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Alusta
• Fiat Ducato 8 täysin uudistunut 2022 alusta
• 3500 kilon jämäkämpi alusta
• Moottori Euro 6D Final, Ad Blue ja hiukkassuodatin
• Kuljettajan ja kartanlukijan turvatyynyt
• ESP-ajonhallintajärjestelmä, Traction+ sutimisenesto
• Mäkilähtöavustin, alamäkiavustin
• Ohjaamoilmastointi manuaalinen
• Vakionopeudensäädin
• Isompi 90 litran dieseltankki + 19 litran Ad Blue-tankki
• Keskuslukitus kaukosäädöllä kaikissa ovissa
• Päiväajovalot
• Sähköiset ikkunanostimet ohjaamossa
• Mukinpidikkeet ohjaamossa
• Fix and Go renkaanpaikkausarja kompressorillaKoriosa

Koriosa
• Talvilämmin kylmäsillaton eristys koko asuinosassa, 

täyttää standardin EN 1646 vaatimukset
• Lämpöä ja ääntä eristävät eristeet lattiassa, 

katossa ja seinissä sekä asuinosan ovissa
• Lämpöä ja ääntä lisää eristävä tekstiili/ekonahkaverhoilu katossa ja 

sivuseinissä
• Koripinnan tasalla olevat raami-ikkunat sivuilla, eristetyt
• Ikkunoissa hyttyskasettiverhot ja pimennysverhot
• Avattava sivuikkuna vuoteen vieressä
• Avattavat takaikkunat, joissa hyttyskasettiverhot ja

pimennysverhot
• Led-ulkovalo koko sivuoven leveydeltä
• Sähkötoiminen kulkurappu

Ohjaamo
• Ohjaamoistuimet verhoiltu asuinosan kankailla
• Ohjaamomatto
• Seisomakorkeus myös ohjaamossa, avara kattokorkeus
• 2 tavaralokeroa ja juomapulloteline molemmissa ovissa
• 2 + 2 lukuvaloa
• Pöytäryhmän kohdalla avattava kattoluukku, 

jossa ekonahkainen kattopaneeli led-tunnelmavaloin

Asuinosa
• Ergonomisesti muotoiltu ruokapöytä pyöristetyillä reunoilla
• Kahteen osaan taitettava pöytälevy alta kääntyvällä 

jatkopalalla
• Pöytälevyssä mukinpidike
• Asuinosan verhoilu ekonahka/kangas -yhdistelmällä 

koristeompelein
• Säilytyslokerot istuinalueen alla (1 ulosvedettävä, 1 taitto-

ovellinen, 1 lattialuukullinen)
• Yläkaapeissa takatuuletus ja alapuolella avotavarahyllyt 

pikkutavaroille
• Yläkaapeissa automaattisesti aktivoituva led-sisävalaistus 

avattaessa
• Laadukkaat Beach Home-kalustemateriaalit
• Vaatekaappi, jossa ulosvedettävä vaatetanko
• Smooth Touch fleecepäällyste katossa
• Sivuseinissä tekstiilipäällyste
• Ikkunoiden karmit ja pöytäryhmän kattoluukun paneeli 

ekonahkaa
• Jämäkät kalusteiden metalliset saranat, kromatut kahvat 

painikkeilla
• Runsaasti valaisimia, kaikki valaisimet ledillä
• Monipuolinen tunnelmavalaistus
• 4 USB-pistoketta, 2 tupakansytytinpistoketta, 3 

verkkovirtapistoketta eri puolilla autoa
• Ulkoväri vakiona valkoinen

Keittiö
• Muotoon valettu mineraalikomposiittinen keittiötaso, jossa 

integroitu pesuallas ja taitettava työtason jatke Keittiön 
hana piilossa taitettavan tason alla, hana ylös nostettavissa

• Leveät laatikostot äänettömällä Soft Lock -
kiinnivetotoiminnolla

• Kaksiliekkinen kaasuliesi lasikannella
• Kompressorijääkaappi, jonka tilavuus on 90 litraa
• Maustehylly valaistuksella
• Valaistus yläkaapin alapinnassa ja sisällä kaapissa
• Sisääntulotilassa 2 taitettavaa lokeroa, toisessa pullonpidike 

kolmelle pullolle
• Pöytäkisko ruokapöydän kiinnittämiseen ulkopöydäksi 

liukuoven kohdalle

Takavuoteen alue
• Takavuoteessa levyjouset ja kylmävaahtopatjat 

takaavat mukavan nukkumisen
• Takasängyn keskiosan voi nostaa sivulle kätevän 

saranaratkaisun ansiosta
• Yläkaapeissa takatuuletus ja alapuolella 

avotavarahyllyt pikkutavaroille
• Yläkaapeissa automaattisesti aktivoituva led-

sisävalaistus avattaessa
• Kankaalla päällystetyt kulmaliitinmoduulit 

integroiduilla kaiuttimilla takakaapeissa
• Kattoikkuna Midi Heki makuutilan yläpuolella
• Sivuikkuna taustavalaistulla ikkunakarmilla
• Toisella sivulla taustavalaistu paneeli, jossa myös 

kääntyvät led-lukuvalot USB-pistokkeilla
• Avattavat takaikkunat, joissa hyttyskasettiverhot ja 

pimennysverhot
• Paljon tavaratilaa vuoteen alla

Pesuhuone
• Combi-pesuhuone, jossa kätevä tilaa säästävä 

suihkuseinä suihkuseinä
• Puinen suihkuritilä lattiassa
• Hyvän kokoinen muotoon valettu 

mineraalikomposiittinen käsienpesuallas
• Säilytyslokerot seinäkaapissa, suihkuseinässä ja 

seinäpaneelissa, peilikaappi
• Saranoitu jämäkkä 3 cm paksu ovi, ovenkahva 

ekonahkapinnoitteella
• Vesikasetti-wc
• Avattava pesuhuoneen ikkuna, jossa hyttysverkko ja 

pimennysverho

Vesijärjestelmä
• Lämmityslaitteeseen integroitu lämminvesivaraaja
• Yksiotesekoittajat (yksiotevesihanat)
• Painevesipumppu ja painevesijohdot
• Lämmitetty ja eristetty raikasvesisäiliö
• Lämmitettävä jätevesisäiliö
• Pakkasenkestävät vedenpoistohanat

Sähköjärjestelmä
• Asuinosan litium-akku 100 AH, alan viimeisintä 

teknologiaa
• Markkinoiden monipuolisin valaistus- ja 

tunnelmavalaistusjärjestelmä
• 4 USB-pistoketta, 2 tupakansytytinpistoketta, 3 

verkkovirtapistoketta eri puolilla autoa
• Asuintilan akun päävirtakytkin
• 230 V automaattilaturi asuintilan- ja moottoriakulle
• Liitäntärasia 230V verkkovirralle vikavirtasuojalla ja 

automaattisulakkeilla
• Ohjauspaneelin digitaalisessa näyttötaulussa tiedot 

kaikista asuinosan tärkeistä toiminnoista
• Digitaalinen lämmityslaitteen ohjauspaneeli
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