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Kokemus, luotettavuus ja
persoonallisuus säilyttävät
arvonsa ajan kuluessa
CI:n pitkä kokemus
sekä innovatiivinen
rakenne- ja
tuotantotekniikka
mahdollistavat
kilpailukykyiset
tuotteet niin
hinnan, laadun
kuin varustelunkin
osalta
Yhtiön asiakaskunta laajenee koko ajan ja CI:n
tuotantolinja on yksi alan moderneimmista.
CI kasvattaa voimakkaasti markkinaosuuttaan
Euroopassa.
Hyvä ja asiantunteva palvelu tuo CI:n
lähelle asiakasta. CI:lla on Euroopassa laaja
jälleenmyyjien verkosto. Asiakastyytyväisyys
syntyy laadukkaista tuotteista ja
palveluista, jotka täyttävät asiakkaan
odotukset. Tuotekehitys on mukautunut
vastaamaan asiakkaan tarpeita erilaisissa
maantieteellisissä olosuhteissa. Nopea
sopeutuminen trendien ja teknologian
muutoksiin takaavat asiakastyytyväisyyden.
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Valitse
laatua ja
mukavuutta

Varmuustekijät

Enemmän eristystä ja lämpöä, vähemmän
melua. Asunto-osan sisärakenteiden
tekniikka mahdollistaa nämä tärkeät
kriteerit matkailuautollesi. Noise Reduction
System -järjestelmä vaimentaa melua
ajoneuvon sisällä myös ajon aikana.

Matkailuauto hengittää, kun
matkailuauton sisäilma kiertää
oikealla tavalla ympäri ajoneuvoa
oikein rakennettujen lämpösolien
ansiosta. Lämpötila pysyy
tasaisena, eikä kondensiota pääse
muodostumaan.

Tilaa sinulle!
Näppärät
yksityiskohdat ja
helppo käytettävyys
tekevät jokaisesta
päivästä nautittavan.

CI:n kokemus ja
asiantuntemus näkyy
jokaisessa valmistetussa
matkailuautossa.
Laadun varmistamiseksi
autot testataan
ja tarkistetaan
huolellisesti
tuotantolinjalta
valmistuessa.

CI, vain klikkauksen päässä
CI:n maailma on vain yhden klikkauksen päässä.
Vieraile sivustollamme www.cisuomi.fi,
josta löydät matkailuauto- ja
retkeilyautomallistomme, pohjakuvat, hinnat,
tekniset tiedot sekä jälleenmyyjiemme
yhteystiedot.

Suuri takatalli tuo
vapautta. Takatalli
on suunniteltu niin
suureksi, että sinne
voi huoletta lastata
reilummankin
matkavarustuksen.

Matkailua
All Inclusive.
Huippuunsa
varustellun
matkailuauton
ratkaisut nyt kaikkiin
CI:n malleihin.

Pohjoismaihin räätälöity.
Matkailuautossasi on aina
miellyttävää, oli sitten kesä tai
talvi. Tämä auto on suunniteltu ja
rakennettu Skandinavian kylmiin
olosuhteisiin.
Tehokkain Ford 170 HV
-moottori vakiovarusteena
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Enemmän
eristystä ja suojaa,
vähemmän melua

Katto

- Ulkokatto iskunkestävää
lasikuitua.
- Sisäkatto lasikuitua.
- Puristemuovimateriaalinen
ulkoseiniin kiinnitetty eriste
estää lämmönvaihtelua ja
kondensiota asunto-osassa.
- Katto on paksua
puristemuovimateriaalia, joka
eristää ja suojaa paremmin.
- Puuvapaa.

ExPS EVO -TEKNOLOGIA
antaa ylivertaiset ominaisuudet autollesi asunto-osan tärkeissä
rakenteissa: seinissä, katossa ja lattiassa.

