodu. Zápach je odvětráván ventilátorem ven mimo karavan. Kompletní rozpis v katalogu 
frankana.

Kód  Položka   Cena s DPH
301/179 Sada pro C2,C3,C4 3 344 Kč
301/180 Sada pro C200  3 344 Kč
301/103 Sada pro C400  3 344 Kč
301/196 Sada pro C250 C260 3 344 Kč
301/160 Sada Pro Dometic 3000 3 344 Kč
1038  Montáž systému SOG 1 545 Kč

Automatický satelit na střechu karavanu

Na střechy campingových vozidel instalujeme plně automatické satelity německé kvality. Stačí jen zmáčknout tlačítko s 
vybraným satelitem a již se díváte na Vaše oblíbené programy. Satelit se sám zvedne i nastaví. Na střechu nainstalujeme 
satelit a dovnitř nainstalujeme přijímač s kartou a ovládací panel. Vše včetně kabeláže.
K tomuto doporučujeme provést instalaci LCD televize na otočný kloub viz nabídka níže

Kód   Položka    Cena s DPH
72 225   Automat. Satelit MEGASAT 31 988 Kč
72 323   10m Koax kabelu     222 Kč
2x 72 342  2x F kontektory     101 Kč
CIM-SKY-IR  Modul IRDETO CI+  999 Kč
K-SKY-IR-HD-M Irdeto karta Skylink  617 Kč
1040   Montáž satelitu    2 472 Kč



Manuální satelit na střechu karavanu

OMNISAT Twister nový mechanický satelitní systém s parabolou o velikosti 85cm. OMNISAT Twister lze připevnit na 
libovolné místo na střeše karavanu.
Doporučujeme zvolit 85cm parabolu a také instalaci ukazatele síly signálu pro snadné vyhledávání.

Kód  Položka    Cena s DPH
72 292  Maxview Twister 85cm  21 595 Kč
72 323  10m Koax kabelu  222 Kč
2x 72 342 2x F kontektory   101 Kč
XA99392 Satelitní receiver  2 992 Kč
K-SKY-IR-HD-M   Irdeto karta Skylink 617 Kč
1040  Montáž satelitu, propojení 2 472 Kč

12V Televize do karavanu

Do karavanu montujeme televize na speciální klubové držáky tak, aby jste televizi mohli sledovat z více úhlů. Toto záleží na 
dispozici vozidla.
Námi montované televize je možné provozovat jednak na 220V, ale i na 12V což je to nejdůležitější. Televize mají také USB 
a CD/DVD mechaniku.

Kód    Položka   Cena s DPH
TVF20FLZR274SVD  LED TV Finlux 20"  6 499Kč
TVF24FLZR274SVD  LED TV Finlux 24"  7 199 Kč
FN101    Držák LCD-101  549 Kč
1041    Montáž TV na držák 721 Kč

Měnič napětí z 12V na 220V pro karavany

Máte-li v karavanu baterii, je vhodné jí také využít jako zdroj pro jiná zařízení než světla. V případě, že bychom Vám do 
karavanu nainstalovali měnič napětí, tak byste například z baterie mohli dobíjet telefon, notebook, fotoaparát, nebo používat 
fén, vysavač, mikrovlnnou troubu atd. Záleží jen na požadovaném výkonu měniče.  Instalujeme pouze kvalitní německé 
měniče WAECO. Výkony v ceníku jsou uváděné jako průměrné, měniče mají špičku dvakrát tak vysokou.
Možno zabudovat tak, že měnič bude schovaný a bude z něj vyvedena standartní zásuvka do stěny. Nebo u vyšších řad 
budou všechny zásuvky připojené na měnič a budou se automaticky přepínat.

Kód  Položka  Cena s DPH
72 501  150W  1 865 Kč
72 507  350W  2 099 Kč
72 513  550W  2 808 Kč
72 515  1000W  9 333Kč
72 517  2000W  14 021 Kč
 
1042 Montáž měniče základní  1 530 Kč

Přídavná servisní dvířka pro karavany

Dodělání dalších servisních dvířek do Vašeho karavanu není žádný problém. Váš karavan můžete dovybavit dalšími dvířky 
například jako přístup pod postel, nebo sezení.Při instalaci se vyřízne otvor a vyříznutý materiál se používá jako výplň nově 
přidaného rámečku dvířek. Díky tomu vypadají nová dvířka jako originální z výroby.

