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Swift Group je největším výrobcem karavanů, obytných automobilů a mobilheimů na světě. Firma byla založena již v 
roce 1965. Swift Group je známý především svým nadčasovým designem a neustálým vývojem svých produktů v 
moderních prostorech, jako je aerodynamická zkušebna, termo-komora a nebo zkušební okruh Millbrook. 

Karavany Sprite Cruzer jsou karavany importované přímo pro kontinentální Evropu a prodávané v celé západní Evropě. Tato 
modelová řada má dveře na pravé straně karavanu. Pokud hledáte špičkový karavan, za přijatelnou cenu, zřejmě je to řada pro 
vás. Vybavení zůstává na vysokém anglickém standardu a nezávislost karavanu je na stejné úrovni, jako u anglické specifikace. 
Dopřejte si tedy skutečně evropský karavan s anglickým luxusem a vysokou výbavou.
Design těchto karavanů je opravdu dech beroucí. Cruzer je nejkrásnější a nejvybavenější karavan střední třídy.

Na fotografiích si můžete všimnout perfektní prosvětlenosti uvnitř karavanu, díky velkému množství tónovaných oken.

Vzdušnost, vysoká výbava, kvalita, velké sprchy a dostatek prostoru jsou hlavní přednosti těchto karavanů...



Exteriér:
ź Karavan s tepelnou izolací až do -20°C
ź SMART ++ konstrukce karavanu bez dřeva v 

podlaze, stěnách i střeše s využi�m 
polyuretanových materiálů

ź ALKO AKS 3004 stabilizační spojovací zařízení
ź ALKO Euro náprava
ź Ruční brzdy s pomocným tlumičem
ź ALKO pozinkovaný rám podvozku
ź ALU kola s širokými stabilními pneuma�kami
ź Tlumiče podvozku
ź Zesílené rohové nohy
ź Plastový kryt oje s nášlapnými plochami
ź Sklolaminátový zadní panel s tře�m brzdovým 

světlem
ź Sklolaminátový přední panel s velkým 

panorama�ckým oknem v ohybu střechy, 
velkým předním oknem a předním úložným 
prostorem

ź Sklolaminátová střecha
ź Sklolaminátové boky
ź Panorama�cké okno
ź Plynové vzpěry víka předního úložného 

prostoru
ź LED světlo do předstanu
ź Rezervní kolo s ALKO držákem pod karavanem
ź Všechny okna jsou otevíratelná kromě okna ve 

vstupních dveřích
ź Všechna okna jsou opatřena sí� pro� hmyzu a 

termoroletou
ź Vstupní dveře s designovým vnitřkem, oknem a 

zapuštěnými panty
ź Spojovací lišty a panty exteriéru v bílé barvě
ź Bateriový box s přístupem zvenku ( baterie 

dodávána samostatně )
ź Velká servisní dvířka v modelech s pevnou 

postelí
ź Magne�cká aretace vstupních dveří
ź Externí přípojka vody Truma Ultraflow
ź Zabudovaná nádrž na vodu o objemu 38l
ź Jednoklíčové zamykání všech vložek
ź 13� pólová zásuvka k vozidlu
ź Příprava pro držák kol thule s nosnos� až 60g ( 

držák dodáván samostatně )

Interiér:
ź Velké horní úložné prostory s moderním 

designem
ź Lehká konstrukce nábytku díky plastovým 

rámům
ź Přední sedadla mají velká výklopná dvířka přes 

celou délku pro snadný přístup k úložnému 
prostoru

ź Luxusní, kvalitní, vyjímatelné koberce
ź Luxusní design nábytku Aralie Sen
ź Extra pevné a kvalitní matrace sedadel s 

pružinami
ź Matrace postelí jsou značky Duvalay z 

paměťové pěny
ź Dvojité lišty záclon se závěsy
ź Šuplíkový stoleček s výsuvnou vrchní deskou 

pro rychlé občerstvení či kávu
ź Velký stůl pro čtyři osoby uschovaný v 

přihrádce je možné umís�t k přednímu sezení, 
či využít venku před karavanem.