Laadukkaat rakenteet ja
melua estävä tekniikka
parantavat viihtyvyyttä
ajon aikana
CI esittelee uuden ratkaisun sisätilojen komponenttien
asentamiseen. Kalusteiden väliin on asennettu pehmeä
materiaali estämään narinaa ja resonanssiääniä. Alapohjan
ja alustarungon välissä on resonanssiäänien välittymistä
estävä välikappale.

Seinät

- Hyvin iskuja kestävää lasikuitua.
- Styrofoam kaikissa seinissä.
- Parempi ääni- ja lämmöneristys.
- Saumojen optimaalinen tiivistys.
- Ei vuoto-ongelmia.
- Puuvapaa.
- Puristemuovimateriaali
ulkopintojen lähellä olevissa
kohdissa estää vuodot seinien
sisäosiin.
- Seinien sisäosat kondension
kestävää lasikuitua.

Lattia
Parempi lämpö- ja äänieristys
puuvapaassa seinärakenteessa.
Parempi suojaus käyttöosissa.
Vahvat ja kestävät materiaalit
takaavat pitkän käyttöiän.
Parempi lujuus rakenteissa:
materiaalit ovat kosteuden-,
lämmön- ja iskunkestäviä.
Ulkopuolen kanssa kontaktissa olevien
alueiden täydellinen eristävyys ja
tiiveys saadaan aikaan käyttämällä
laadukkaita materiaaleja.
Hyvä iskunkestävyys.
EVO-suojauksen ansiosta
10 vuoden tiiveysturva!
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Lattian ala- ja yläpuolella
oleva lasikuitu suojaa ja
toimii lisälämpöeristeenä.
Alapuolella oleva
lasikuitusuoja tarjoaa
hyvän suojan ulkopuoliselta
kulutukselta, kuten
kiviltä, soralta, suolalta ja
kosteudelta.
- Lattiassa Styrofoam.
- Paksuus 54 mm.
- Iskunkestävä.
Lattian puristemuoviset
lisärakenteet sallivat
enemmän hyötykuormaa,
estävät voimakkaan
lämmönvaihtelun ja
eristävät kosteudelta.

Katon paksuus 31 mm.
Hyvin iskuja kestävä
katto lasikuitua.
Puristemuovinen lisärakenne.
Sisäkatto lasikuitua.
Styrofoam.

Styrofoam.
Hyvin iskuja kestävät
seinät lasikuitua.
Korkealaatuista
puristemuovimateriaalia.
Sisäseinät lasikuitua.
Seinien paksuus 31 mm.

Sisälattia
lasikuitua.
Styrofoam.
Ulkolattia
lasikuitua.

Lattian paksuus 54 mm.
Esitteessä kuvatut varusteet ovat mallikohtaisia.
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Oikein rakennettu
ilmankierto

Kiinteät vuoteet takana tai alkovissa ovat
puusälepohjalla, joka takaa ilmankierron
rungon ja patjan välissä.

Oleskelu- ja nukkumatilojen seiniin
ei muodostu kondensiota,
koska ilma ja lämpö pääsevät
kiertämään kalusteiden takaa.

Alkovimalleissa alkovin lämmitys.

Seinäosastojen väliin
on jätetty ilmarako,
joka varmistaa
tasaisen ilmankierron
ja tuuletuksen sekä
estää kondension
muodostumisen.
Jatkuva tuuletus
takaa oikeanlaisen
ilmankierron
sisäosissa.
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Esitteessä kuvatut varusteet ovat mallikohtaisia.

Helppo hengittää
CI tarjoaa nyt uudenlaisen,
oikealla tavalla “hengittävän”
matkailuauton, jossa
sisäilman laatu on
huipputasoa.
Breathe -menetelmässä
sisäilma kiertää paremmin,
lämpötila on tasaisempi eikä
kondensaatiota muodostu.

Takavuoteissa laadukas
polyesterikangas, päällinen
ja sivut tikattu, alaosassa
hengittävä tekninen
kangas (poislukien alkovi ja
nostettavat vuoteet).