Kód  Položka   Cena s DPH
301/188 385x335mm  1 537 Kč
301/190 700/395mm  2 080 Kč
301/199 785x340mm  2 080 Kč
301/220 1038mmx465mm 3 109 Kč
301/191 1108x346mm  3 109 Kč
1046  Montáž dvířek  2 700 Kč



Servisní prohlídky

Pravidelný servis karavanu se vyplatí. Vlastníte-li karavan, tak byste měli každoročně nechat udělat pravidelnou servisní 
prohlídku, při které servis zkontroluje případné zatékání, změří vlhkost, seřídí brzdy a zkontroluje veškeré spotřebiče.
Pravidelným servisem předejdete nákladným opravám, když se zatékání nepodchytí včas. Při následném prodeji karavanu 
také můžete doložit, že o karavan bylo pečováno.
Aby jste Váš karavan měli vždy v perfektním stavu je dobré spojit servisní prohlídku se zazimováním, kdy servis důkladně 
vypustí všechnu vodu. Servisní kontroly je lepší směřovat na podzimní a zimní měsíce z důvodu menší vytíženosti servisních 
míst. Jarní a letní měsíce jsou ve všech firmách velmi vytížené a čekací doba se výrazně prodlužuje.

Správný servis Vám po kontrole vydá kontrolní list, kde budou vypsány všechny kontrolní body a jejich stav.

Běžná cena za kontrolu obytné nástavby se pohybuje okolo 1500 Kč. U obytných aut je potřeba dělat také pravidelné servisní 
kontroly v autorizovaném servise dané značky. Obytné automobily tudíž jezdí do dvou samostatných servisů - karavanových 
a automobilových

Dle předpisů v příslušných vyhláškách je nutné každý rok provádět revize plnynových zařízeních a elektrických zařízeních. 
Tyto revize musí provádět odborný revizní technik, držitel speciálního oprávnění a červeného kulatého razítka. Cena jedné 
revize je běžně okolo 2000 Kč. Některé kempy tyto revize mohou požadovat.

Co by jste měli sami během roku kontrolovat:
- Venkovní osvětlení a připojení k automobilu v případě obytných přívěsů
- Stav pneumatik a jejich tlak. Všechny pneumatiky by se měly automaticky měnit po pěti letech stáří i když nejsou 
opotřebené. Tímto se můžete vyhnout nejedné nepříjemné situaci.
- Dotažení šroubů kol, zejména po servisní kontrole, nebo výměně pneumatik. Pneumatiky vždy zkontrolujte po 50ti ujetých 
kilometrech.
- Čistotu stabilizačního spojovacího zařízení. Pokud obytný přívěs nemá stabilizátor kontrolujeme dostatek vazelíny.
- Několikrát za rok je nutné promazat nájezdovou brzdu plnícím šroubem.
- Stav kabelu nájezdové brzdy
- Vysoký stav nabití baterie trakční i motorové v případě obytného vozidla
- Spoje hadic vody uvnitř karavanu
- Třecí destičky stabilizátoru dle vestavěného indikátoru

Příprava karavanu před zimou

Pro přípravu karavanu na zimu máme zpracovaný samostatný návod na internetu. Na stránce www.svetkaravanu.cz v sekci 
návody a tipy kde najdete mnoho dalších informací.

Řidičská oprávnění

Pro řízení obytného automobilu ve většině případů není 
nutné žádné speciální řidičské oprávnění. Při výběru 
automobilu budete mít možnost pořídit vozidlo s 
maximální hmotností do 3500 kg, nebo nad 3500 kg. Pro 
vozidla do 3500 kg Vám stačí klasický řidičský průkaz 
skupiny B. Pro vozidla nad 3500 kg je nutné mít řidičský 
průkaz skupiny C. Většina karavanistů preferuje obytné 
automobily do 3500 kg také vzhledem k tomu, že vozidla 
s vyšší hmotností platí dálniční mýto, které je velmi 
vysoké.

Co se týče obytných přívěsů, tak tady je to o něco 
komplikovanější. Soupravu vozidla s přívěsem můžete 
po celé EU řídit s řidičským průkazem skupiny B, pokud 
součet maximální hmotnosti vozidla a maximální 
povolené hmotnosti přívěsu nepřesahuje 3500 kg. 
Pokud vaše maximální hmotnosti vaší soupravy 
překračují 3500 kg, je nutné být držitelem řidičského 
oprávnění B + E.



