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California je že več generacij sinonim za svobodo in pustolovščine. 

Z novo Grand Californio ste lahko še bolj svobodni. Veliko udobja 

pri vožnji, vrhunska izdelava in bogata oprema omogočajo tudi 

daljša potovanja. Obe modelski izvedbi sta opremljeni s kopalnico, 

kuhinjo, ležiščem v zadku in ambientno osvetlitvijo – tako boste 

lahko na počitnicah uživali kjer koli po svetu.

» Nova Grand California 680

Nova Grand California.

GRANDIOZNA SVOBODA.

Oznaka modela pomeni skupno dolžino vozila v cm.     Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

» Nova Grand California 600



» Premišljena postavitev: kompaktna kopalnica z vsem, kar sodi zraven

» Mehko zavetje: spalni prostor pod milim nebom

* Širina vklj. z zunanjima ogledaloma znaša 241 cm.     Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

» Kompakten avtodom z vsestransko zasnovo notranjosti 

» Prečno ležišče s površino 195 cm x 140 cm za dve odrasli osebi 

» Opcijsko nadstropno ležišče z velikim panoramskim steklenim 

 strešnim oknom 

» Kuhinja s plinskim štedilnikom, pomivalnim koritom in 70-litrskim 

 hladilnikom 

» Ogrevanje zraka in vode na plin 

» Številni vhodi USB, 12-voltne in 230-voltne električne vtičnice v 

 bivalnem delu 

» Polno opremljena kopalnica s prho in straniščem 

» 110-litrski rezervoar za svežo vodo, 90-litrski rezervoar za  

 odpadno vodo 

» Zunanje mere: dolžina 598 cm, širina 204 cm*, višina 303 cm

Nova Grand California 600. 

GRANDIOZEN DOM.

» Prijeten kotiček: jedilna niša s sedežno klopjo in vrtljivimi sedeži



* Širina vklj. z zunanjima ogledaloma znaša 241 cm.     Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

» Udoben avtodom z 80 cm daljšim bivalnim prostorom 

» Vzdolžno ležišče s površino 200 cm x 170 cm za dve odrasli osebi 

» Veliko predalov, omar in odlagalnih površin 

» Kuhinja s plinskim štedilnikom, pomivalnim koritom in 70-litrskim 

 hladilnikom 

» Ogrevanje zraka in vode na plin 

» Številni vhodi USB, 12-voltne in 230-voltne električne vtičnice v  

 bivalnem delu 

» Polno opremljena kopalnica s prho in straniščem 

» 110-litrski rezervoar za svežo vodo, 90-litrski rezervoar za odpadno vodo 

» Zunanje mere: dolžina 684 cm, širina 204 cm*, višina 285 cm

Nova Grand California 680. 

GRANDIOZEN HOTEL.

» Udoben pristan: široko ležišče v zadku za prijetne noči » Praktična rešitev: kuhinja za ambicioznega počitniškega kuharja

» Prostorna zasnova: vozniška kabina za prijetno vožnjo
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