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MODELE DACHÓW SCA - SPECYFIKACJA 
START COMFORT HIGH PREMIUM 

Funkcje: Funkcje: Funkcje: Funkcje: 

    
Łóżko z materacem Łóżko z materacem Komfortowe łóżko ze stelażem  Komfortowe łóżko z systemem 

plastikowych sprężyn 

    
Zamknięcie na paski 

 
Zamknięcie na c. zamek Zamknięcie Southco Zamknięcie Express-lock1 
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START COMFORT HIGH PREMIUM 

    
Unoszenie z tyłu – standard 

(około 10cm) 
Unoszenie z tyłu – standard (około 

10cm) 
Unoszenie z tyłu – podwyższone 

(około 35cm). Większa przestrzeń dla 
stóp lub możliwość spania z głową 

zwróconą do tyłu 

Unoszenie z tyłu – podwyższone 
(około 35cm). Większa przestrzeń dla 

stóp lub możliwość spania z głową 
zwróconą do tyłu 

    
Izolacja o grubości około 4mm Izolacja o grubości około 4mm Izolacja o grubości około 9mm Izolacja o grubości około 9mm 

 

 
  

 

Sztywna pokrywa zasłaniająca 
zwinięty materiał po złożeniu 

dachu2 

 

Miękka pokrywa zasłaniająca zwinięty 
materiał po złożeniu dachu 

 
 

Twarda pokrywa zasłaniająca zwinięty 
materiał po złożeniu dachu3 
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COMFORT HIGH PREMIUM 

    
System klap ułatwiających zwijanie 

się ścian do wewnątrz podczas 
składania dachu 

System klap ułatwiających zwijanie 
się ścian do wewnątrz podczas 

składania dachu 

System klap ułatwiających zwijanie się 
ścian do wewnątrz podczas składania 

dachu 
 

UWAGA! 

Podane specyfikacje poszczególnych modeli dachów mogą się nieznacznie różnić w zależności od dachów 

dedykowanych do danych modeli pojazdów.  

Podane wartości i wymiary są przybliżonymi. Zastrzegamy sobie prawo do błędnych treści. 

1. Zamknięcie typu Express-lock występuję tylko w przypadku dachu PREMIUM dedykowanego do Volkswagenów T5/T6/T6.1. W pozostałych modelach dachów PREMIUM 

występuje zamknięcie typu Southco. 

2. W przypadku dachów COMFORT dla modeli Fiat Scudo / Peugeot Expert / Citroen Jumpy (od 2007 roku) pokrywa nie występuje. 

3. W przypadku dachu PREMIUM twarda pokrywa z tworzywa sztucznego występuje tylko w dachu dedykowanym do Volkswagenów T5/T6/T6.1. W przypadku dachów 

PREMIUM dedykowanych do innych pojazdów występuje miękka pokrywa. 

4. Tylko dla krótkiej wersji. 
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