Lämmitys kiertää
vuoteen ympäri kaikissa
malleissa, joissa erillisvuoteet
tai kiinteä parivuode takana.
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Pohjoismaisiin
olosuhteisiin
Me huolehdimme
sviittisi
lämpimyydestä
jotta sinä voit
rentoutua ja
nauttia täysillä
talvilomastasi!
Caravans Internationalilla on
pitkä kokemus matkailuautojen
rakentamisesta pohjoismaihin.
Ci-ajoneuvon
eristysominaisuudet, tehokas
lämmitysjärjestelmä ja oikein
rakennettu sisäilmankierto
takaavat miellyttävän
sisälämpötilan arktisissakin
olosuhteissa.
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Suuri
säilytystila

tuo mielekkyyttä
matkustamiseen!

Koko
maailma
takatallissa!
Takatallin painorajoitus
maksimissaan 300 kg.
Sisätilan korkeus jopa
1430 mm.

Toimintavarma rakenne
Ala- ja yläosa lasikuitua, PVC-pinta suojaa sekä
kylmyydeltä että kuumuudelta ja on lisäksi todella
kestävää.
Tehokas lämmitysjärjestelmä.
Turvallinen kaksoislukitus joka ovessa.
Takatallin ovet on suojattu sateelta ja roiskeilta.
LIsäksi ne avautuvat luotettavasti myös kylmissä
olosuhteissa.

Helppo
lastata
Suuret ovet auton
molemmilla puolilla.
Tavaratila on auton
läpi mentävä. Ovet
aukeavat 180 astetta:
matkatavaroiden
lastaus on erittäin
helppoa.
Markkinoiden
leveimpiä takatalleja.

Joustaa ja mukautuu
Tilavat vaatekaapit.

Kun tarvitset
säilytystilaa

Voit säätää takavuoteen korkeutta
tilanteen mukaan.
Flex Space -malleissa mahdollisuus
takavuoteen korkeuden säätämiseen,
jolloin takatallin tila vaihtoehtoisesti
suurenee tai pienenee.

Paljon tilaa
vuoteiden alla.
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Esitteessä kuvatut varusteet ovat mallikohtaisia.
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Elliot
Teknistä huippuosaamista

Suorituskykyä ja
turvallisuutta
Kaikki CI:n alustamallit on erityisesti
suunniteltu matkailuautoja varten.
Suunnittelussa on otettu huomioon ennen
kaikkea turvallisuus, suorituskyky sekä
matkustus- ja ajomukavuus.

Matkailuautoalustan painopiste on matalalla,
jolloin asunto-osaan kulku on vaivatonta.

Ford Transit -alusta
on varustettu uudella
Ford EcoBlue 2.0
TDCi -moottorilla,
joka takaa paremman
suorituskyvyn (130170 hv) ja pienemmät
hiilidioksidipäästöt.
Alusta noudattaa
uusinta Euro 6
-luokitusta.

Leveämpi taka-akseli takaa vakaan ajotuntuman ja
enemmän asumismukavuutta sisätiloissa.

Teräsrunkoinen alusta on vahva ja takaa täydellisen
asunto-osan pohjan.

- ASR- luistonestojärjestelmä estää
pyörien luistamisen.
- ESP- ja ESC- ajonvakautusjärjestelmät
korjaavat ohjausvirheitä.
- ABS-jarrut säilyttävät auton
ohjattavuuden.
- Kuljettajan ja apukuljettajan airbagturvayynyt vakiona.
- Säädettävät ohjaamon etuistuimet
kääntyvät 180°.

- 16” renkaat.
- Vakionopeudensäädin.

- Kiinteät käsinojat ja niskatuet takaavat
parhaan ajoasennon ja soveltuvat osaksi
istuinryhmää.

