
H350 – Kombi Van 

Vůz nabízí přepravní kapacitu pro šest nebo sedm 

cestujících a dostatek prostoru pro náklad.   

Vznikl na základě třímístného Vanu 6,2 metru  

(možná je i přestavba z provedení 5,5 metru). 

Detaily přestavby   

• Montáž druhé řady sedadel: 3 sedadla s integrovanými bezpečnostními pásy 

• Demontáž a úprava přepážky na posuvnou 

• Pevná nebo posuvná okna pro 2. řadu sedadel 

• Obložení podlahy překližkou, obložení boků přepravního prostoru a stropu 

• Přestavba je kompatibilní s vozy s paketem Cargo i bez něj 

Cena (bez DPH):    

• Cena se pohybuje v rozsahu 39 000 – 57 900 Kč 

• Kromě specifikované výbavy je možné objednat  

       individuální konfiguraci 

Dodavatel   

Color Cars 

Drásov 95, 261 01 Příbram 

www.prestavbydodavek.cz  

 

Přepážku lze zafixovat ve dvou pozicích 

Za přepážkou v zadní pozici  

je 250 – 263 cm dlouhý ložný 

prostor (platí pro verzi 6.2 m) 

Detail posuvného okna 

 Varianta přestavby Základní Kompletní 

 Pevná nevyjímatelná sedadla  

 Sedadla vyjímatelná bez nářadí   

 Loketní opěrky   

 Pevná přepážka   

 Posuvná přepážka  

 Boční okno 1x   

 Boční okno posuvné 2x   

 Cena přestavby  39 000,- 57 900,- 

http://www.prestavbydodavek.cz/


H350 – Valníková nástavba 

Valníková nástavba umožňuje přepravu až  

osmi europalet.  

Nad kabinou je v závislosti na požadavku  

klienta aerodynamický spojler nebo prostor  

pro přespání řidiče. 

Vůz vznikl na základě H350 Podvozek s délkou  

6,1 metru.  

Detaily přestavby   

• Prodloužení zadního převisu s výztuhou 

• Podlahový rošt složený z profilovaných hliníkových příčníků a podélníků, překližková podlaha 

• Hliníkové profilované bočnice (sklopné), hliníková konstrukce pro plachtu 

• Rozměry ložné plochy (vnitřní): 4 200 x 2 130 mm, výška 2 200 mm, kapacita 8 europalet  

• Prostor pro spaní řidiče nad kabinou, nezávislé naftové topení s rozvodem do spací nástavby 

Dodavatel   

Hagemann 

Hradní 27/37, Slezská Ostrava 

www.hagemann.cz  

 

Celní, nedělená plachta z materiálu Mehler, na bocích kapsy proti nadouvání Vůz má zadní schůdek a blatníky 

Průchod do spací  

nástavby a její vybavení. 

Do prostoru je vyvedeno 

vytápění Webasto. 

Cena (bez DPH):   

• Zadní nástavba 110 000,- Kč (vč. prodloužení převisu) 

• Spací nástavba 42 000,- Kč 

• Nezávislé topení Webasto 31 000,- Kč 

http://www.hagemann.cz/


H350 – Sanitní vůz (DRNR) 

Vůz vznikl na základě požadavku na převoz  

pacientů (DRNR) včetně nutného lékařského  

vybavení.  

Díky využitelné výšce cca 195 cm se uvnitř lze bez 

problémů postavit. 

Vůz je přestavěn z třímístného Vanu o délce 

5,5 m. Možná je i přestavba z provedení 6,2 m. 

Detaily přestavby   

• Montáž tří sedadel s integrovanými bezpečnostními pásy a madel a schůdku pro snadný nástup 

• Lůžko a přenosné křeslo + držáky lékařského vybavení 

• Posuvná okna na obou stranách vozu a okna v zadních křídlových dveřích 

• Přídavné topení do přepravního prostoru 

• Vysílačka v kabině 

Dodavatel   

Fosan 

Tovární 3/1, 664 91 Ivančice 

www.fosan.cz  

 

Uspořádání interiéru: 3 sedadla, lůžko a speciální křeslo 

Výklopná kolejnice 

Prosklené zadní dveře 

Topení 

Vysílačka pod rádiem 

Cena (bez DPH):    

• Cena vyobrazané přestavby je 355 000,- Kč 

• Cena se výrazně liší podle uspořádání a vybavení 

http://www.fosan.cz/