ź Pružinové vzpěry vrchních skříněk
ź V závislos� na modelu nástěnný držák LCD 

televize s přípojkou 12V/230V/TV/SAT
ź Odvětrání matrací za opěrkami
ź Dělené matrace sedadel pro snadné rozložení 

na postel
ź Radio/CD/MP3 přehrávač s vestavěnými 

reproduktory
ź 25mm síla stěn s polyuretanovým rámem 

místo dřeva
ź 32mm síla střechy s polyuretanovým rámem 

místo dřeva
ź 46mm síla podlahy s polyuretanovým rámem 

místo dřeva
Obecná výbava:
ź Lamelový rošt pevných postelí s ALU rámem
ź Vysouvací rošt u předních sedadel, který se 

vytahuje pod šuplíky stolku.
ź Všechna okna umožňují ven�lační polohu
ź Mini Heki 40x40 střešní okno
ź Midi Heki 70x50 střešní okno
ź Síť pro� hmyzu v rámu vstupních dveří
ź Nástupní schůdek
ź Vyjímatelná vstupní rohož
ź Rychlouzavíratelné ven�ly plynu
ź Kvalitní posuvy šuplíků

Kuchyně:
ź Kvalitní dřez s luxusním kohoutkem
ź Akrylová zadní stěna kuchyně s osvětlením
ź Chladnička dome�c s elektronickým 

zapalováním plynového provozu, 12V 
provozem, 230V provozem

ź Vyjímatelný mrazák chladničky pro větší 
kapacitu

ź Kvalitní kuchyňská deska se zvýšenou 
odolnos� pro� poškrábání

ź Plynová trouba a gril
ź Zabudovaná mikrovlnná trouba
ź Tři plynové plotýnky
ź Jedna elektrická plotýnka
Koupelna:
ź Luxusní koupelna se sprchou
ź The�ord chemické wc s odděleným 

zásobníkem na splachování
ź Chromové kohoutky a sprcha
ź Střešní Mini Heki okno, nebo boční okno 

dle modelu
ź Topení a ohřev vody:
ź Truma Ultrastore bojler na plyn i na 230V
ź Regulátor plynu v předním kastlíku
ź Truma topení 3kw na plyn
ź Truma Ultraheat elektrické topení
ź Trumavent rozfuky teplého vzduchu po 

karavanu
ź Tepelná izolace karavanu stupně 3 až do -

20°C 
ź Výkonné membránové čerpadlo vody 

uvnitř karavanu
ź Ukazatel stavu vody
ź Odpadní hadice s velkým průměrem
Elektro:
ź TV zásuvka s přípojkou 230V a 12V
ź Předinstalovaná TV kabeláž
ź Více než 4 230V zásuvky
ź 25amp měnič napě�/nabíječka
ź Kontrolní panel rozvodů 12V, čerpadla s 

ukazatelem stavu baterie vozu i karavanu
ź Výkonné LED osvětlení uvnitř karavanu
ź 12V lampičky pro čtení
ź Připojovací CEE kabel 25m

Počet lůžek
Počet náprav
Vnitřní délka
Celková délka
Celková výška
Celková šířka
Délka předstan
Hmotnost prázdného
Maximální hm.
Max. hm. příplatková
Přední dvoulůžko
Lůžko 1
Lůžko 2
Zadní dvoulůžko

4
1

5,23m
6,94m
2,61m
2,25m
9,62m
1305kg
1500 kg
1600 kg

206x160cm

195x135cm

Nadstandartní

Výbava

Ve své třídě

4
1

5,60m
7,31m
2,61m
2,25m
9,99m
1370kg
1550 kg
1700 kg

206x160cm
192x75cm
183x75cm

2
1

4,40m
6,12m
2,61m
2,25m
8,79m
1165kg
1350 kg
1500 kg

206x190cm
190x74cm
180x74cm

4
1

5,60m
7,31m
2,61m
2,25m
9,99m
1360kg
1550 kg
1700 kg

206x160cm

195x135cm

4
1

5,83m
7,54m
2,61m
2,25m

10,20m
1 5kg40
1600 kg
1700 kg

206x160cm

197x140cm

Model 460 480 492 495 520

Cena bez DPH 506 297 Kč 533 538 Kč 573 627 Kč 551 282 Kč 577 570 Kč

Sériová výbava:

Tepelná
izolace

Až do -20°C

Celoro žitíční pou
dle evropských norem

130 km/h

Zapsána v TP

Schváleno dle
norem EU

Vlastní 
baterie

Nezávislost

Kempování
na divoko



www.burimex.cz

Kontaktní informace:
Web: www.burimex.cz

Tel: 606 316 002
IČO:290 23 947

DIČ: CZ 290 23 947

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