Laaja ja monipuolinen
varustelu on suunniteltu
turvalliseen ajamiseen
kaikissa tilanteissa.
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Esitteessä kuvatut varusteet ovat mallikohtaisia.

- Paljon tilaa tarvikkeille ohjaamossa.
- Ohjauspyörästä säädettävä radio.
- 16” -renkaat.
- Vakionopeudensäädin.
Lisävarusteet:
- Kuusivaihteinen SelectShift
- Automaattivaihteisto rennompaan
ajokokemukseen.

17

Elliot

Unelmat toteutuvat
Aloita matkasi maailmalle
18

CI Elliot -matkailuauto on matkakumppanisi, jonka kanssa voit viettää vapaa-aikaasi
täysipainoisesti ihanteellisella tavalla jättämättä pois mitään oleellista. Voit nauttia matkallasi
samoista ylellisyyksistä kuin kotonasikin!
Löydä uusi tapa tutkia maailmaa ja elää vapaa-aikaasi! Kodikkaiden sisätilojen, huolellisen
suunnittelun ja käytännöllisten tilaratkaisujen ansiosta sinun on helppo nauttia matkastasi.
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Elliot
-mallisto
Elliot tarjoaa sinulle
ympäristön jossa voit ottaa
elämyksestäsi kaiken irti.
Dynaaminen sisustus leikkii
kontrasteilla, ja vaaleat
puiset huonekalut sekä
korkeakiiltoiset
kabinettiovet kromatuilla
kahvoilla luovat modernin
ilmeen.
Käytännölliset ja lokoisat
tilat ergonomisilla istuimilla
takaavat mukavuuden.
Älykäs tilan LED-valaistus
täydentää tunnelman.
Huippuammattilaisten
suunnittelemissa tiloissa
harmoninen ilme ja
käytännöllisyys kohtaavat
sulavasti.

20

21

			Ruokailutila

			Täydellinen ympäristö nautinnollisiin hetkiin
Ihanan tunnelmallisessa ruokailutilassa sisäkorkeus on yli kaksi metriä. Suurista ikkunoista tulvii
luonnonvaloa ja matkakohteen näkymät avautuvat. LED-valaistuksella voit luoda täydellisen
valaisun illan hämärtyessä.
Tilavat istuinryhmät toimivat erinomaisella tavalla. Voit viettää läheistesi kanssa monipuolista ja
laadukasta aikaa mm. ruokaillen, pelaillen tai muuten vain rentoutuen.
LED- tunnelmavalaistuksen avulla saat loihdittua kaikkiin tilanteisiin oikeanlaisen valaistuksen,
samalla energiaa säästäen.
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		Keittiö

		Hyvällä maulla!
Asiat löytyvät oikeilta paikoiltaan
Anna luovuuden ottaa ohjat keittiössä!
Elliotista löydät kaiken tilan mitä keittiössäsi tarvitset.
Käytössäsi on kolmiliekkinen liesi, suuri työpiste
pesualtaalla ja keittotason lasikansi, jolla voi jatkaa
työtasoa kun liesi ei ole käytössä. Leveä ja syvä
pesuallas on kuin kotonasi ja kaikki tarvittava löytyy
käden ulottuvilta!
Jopa suurimpien astioiden säilytykselle löytyy paikka
tilavista laatikoista, joissa on push-lock -lukitus
ja soft-close -ovimekanismit. Käytössäsi on myös
ulosvedettävät korit metallireunuksilla.
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Makuuhuone
Tilaa hyvinvoinnille
Kauniita unia

Laadukas uni on yksi elämänlaadun
tärkeimpiä kulmakiviä. Elliotin
korkealaatuiset vuoteet tarjoavat sinulle
rentouttavat yöunet.

		Kylpyhuone

		Huolella suunniteltu kylpyhuone
		ja kauneudenhoitotila
Tilavassa suihkuosastossa on tehokkaat suihkut, suuri peili sekä runsaasti
tilaa kauneudenhoitotuotteillesi. Linjakkaat pesualtaat ilmentävät
käytännöllisyyttä ja tyylikkyyttä.