Jaký tažný automobil

Pokud kupujete obytný přívěs, důležitým parametrem bude maximální možná hmotnost přívěsu. Každý tažný automobil má v 
technickému průkazu zapsánu jinou hodnotu maximální hmotnosti přívěsu. Před výběrem obytného přívěsu je tedy nutné 
nejprve zkontrolovat tuto hodnotu ve velkém technickém průkaze vozidla. Tento údaj naleznete na zadní stránce velkého 
technického průkazu jako „Nejvyšší technicky povolená hmotnost  přípojného vozidla”

Registrace

Postup při nákupu použitého vozidla:
Po převzetí Vašeho obytného přívěsu i obytného automobilu ho musíte dopravit na Stanici technické kontroly, kde si necháte 
udělat Evidenční kontrolu. Poté si musíte nechat úředně ověřit plnou moc, kterou od nás dostanete. Dále si sjednáte povinné 
ručení pokud ho ještě nemáte. Posléze nám zašlete všechny dokumenty ( Malý i velký TP, ověřenou plnou moc, zelenou 
kartu ). Dokumenty zašlete nebo přivezete na naši provozovnu v Bavoryni. Všechny dokumenty nám musíte zaslat bez 
prodlení, protože evidenční kontrola má platnost maximálně deset dní, tudíž hrozí její propadnutí. Jakmile nám budou 
všechny dokumenty doručeny, dojdeme s nimi na náš odbor dopravy a necháme na vás vozidlo přepsat a všechny 
dokumenty Vám zašleme zpět.

Postup při registraci nového vozidla z COC evropského prohlášení o shodě:
COC Evropské prohlášení o shodě je dokument vydávaný výrobcem, který slouží k registraci a přípravě Technického průkazu 
ve státě prodeje. Jakmile si tedy od nás odvezete přívěs nebo automobil, s tímto dokumentem, zajdete na MěÚ Odbor 
dopravy v místě vašeho bydliště. Úředníkovi dáte žádost s tím, že jste si pořídili nové vozidlo s evropským prohlášením o 
shodě a že ho potřebujete zaregistrovat. Úředník bude dále potřebovat zelenou kartu a fakturu o koupi vozidla. U vozidel s 
Evropským prohlášením úředník neprovádí schvalování technické způsobilosti! V případě, že zakoupíte nové vozidlo, můžete 
si tedy vyřídit vaši registrační značku již před převzetím vozidla v naší firmě.

Často kladené otázky

Viděl jsem anglický karavan, který měl anglické zásuvky v interiéru, co s tím?
U karavanů od roku výroby cca 2004 je možné vyměnit jádro zásuvky za naší velmi snadno. U starších karavanů se na 
zásuvku nacvakne pouze adaptér.

Na jakou hodnotu se hustí pneumatiky karavanu?
Tuto hodnotu naleznete na boku dané pneumatiky

Jsou dveře na levé straně karavanu u anglických karavanů povolené, nevadí to něčemu?
Samozřejmě, že jsou legislativně schváleny, nejsou v rozporu s žádným předpisem. Na vašem osobním automobilu máte taky 
dveře na obou stranách. S karavanem by na silnici stavěl jen blázen. Vejít do karavanu na silnici je velká nezoodpovědnost, 
protože karavan je  velmi křehký a případná autonehoda by měla fatální následky. Do karavanu vstupujete zejména na 
parkovištích které jsou oboustranné , nebo v kempech či na odstavných plochách.

Je možné nechat zvýšit maximální povolenou rychlost u přívěsu?
Za poplatek ve zkušebně DEKRY v Praze na 100kmh

Je možné nechat zvýšit maximální povolenou hmotnost vozidla? 
Pouze při objednávce nového vozidla z výroby. Následné úpravy nejsou možné.

Doporučujete havarijní pojištění?
Ano, i drobné opravy jsou velmi nákladné a statisícové opravy lehkých havárií jsou běžné.

Je lepší Alkovna nebo Polointegrovaný obytný automobil?
V alkovně budete mít mnohem více místa což je velká výhoda, ale spotřeba je zhruba o 1l vyšší. Polointegrované vozy se 
mohou někomu zdát vzhledově atraktivnější.



Často kladené otázky

Jak fungují chladničky v karavanech?
Do karavanů se standartně instalují chladničky, které je možné 
provozovat na tři zdroje, říká se jim trojkombinace. Tyto chladničky 
chladí na plyn pomocí plynového hořáku, nebo na 220V díky topné 
spirále stejně jako na 12V. Na 12V chladničky fungují pouze při 
nastartovaném motoru, nefungují na baterii karavanu, ale na alternátor 
vozidla. Když stojíte bez přípojky elektřiny použijete chlazení na plyn. 
Za jízdy zapnete chladničku na 12V a v kempu se připojíte na 220V.
Upozorňujeme, že tyto absorbční chladničky mají menší výkonnost, než 
klasické kompresorové chladničky. Ve vysokých teplotách se Vám tedy 
může zdát, že chladnička nepracuje jak má. Je to ale dáno konstrukcí 
chlazení. 

