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RELAX EURÓPA 

Első osztályú „apartman” négy keréken. A Dethleffs Trend 5887 típusú lakóautónk 6 
főt is be tud fogadni, utazásra és alvásra egyaránt. 

 

 

 
 
ÉTKEZŐ ÉS NAPPALI ÁGY 
 
Az étkezőasztal két oldali padsora és az asztal is kiszélesíthető, hogy akár hatan is 
egyszerre ebédelhessenek, de itt utaznak akik nem vezetnek, a biztonságukról 
biztonsági övek gondoskodnak. Amennyiben szükséges a 4 alvóhelyet további 
kettővel megnövelni az étkezőasztal leengedése után  néhány mozdulattal 
kipárnázható egy újabb franciaágy. 



 

 
HÁTSÓ  ALVÓTÉR 
 
Az igényesen kialakított belső részben 6 személy részére alkalmas fekvőhely, van, 
ketten az autó hátuljában lévő emeletes ágyon alhatnak, ahol felnőttek is 
kényelmesen elférnek. Ezzel helyet takarított meg a tervező, így a tágasság érzete 
nagyobb. 

 



 

ALKÓV DUPLA FEKVŐHELY 
 
További két pihenőhely található az alkóvban a vezető feletti franciaágyon, amit 
szintén a praktikusság jegyében fel lehet billenteni, hogy alatta állva át lehessen 
lépni a vezető fülkéből a lakótérbe. A magas ágyra létra visz fel a gyerekek örömére, 
viszont védőháló gondoskodik az alvás közbeni legurulás elkerüléséről. 

 

MOSDÓ, ZUHANYZÓ, WC 
 
A mellékhelyiség kialakítása a Dethleffs mérnökeit dicséri, egy talpaltnyi helyen teljes 
értékű WC-t  és zuhanyzót szerkesztettek. 

 

GARÁZS, CSOMAGTARTÓ 
A lakóautó hátsó részében rakodó teret alakítottak ki a csomagoknak, ennél a 
Dethleffs Trend 5887 típusnál a garázs magasságát duplájára növelhető az emeletes 
ágy alsó fekhelyének felhajtásával. 



 

 

A teljes rendszert, hűtés, fűtés, meleg víz, hűtőgép, világítás stb. 3 módon lehet 
ellátni energiával: menet közben 12 V-ról, kempingben 230V-ról, önállóan 2 db 
gázpalackkal, mely kiválasztása automatikusan történik. 

 

KIEGÉSZíTŐK 
 
Az utazás és a pihenés kellemesebbé tételére számos kiegészítő tartozik a 
lakóautóhoz, mint a 15 méteres slag a víztöltéshez, beépített navigáció, 
tolatóradarral, médiacenterrel,  egy pendrive-on hozhatja kedvenc zenéjét a 
vezetéshez. A lakótérbe TV van szerelve, amihez pendrive-t csatlakoztathat, hogy 
utazás közben meséket, filmeket nézhessenek. Szintező ék, amire akkor van 
szüksége, ha a terep ahol megalszanak nem vízszintes. 



 

 

A lakóautó bérlés díja a fentieken kívül tartalmazza a következőket: 

 a prémium kategóriás lakóautó használatát, 
 kötelező és a Casco biztosítást, 
 teljesen felszerelt konyhát, 
 4 részes kerékpártartót, 
 médiacentert (USB port), 
 tolatókamerát, 
 elő-tető árnyékoló a lakóautón, 
 vezetőfülke és lakótér légkondicionálását (álló tetőklíma) vagy fűtését, 
 230 V-os invertert 
 éves magyarországi autópálya matricát. 
  

Emellett lehetőség van további felszerelések bérlésére: 

 napozóágy  
 Honda inverteres, halk agregátor  
 Dometic Waeco compresszoros hűtő/fagyasztó doboz  
 extra tele gázpalack  
 2 személyes különálló sátor 
 4 személyes különálló sátor  
 elektromos grillsütő  
 4-6 személyes kempingasztal székekkel 

 
Várjuk érdeklődését, vagy ajánlatkérését a következő elérhetőségeinken: 

 

AVB-NET Kft.  Zugló  Vécsey Árpád  Tel.: 06 70 9441 375 

E-mail cím:  relax.apartman.pihenes@gmail.com 

Web.:           www.relax-apartman.hu   www.relax-rent.hu 

 

 Érdeklődni +3670 3907815 
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