Makuuhuoneessa on tunnelmallinen LEDvalaistus ja yöpöydän kaapeista löytyy
runsaasti säilytystilaa vaatteille ja tavaroille.
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Kyros Evo

Retkeilyautot

Monikäyttöinen tilaihme
Retkeilyauto taipuu todella moneen.
Kompaktien ulkomittojensa ansiosta se on erittäin
näppärä ajettava ja mahtuu jopa parkkiruutuun.
Takana olevat säilytystilat mahdollistavat
suuren kuormauskapasiteetin, jonka ansiosta
tämä ajoneuvo soveltuu hyvin vapaa-ajan ohella
myös työkäyttöön. Retkeilyauto on monilla jopa
päivittäisessä käytössä.
Kyros Evo-mallisarjasta löytyy 5,41 - 6,63 metrin
väliltä seitsemän erilaista pohjaratkaisua joko
erillis-, kerros- tai parivuoteilla.
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Autossa on kaksi 40 x 40 cm:n kokoista
kattoluukkua kaihtimilla ja hyttysverkoilla.
Takaa löytyy kaksi maksimikokoista ikkunaa
imukuppikaihtimilla. Taka-aluetta voidaan
käyttää varastohuoneena yötäpäivää
monipuolisten nukkumaratkaisujen ansiosta.

Toimiva myös talviolosuhteissa. Ci -retkeilyauton seinien eristemateriaalina käytetään
polyuretaania, jossa on korkea lämmön- ja ääneneristysominaisuus. Katto on eristetty
polyesterikuidulla, jonka päällä on alumiinikalvo. Lattiassa on sandwich -rakenne.
29

CI

Arvoa ja
luotettavuutta
+ eristys, + suojaus, - melu

Ci -konserni tekee jatkuvaa
tuotekehitystyötä kehittäen jatkuvasti
tuotantoprosessejaan. Nämä
tinkimättömät prioriteetit takaavat Ci:n
ostajalle korkean laadun ja aikanaan myös
hyvän jälleenmyyntiarvon.

Enemmän eristystä ja lämpöä, vähemmän
melua. Asunto-osan sisärakenteiden tekniikka
tarjoaa myös hyvän äänieristyksen.

Optimoidut
sisätilat
Retkeilyauton tavaratilojen
ansiosta matkalle on
mahdollista ottaa mukaan
kaikki haluamasi tavarat,
ilman että ne vievät tilaa
asuintiloissa.

Persoonallisuutta
autollesi lisävarusteilla.

Retkeilyautosi
turvallisissa käsissä
SottoControllo
(“UnderControl”)
Jokainen Ci:n valmistama retkeilyauto
läpikäy perusteellisen tarkastuksen
valmistuessaan tuotantolinjalta.

Pohjoismaisiin olosuhteisiin

Ci Kyros -retkeilyautot on suunniteltu ja
valmistettu toimimaan myös talviolosuhteissa.
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Katso lisätietoja teknisestä luettelosta.

Tarpeisiisi soveltuva

Retkeilyauton takatilaa voidaan
kätevästi muunnella tarpeen mukaan
vuodeosastosta tavaratilaksi,
johon mahtuu tarvittaessa vaikka
moottoripyörä.

Seikkailun tunnelmaa
Kyros- retkeilyautoja valmistetaan kolmessa eri
pituusluokassa
Kyros Evo 2:n pituus on 5,4 m, jossa on vakiona poikittainen parivuode takana.
Pidempi Kyros 5 tarjoaa 6:n metrin pituusluokassa kaksi kerrossänkyä auton
takaosassa. Sarjan pisin Kyros Duo (6,36 m) tarjoaa mukavat erillisvuoteet.
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Valoa ja tuuletusta

Kattava lämmöneristys

Retkeilyautoissamme on
reilunkokoiset kattoluukut.
Sivuikkunoissa on pimennysja hyttysverhot ja takaikkunoissa
on imukuppikaihtimet.

