


Foto je pouze ilustrační, mohou se lišit 
rozměry i barevnost modulů na základě 
modelu vozu a výběru zákazníka.

JE ČAS VYRAZIT 
NA CESTU SNŮ
Fiat Talento CAMPPRO je vybaven vestavbou Sitka 

Original M od společnosti VISU. Jedná se o chytré 

řešení pro přeměnu modelu Talento v obytné 

auto za pomoci vyjímatelných modulů. Vestavba 

je přizpůsobena vozu a dokonale využívá jeho 

prostor. Díky důmyslnému designu pak ve voze 

naleznete nejen postel, ale i plnohodnotné sezení 

se stolem. Ať venku prší nebo je zima, vy budete 

vždy v pohodě. 

Ve vozidle s vestavbou najdete velký úložný pro-

stor prakticky řešený pomocí vyjímatelných tašek, 

vybavenou kuchyň s pracovním prostorem a chy-

trým uchycením vařiče. Prostě vše, co na cestách 

rozhodně oceníte.

SNADNÁ INSTALACE

Fiat Talento CAMPPRO  

s vestavbou Sitka  

Original M je řešení pro 

rychlou přeměnu vozidla 

v obytné auto za pomoci 

vyjímatelných modulů. 

Instalace vestavby je 

jednoduchá a zvládne 

ji jedna osoba za pár 

minut.

POSTEL I STŮL

Vozidlo s vestavbou 

tvoří nejen prostor pro 

pohodlné spaní, ale  

i plnohodnotné sezení 

se stolem. Za 10 vteřin 

tak uděláte z komfort-

ního ležení pracovní 

prostor nebo útulné 

místo na večeři. 

KUCHYŇSKÝ MODUL

V zadní části vestavby 

najdete boxy s výklop-

nými stolky, drážkou na 

vařič, děleným úložným 

prostorem. Kuchyň je 

plně vybavena kempin-

govým nádobím, vaři-

čem, ale i drobnostmi 

jako příbory nebo hrnky.

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Ve vestavbě je prostor 

pro vše, co na cestách 

potřebujete, přesněji 

300 litrů prostoru. Díky 

taškám si navíc vše 

můžete zabalit doma  

a před odjezdem jen 

vepnout do vestavby 

pomocí patentů. 



Více informací naleznete na stránkách

www.fiatprofessional.cz

FIAT TALENTO CAMPPRO

S KEMPINGOVÝM MODULEM

kempingový modul
Visu Sitka Orginal M

kempingový modul
Visu Sitka148

Údaje uvedené v tomto katalogu mají pouze informativní charakter. Technické údaje, výbava 
jednotlivých verzí a příslušné doplňky se mohou měnit na základě specifických požadavků trhu 
či právních norem. Vozidlo Fiat je vybaveno vestavbou dodanou externím dodavatelem. Nejedná 

se o originální příslušenství výrobce. Tato prezentace není nabídkou na uzavření smlouvy

solution by

Be home.
Everywhere.

délka postele

šířka postele

rozměry stolu

hmotnost

nejtěžší díl

max. zatížení

výška sezení

úložný prostor

rám

matrace

desky

185 cm

148 cm

100 × 38 cm

max. 84 Kg (dle výbavy)

max. 23 Kg

>300 Kg

44 cm

370 litrů (+30l výsuvný Sitka Box)

lakovaná ocel

8 cm studená pěna

březová překližka, černě lamino-
vaná

185 cm

154 cm

120 × 43 cm

max. 120 Kg (dle výbavy)

max. 28 Kg

>300 Kg

44 cm

300 litrů (+ kuchyňské boxy)

lakovaná ocel

7 cm sendvičová konstrukce

březová překližka, světle šedá 
laminace

příplatek za verzi CAMPPRO

s Visu Sitka Original M

od 54 900 Kč
(Cena je uvedena bez kuchyňského modulu a DPH)

příplatek za verzi CAMPPRO

s Visu Sitka148

od 41 200 Kč
(Cena je uvedena bez výsuvného modulu a DPH)

Při instalaci modulu ve verzi L1 je 
nutné vyjmout 2. řadu sedadel.


