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OSOBNÍ HOTEL NA KOLECH
Toyota Proace Nomad Wanderer je vybavena vyjímatelnými 
moduly Moie od společnosti Visu, díky kterým během  
20 minut změníte Proace Verso v kempingový vůz s postelí 
stolem a kuchyní.



Foto je pouze ilustrační, mohou se lišit 
rozměry i výbava modulů na základě 
modelu vozu a výběru zákazníka.

ZA 20 MINUT 
SBALENO
A JEDE SE

Vestavba Visu Moie kterou je vybavena Toyota Proace No-
mad Wanderer je řešení pro přeměnu dodávky v obytné 
auto za pomoci vyjímatelných modulů. Vestavba je 100% 
přizpůsobena Toyota Proace Verso a dokonale využívá 
její prostor. Díky důmyslnému designu je pak Visu Moie 
nejen postelí, ale i plnohodnotným sezením se stolem. Ať 
venku prší nebo je zima, vy budete vždy v pohodě. 

Ve vestavbě najdete obrovský úložný prostor prakticky 
řešený pomocí vajímatelných tašek, vybavenou kuchyň s 
velkým pracovním prostorem a grilem. Prostě vše, co na 
cestách rozhodně oceníte.

SNADNÁ INSTALACE

Vestavba Visu Moie v 
Toyota Proace Nomad 
Wanderer je řešení 
pro rychlou přeměnu 
dodávky v obytné 
auto za pomoci vyjí-
matelných modulů. 
Instalace vestavby je 
jednoduchá a zvlád-
nou ji 2 osoby za pár 
minut.

POSTEL I STŮL

Vestavba autě vytvoří 
nejen prostorné spaní, 
ale i plnohodnotné 
sezení se stolem. Za 
10 vteřin tak uděláte 
z pohodlného ležení 
pracovní prostor nebo 
útulné místo na večeři.

KUCHYŇSKÝ MODUL

V zadní části vestav-
by najdete výsuvný 
kuchyň s integrova-
ným vařičem/grilem. 
Prostornou pracovní 
plochou, kanystrem i 
vyjímatelným úložným 
košem na vše co bu-
dete pro vaše vaření 
potřebovat.

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Ve vestavbě je prostor 
pro vše, co na cestách 
potřebujete, přesněji 
přes 290 litrů prosto-
ru. Díky vyjímatelným 
taškám si navíc vše 
můžete zabalit doma 
a před odjezdem jen 
vepnout do vestavby 
pomocí patentů.



Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní. Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není nabídkou, resp. 
návrhem na uzavření smlouvy. Toyota PROACE Verso: Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,8–6,4 l/100 km, 127–170 g/km. Údaje o spotřebě pohonných 
hmot a o emisích CO2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK. Tato reprezentativní nabídka není nabídkou  
k uzavření smlouvy dle §1732 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Konkrétní nabídku vám poskytne autorizovaný prodejce Toyota.

Více informací o vestavbě sitka získáte na: 
www.visu.camp/moie 

délka postele

šířka postele 

rozměry stolu

hmotnost

nejtěžší díl

výška sezení

úložné prostory

prac. plocha

VESTAVBA VISU MOIE

185/175 cm

138 cm

100 × 41,5 cm

ca. 120 kg

50 kg

44 cm

290+ litrů

104 × 48 cm  

Parametry

Visu Moie ME06 

 

89 000 Kč
(107 690 Kč vč. DPH)

Cena