Ci -retkeilyauton seinien eristemateriaalina
käytetään polyuretaania, jossa on korkea lämmönja ääneneristysominaisuus. Katto on eristetty
polyesterikuidulla jonka päällä on alumiinikalvo.
Lattiassa on sandwich -rakenne.
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Kyros

Makuuhuone

Keittiö

Kauniita unia

Herkullisia ruokahetkiä

Nukkuma-alue on
tilava eikä ahtauden
tuntemuksista ole pelkoa.

Jääkaapin nerokkaan sijainnin
ja kaksipuolisen avautumisen
ansiosta voit ottaa ja laittaa
sinne tarvikkeita myös auton
ulkopuolelta.

Kyroksen keittiössä voit
valmistaa herkullisia
aterioita. Siellä on tehokas
kaasuliesi, jääkaappi sekä
hyvät työskentely- ja
säilytystilat.
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Voit kätevästi säilyttää
astioita seinäkaapeissa ja
vetolaatikoissa.

Joustosälepohjaisissa
sängyissä nukut hyvin
aktiivisen päivän
jälkeen.

Kompaktissa autossa
on hyvät säilytystilat.

35

Kyros Elite

Olohuone

Mukavuutta matkalla
Mukavat istuinryhmät päivittäiseen
rentoutumiseen. Kokoontaitettava pöytä on
varustettu jatko-osalla. Näin saat halutessasi
maksimoitua ruokapöydän koon. Pöytä on
akryyli-kivijäljitelmää, joten sen voit viedä
halutessasi vaikka ulos.

Kylpyhuone

Nauti puhtaudesta,
voi hyvin!

Kyros Elite

Joustavat
ja älykkäät
ratkaisut jotka
mukautuvat
tarpeisiisi.

CI Kyros on suunniteltu
maksimaaliseen
mukavuuteen. Olohuoneessa
on vaikuttava tyyli, aistikkaat
ja toiminnalliset huonekalut
sekä korkeakiiltoiset kauniit
kaapistot.

Kyros Elite -kylpyhuone on suunniteltu
antamaan sinulle kauneuden ja
rentoutumisen hetkiä tyylikkäässä ja
optimoidussa ympäristössä.
Suihku on varustettu erillisellä ovella
sekä suihkutelineellä ja suihkukaiteella.
Seinälle on asetettu säilytyslokero
ja hammasharjan pidike. Kaikki on
suunniteltu parhaan mukavuuden ja
toimivuuden saavuttamiseksi.

Säilytystilojen optimointia: suuret
seinäkaapit ja lattialla luukku
ruokapöydän alla.

Säänkestävästä materiaalista
valmistettua pöytää voidaan käyttää
myös auton ulkopuolella.

Tilavat peilikaapit hygienia- ja
kauneudenhoitotuotteiden
säilyttämiseen.
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- Tyyliä ja käytännöllisyyttä.
- Integroitu pesuallas
ulosvedettävällä suihkulla.
- Ikkuna antaa valoisuutta ja
mahdollistaa nopean
tuuletuksen.
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Ajoneuvojen testaukset
ja tarkastukset
Tavarantoimittajilta vaaditaan myös
korkeat laatustandardit: strategisimpien
komponenttien osalta tarkastus tehdään
jo silloin kun materiaali vastaanotetaan,
ennen kuin sitä käytetään tuotannossa.

Tiedämme, että asiakkaidemme
tyytyväisyys on suoraan sidoksissa
valmistamiemme tuotteiden laatuun.
CI hyödyntää pitkää kokemustaan
ja asiantuntemustaan jokaisen
matkailuauton valmistuksessa ja
valvoo laatua koko tuotantovaiheen
ajan. Laatustandardimme ajoneuvon
suunnittelusta toimitukseen asti
ovat korkeinta eurooppalaista tasoa.

