Soupis standardů obytných vozů KRS Active Line
(modelový rok 2021)
A0 - společné standardní technické parametry modelové řady KRS Active Line


Celková délka vozu .................................................................................................................. 5.998 mm



Celková hmotnost vozidla ......................................................................................................... 3.500 kg



Celková šířka vozu bez zrcátek ................................................................................................ 2.050 mm



Celková výška vozu se střešními okny .......................................................... 2.610 (2.690) mm ± 60 mm



Doložnost vozidla v základní výbavě ............................................................................................. 650 kg



Výška lůžka (světlost úložného prostoru) ................................................................................... 730 mm

A1 - standardní výbava modelové řady KRS Active Line (podvozek FIAT)


Airbag řidiče s předpínačem pásu,



Centrální zamykání s dálkovým ovládáním,



Elektricky ovládaná okna a zrcátka,



ESC + ASR + EBD + LAC + HBA + systém kontroly proti převrácení + Hill Holder,



Nádrž na AdBlue (cca 19 l),



Osvětlení v úložném prostoru,



Plastové ochranné kryty pod sedadly,



Posilovač řízení s proměnlivým účinkem Servotronic,



Rezervní kolo s navijákem,



Sedadlo řidiče a spolujezdce s područkou a bederní opěrou, včetně výškového nastavení,



Sedadlo řidiče a spolujezdce otočné,



USB port pro nabíjení na přístrojové desce,



USB zásuvka pod stolem v jídelně,



USB zásuvka v lůžkové části,



Volant a řadicí páka potažené kůží,



Zásuvka 12 V + 230 V v úložném prostoru,



Zatmavené světlomety,



Hasící sprej o objemu min. 500 ml,



Startovací campingová sada.
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A2 - standardní výbava modelové řady KRS Active Line (podvozek PEUGEOT)


ABS + EBA + ESP + ASR + pomoc při rozjezdu do svahu,



Airbag řidiče s předpínačem pásu,



Centrální zamykání s dálkovým ovládáním,



Elektricky ovládaná okna a zrcátka,



Nádrž na AdBlue (cca 19 l),



Osvětlení v úložném prostoru,



Plastové ochranné kryty pod sedadly,



Plnohodnotné náhradní ocelové kolo,



Palivová nádrž o objemu 90 l,



Palubní počítač,



Posilovač řízení,



Sedadlo řidiče a spolujezdce s područkou a bederní opěrou, včetně výškového nastavení,



Sedadlo řidiče a spolujezdce otočné,



USB port pro nabíjení na přístrojové desce,



USB zásuvka pod stolem v jídelně,



USB zásuvka v lůžkové části,



Volant a řadicí páka potažené kůží,



Zásuvka 12 V + 230 V v úložném prostoru,



Hasící sprej o objemu min. 500 ml,



Startovací campingová sada.

A3 - standardní výbava modelové řady KRS Active Line (podvozek CITROËN)


ABS + EBA + ESP + ASR + pomoc při rozjezdu do svahu,



Airbag řidiče s předpínačem pásu,



Centrální zamykání s dálkovým ovládáním,



Elektricky ovládaná okna a zrcátka,



Nádrž na AdBlue (cca 19 l),



Osvětlení v úložném prostoru,



Plastové ochranné kryty pod sedadly,



Plnohodnotné náhradní ocelové kolo,



Palivová nádrž o objemu 90 l,



Palubní počítač,
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A3 - standardní výbava modelové řady KRS Active Line (podvozek CITROËN)


Posilovač řízení,



Sedadlo řidiče a spolujezdce s područkou a bederní opěrou, včetně výškového nastavení,



Sedadlo řidiče a spolujezdce otočné,



USB port pro nabíjení na přístrojové desce,



USB zásuvka pod stolem v jídelně,



USB zásuvka v lůžkové části,



Volant a řadicí páka potažené kůží,



Zásuvka 12 V + 230 V v úložném prostoru,



Hasící sprej o objemu min. 500 ml,



Startovací campingová sada.

Standard v oblasti KRS 01 – izolace


Izolace 20 mm s ALU fólií na stěnách a stropu do -15 °C.

Standard v oblasti KRS 02 - Okna


Okno Fiamma Vent 280 x 280 mm v koupelně,



Okno Mini Heki 400 x 400 mm nad II. řadou sedadel,



Okno Mini Heki 400 x 400 mm nad lůžkovou částí,



Okno Seitz S4 900 x 550 mm v levém boku za řidičem,



Okno Seitz S4 900 x 550 mm v pravých bočních posuvných dveřích.

Standard v oblasti KRS 04 - Voda a odpady


Lakované servisní otvory a vstupy v karoserii vozidla do odstínu vozidla (včetně metalických odstínů),



Nádrž na čistou vodu v sedadle II. řady 100 l s čistícím otvorem a odtokovým ventilem,



Odpadní nádrž cca 80 l pod vozidlem s odtokovou armaturou (mechanická),



Páková směšovací baterie v koupelně s funkcí sprchy a regulací průtoku,



Páková směšovací baterie v kuchyňce, sklopná,



Tlakový rozvod vody, čerpadlo Shurflo 7 l/min, exp. nádoba, filtr pevných částic, rozvod studené a
teplé vody,



Toaleta Thetford C223 s centrálním napojením na rozvod tlakové vody, 19 l fekální nádrž, servisní
otvor v karoserii.
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Standard v oblasti KRS 05 - Elektro


