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Just Live
& Anywhere

WoodVANs Moto

Tato varianta vestavby nabízí prostornou pachotěsnou garáž 
pro motocykl, kola a jiné rozměrné věci, které do auta standardně 
nedáte. Ze zkušenosti víme, že ne vždy je po výletu nebo závodech 
vhodné kolo nebo motocykl rovnou uskladnit, proto máme v garáži 
připravený přímý výstup na hadici připojený na 90 l nádrž na vodu.
Stop stísněným prostorům! Díky umístění postele na elektrický 
posuvný systém Vám naše vestavba nabízí dostatek místa pro život 
i pro spánek. 

Inovace nás baví… Potřebujete nabít tablet, mobil nebo cokoliv 
jiného z USB? Žádný problém! Přímo v obytném prostoru jsou 
přesně pro tyto účely nachystané USB zásuvky pro přímé připojení 
zařízení. Úsporné, ale výkonné LED osvětlení zaručí dostatek světla 
za všech podmínek a originální design nábytku dodá interiéru 
jedinečný vzhled.

Koupelna, jaká tu ještě nebyla? Ano, protože je od WoodVANs. 
Náš celoskořepinový box obsahující WC i sprchový kout garantuje 
vynikající ergometrii a prostornost pro pohodlné každodenní 
používání.

Kvalita v každém detailu – od materiálů až 
po provedení. Chcete příklad? Pojďme na to:

Panty všech dvířek nejsou „klasické karavanov-
ské“, používáme špičkovou kvalitu pro dlouho-
dobou životnost od společnosti Hettich.

Žádná madla skříněk nehledejte. Vše je navr-
ženo pro pohodlné používání vymačkávacími 
mechanismy. Díky tomu Vám nic nezasahuje 
do obytného prostoru, ale zároveň vše 
pohodlně otevřete, i když máte plné ruce. 

Protože se jedná o verzi Moto, jiné než vysoce 
odolné a trvanlivé materiály nečekejte. Kde je 
potřeba ubrat váhy, jdeme cestou lehčených 
materiálů. Jednoduše vše pro záruku desítek 
tisíců kilometrů bez známek používání.
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Nákres Moto
Denní pohled

Noční pohled

Skříně Lednička Garáž

Speciál 
pro přepravu motorek

Trvanlivé 
a odolné materiály

Kompletní
výbava

Pro 4
osoby

www.woodvans.cz

Uvedené fotografie jsou pouze ilustrační. 

Ale samozřejmě ne "JEN" 
motorek. WoodVANs Moto je 
ideální varianta pro cestování 
s E-biky, kiteboardy a dalšími 

rozměrnými předměty.

WoodVANs Moto je navržený 
pro spaní až 4 osob 

bez jakéhokoliv omezení 
úložných prostor díky posuvné 

stropní posteli pro 2 osoby.

Jezdíte motokros nebo "lítáte" 
na kole přes lesy a pole? Přesně 
pro takové z Vás je verze Moto 
navržena z opravdu odolných 

materiálů se snadnou údržbou. 

Chtěli byste pohon 4x4, solární 
systém nebo třeba přidat USB 
sloty? Není problém... V rámci 
doplňkové výbavy dokážeme 

téměř vše.
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