Testit tutkimus-, kehitys- ja
tuotantovaiheessa

Erityistestaus
ilmastointikammiossa valittujen
materiaalien kestävyyden, keston
ja suorituskyvyn tarkistamiseksi
erittäin matalissa/korkeissa
lämpötiloissa.

Hydrauliikkajärjestelmien
tarkastus.

Elektroninen
punnitus kaikille
ajoneuvoillemme
ennen toimitusta,
josta kirjallinen
todistus.

Ajoneuvojen
vesitiiviyden
testaus ennen
toimitusta

Sähköjärjestelmien
toiminnan tarkastus.
Kaasujärjestelmän
tarkastus sertifioidun
henkilöstön toimesta
saksalaisen DVGWprotokollan mukaisesti.
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Komponenttien
testaus, rasituskokeet
ja törmäystestit, kaikki
nämä ovat tärkeä osa
laadunvalvontaa.

Tuotteen lopputestaus

Tarkastukset tuotantovaiheessa

Kaasujärjestelmän
toiminnan testaus.

Laadunvalvonta

Esteettiset sekä
toiminnalliset +
melua ja asennusta
koskevat testit.
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Kaikkiin vuodenaikoihin

Lisää tilantuntua ja valoa lisävarusteena
saatavan panoraamakattoluukun avulla

Kylmälaboratoriotestit
Ci tekee ajoneuvoihinsa
laboratoriotestit -15 - 40
celsiusasteen lämpötiloissa.
- Lämpösäteilytesti aurinkokaton pinnalla
65, 75, 80 ja 85 celsiusasteessa.
- Alhaisen lämpötilan testi mahdollisen
jään muodostumisen tarkistamiseksi lasin
kehällä ja vaurioiden tai toimintahäiriöiden
estämiseksi.
- Tärinätesti, jossa simuloidaan 820 km:n
ajomatkaa mukulakivillä.
- Tunkeutumistesti suoritetaan matalissa
lämpötiloissa ja tärinätesteissä.
- Silmämääräinen tarkastus aurinkokaton
pintojen mahdollisten muutosten
havaitsemiseksi.

- Suuri panoraamakattoluukku
aurinkosuojatulla sisäpuolen
silkkilasikerroksella.
- Parempi kestävyys ja pidempi
käyttöikä.
- Saatavana Kyros Evo- ja Kyros
Elite -malleihin.
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www.cisuomi.fi
Tiedot toimituslaajuudesta, mitoista ja painoista sekä ulkonäöstä vastaavat tietoja painatuksen ajankohtana
(02/2021). Pidätämme oikeuden muutoksiin varustuksessa, teknisissä tiedoissa, sarjan laajuudessa ja hinnoissa.
Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin valmistuksen puitteissa siltä osin, kun se on tarpeen teknisen
kehityksen kannalta ja voidaan olettaa asiakkaan hyväksyvän ne. Pidätämme myös oikeuden vähäisiin muutoksiin
väreissä ja ominaisuuksissa, mikäli näitä ei voida välttää materiaaleista johtuen (esim. värin poikkeamat kork. n. 2,0
dE peltilevyn, muovin ja lasikuituosien maalipintojen maalauksen välillä) ja voidaan olettaa asiakkaan hyväksyvän
ne. Kuvissa esitetään osittain erikoisvarusteita, jotka on toimitettavissa lisämaksusta. Väripoikkeamat ovat
mahdollisia painoteknisistä syistä. Jälkipainatus, myös osittainen, sallittu ainoastaan Trigano S.pA:n etukäteisellä
kirjallisella luvalla. Pahoittelemme mahdollisia painovirheitä. Tämän esitteen kuvissa voi esiintyä lisävarusteita.
Kattavat tiedot Suomen vakiovarustetasosta ja lisävarusteista saat valtuutetulta jälleenmyyjältäsi.
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