Jak se nakládá s odpadní vodou v karavanech?
Co se týče odpadní vody ze sprchy, dřezu a umyvadla, tak v obytných 
automobilech máte vždy zásobník na tuto odpadní vodu. Kapacita 
zásobníku koresponduje s kapacitou nádrže čerstvé vody. Jakmile tedy 
vypotřebujete čerstvou vodu, tak musíte vyprázdnit zásobník odpadní 
vody. Tuto vodu je možné vylít do jakéhokoliv kanálu. Vylévaní je 
snadné, pouze zatáhnete za páku a voda vyteče pod auto.
U obytných přívěsů zásobník odpadní vody není. Tuto odpadní vodu 
zachycujete do kanistru, který umístíte pod karavan.

Je chemické WC hygienické, nezapáchá?
Chemické WC v karavanech je samozřejmě hygienické a pokud 
používáte značkové chemie a speciální toaletní papír, tak nezapáchá.
Chemické WC má svůj zásobník o objemu cca 15l. Tento zásobník se 
po naplnění vytáhne z boku karavanu a odnesete ho vylít do místa 
určení v kempu, nebo do jakéhokoliv záchodu.
K chemickému záchodu musíte dokoupit příslušné chemie. Rozkladová, 
které se lije do zásobníku má většinou modrou barvu, splachovací 
růžová se lije do zásobníku splachovací vody. U obytných automobilů 
často zásobník splachovací vody není, protože se ke splachování 
využívá čerstvá voda z nádrže. Tam tedy růžovou nebudete potřebovat.

Jak je to s plynovými lahvemi?
Plynové lahve jsou buď ocelové, hliníkové a nebo kompozitové. 
Ocelové lahve se nekupují, ale pouze zaplatíte vratnou zálohu a poté si 
je můžete kdekoliv měnit výměnou za plnou na místech společnosti 
Kralupol. Nabízí se ve velikostech 5 a 10 kg.
Hliníkové lahve prodáváme. Jejich výhodou je poloviční hmotnost. Je 
nutné dokoupit ještě dokoupit adaptér, protože koncovka je německá. 
Tyto lahve se nemění, je možné je pouze plnit v plnírnách.
Kompozitové dáváme též na zálohu, ale je trojnásobně vyšší než u 
ocelových. Je možné je měnit na vybraných místech společnosti 
Kralupol.

Dejte na jistotu 
pořiďte váš karavan v BURIMEX s.r.o.
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Co je to kempování na divoko?
Tak se nazývá kempování mimo kempy a Stellplatzy většinou bez 
přípojky elektřiny a vody. Je to kempování někde na loukách, polích, u 
lesů, na plážích atd.

Je možné kempovat mimo kempy?
Samozřejmě ano, je ale nutné dodržovat zásady slušného chování. Je 
možné nocovat na parkovištích a nákupních center, kde je celkem klid. 
Je možné nocovat na čerpacích stanicích, ale v noci je zde hluk. Při 
kempování na nějakých loukách či polích, by jste neměli rozdělávat 
oheň a měli by jste se snažit nebýt příliš nápadní. V lyžařských 
střediscích je na parkovištích možné parkovat pokud to nezakazuje 
dopravní značení. Pro váš komfort je nutné mít v karavanu vlastní 
nástavbovou baterii, bojler na plyn, topení na plyn, a zásobník vody.

Zapojení zásuvek k tažnému zařízení?
Při nákupu karavanu je nutné nechat si nainstalovat tažné zařízení a 
elektrické zásuvky. Moderní obytné přívěsy by měli být zapojené přes 
13PIN zásuvku na vozidle.  Dejte si pozor, aby Vám v servise zapojili 
všechny piny. Často se stává, že vám dají 13PIN zásuvku, ale zapojí 
pouze 7PIN.  Upozorňete servis na to, že potřebujete zapojení pro 
karavan. Zde je schéma

Co je to Stellplatz?
Jedná se o soukromé parkoviště určené přímo pro karavany. Je možné 
zde za poplatek přenocovat. Většinou jsou vybavené službami na vylití 
odpadních vod, přípojkou pitné vody a často i elektřinou. Tato místa 
jsou po celé Evropě a seznamy je možné najít na internetu nebo v 
tištěných publikacích.

Miroslav Praizler
Vedoucí provozovny a prodeje

Tel. 774 974 386

Jiří Hnízdil
Prodejce a příjmací technik

Tel. 606 316 002

Pavel Janeček
Servisní technik
Tel. 774 974 394

Zavolejte nám



www.burimex.cz

Kontaktní informace:
Web: www.burimex.cz

Tel: 606 316 002
IČO:290 23 947

DiČ: CZ 290 23 947
Banka: 408 299 309 / 0800

Otevírací doba:
Po-Pá: 8:00-17:00
So: 9:00 - 13:00
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