Elektroinstalace CBE 380, 16 A s LCD kontrolním panelem, proudový chránič, nabíjecí zdroj, CEE
přípojka 230 V, pojistková skříňka,



Hlavní interiérové světlo LED se schodišťovým přepínačem u vchodu a v lůžkové části,



LED stropní spot v uličce se samostatným vypínačem na kuchyňském bloku,



Palubní baterie 100 Ah s napojením na dobíjení D+, CEE zásuvka,



Připojovací kabel CEE 1,5 m,



Vestavěné LED osvětlení v podstropních skříňkách,



Vnitřní a vnější čidlo pro měření teploty vzduchu,



Zásuvka 12 V / 230 V na kuchyňce 1x,



Zásuvka USB (5 V, 3 A) / 230 V pod stolkem 1x,



Zásuvka USB (5 V, 3 A) / 230 V v lůžkové části 1x,



Zásuvka 12 V / 230 V v úložném prostoru 1x.

Standard v oblasti KRS 06 - Plyn


Kontrolní ovládací panel TRUMA s termostatem,



Nerezový kombinovaný vařič s dřezem Dometic s dělenou skleněnou zakrývací deskou,



Plynová schránka na 1x 10 kg PB láhev s odvětráním do podlahy,



Plynové topení TRUMA Combi 4 s ohřevem TUV pro sprchu a dřez s odvodem spalin do boku vozu,



Protizámrzný ventil TRUMA +5 °C pro agregát kombinovaného topení TRUMA,



Regulátor tlaku plynu 30 Mbar,



Rozvod teplého vzduchu do obytného prostoru a koupelny s regulací průtoku vzduchu.

Standard v oblasti KRS 07 - Podlaha


Obloukový stupínek s PVC před II. řadou sedadel - vyrovnání výšky podlahy s kabinou řidiče,



Podlahový kryt vany s PVC,



PVC lepené a lisované na celé ploše podlahy,



Zakončené hrany v bočních a zadních dveřích podlahy eloxovanou ALU lištou.

Standard v oblasti KRS 08 - Čalounění a obklady


Čalouněná stropnice od “B” sloupku vzad,



Čalouněné kovové části karoserie,



Čalouněný obklad stěn,
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Standard v oblasti KRS 08 - Čalounění a obklady


Čalouněný obklad zadních dveří karoserie do odstínu obkladů interiéru,



Formované obklady stěn pro okna S4, čalouněné,



Originální čalounění stropnice v kabině řidiče,



Překližkový obklad stěn v nákladovém prostoru s uni dekorem.

Standard v oblasti KRS 09 – Nábytek - materiálové provedení


ABS hrany 2 mm v odstínu nábytkového dekoru, stolu a pracovních desek,



Certifikovaná speciální nábytková překližka s CPL voděodolným povrchem a vysokou odolností proti
mechanickému poškození,



Ohýbaný profil dílců podstropních skříněk s CPL povrchem dle výběru,



Ohýbaný profil dvířek skříněk,



Plynové vzpěry dvířek, intuitivní zámky dvířek - oblouková matná/lesk, s aretací v uzavřené poloze,



Pracovní desky s lisovaným vysoce odolným HPL laminátem, ABS hrany 2 mm.

Standard v oblasti KRS 10 - Nábytek


Čtyřramenný sklopný věšák na přední stěně koupelny,



GFK umyvadlo s integrovanou sprchovou baterií a GFK obložením odtoků,



Instalační skříňka pro kombinované topení TRUMA, el. rozvody, palubní baterii, rozvod tlakové vody,



Jídelní stolek na pojezdových lištách na stěně, vysoce odolný HPL laminát proti mechanickému
poškození,



Komfortní sprchový kout KRS 1.320 x 810 mm s roletami, senzorové rozsvícení - pohybové čidlo, GFK
vysokopevnostní vanička a umyvadlo s pracovní deskou,



Kuchyňský blok s dvířky a 1 plnovýsuvnou zásuvkou a aretací, pracovní deska s HPL laminátem, ABS
hrany,



Odkládací police s relingem u vstupních dveří na kuchyňském ohýbaném čele 3 ks,



Plnovýsuvná zásuvka ve stupínku II. řady sedadel,



Podstropní skříňka nad kuchyňkou s odkládací policí,



Podstropní skříňka v koupelně,



Podstropní skříňka v sezení s odkládací policí,



Podstropní skříňky nad zadním lůžkem, levá strana,



Podstropní skříňky nad zadním lůžkem, pravá strana,



Šatní skříň 200 x 1.890 x 600 mm dvoudveřová.
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Standard v oblasti KRS 11 - sedadla


Dvoumístné sedadlo FASP 506 II. řady s polohovatelným opěradlem, seřiditelné ve třech směrech,
integrované tříbodové bezpečnostní pásy, ISOFIX,



Dvoumístné sedadlo FASP 506, sada rozšiřovacích matrací.

Standard v oblasti KRS 12 - lůžka


Obšitá matrace v lůžku 100 mm,



Zadní pevné dvoulůžko napříč, o rozměru 1.330 x 1.965 mm s lamelovými rošty.

Standard v oblasti KRS 13 - Přístrojové vybavení, spotřebiče


Lednice Indel Cruise 65 l s integrovaným mrazákem.
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