
 
Предлагаме на вашето внимание новия ни проект Car2Camp или – как да 
превърнем всекидневния си автомобил в Кемпер. 
 
Караваните и кемперите са прекрасно средство за почивка, но не всеки 
може да си ги позволи. 
 
Нашата концепция е насочена именно към хората, които харесват да почиват  в 
къмпинги, сред природата, запалени са по лова и риболова или просто обичат да 
пътуват. 
 
Продуктите, които предлагаме,  отделно и в комбинация, на практика превръщат 
автомобила, който вече притежавате или, който планирате да закупите, в кемпер с 
относителен комфорт, на цена в пъти по-ниска от тази на каравана или кемпер. 
 
За да къмпирате, имате нужда от две основни неща - условия за спане и такива за 
приготвяне на храна. Ние предлагаме решения и за двете. 
 
ПОКРИВНИ ПАЛАТКИ 
Те са все по-налагащ се практичен избор. Не заемат място вътре в автомобила при 
пътуване. Разгъват се и се сгъват за минути. Нямат контакт със земята, при което 
отпадат дискомфорта от влагата и “наводненията” при силен дъжд, както и страха от 
влечуги и други, плашещи най-вече жените, същества. 
 
Подходящи са за почти всички видове и марки автомобили. Единствено, трябва да 
разполагате с напречни рейки на покрива. Предлагаме два типа: 
 

● С мек калъф 
Бюджетен вариант за двама възрастни + дете. Това е и най-честия избор на off-road 
феновете. 

 



● С твърда черупка 
Това е по-екслузивният вариант. За двама възрастни и дете. В сгънато положение 
наподобява ски-рак. Комплекта съдържа и чанти за окачване на обувки и друг багаж. 

 
Опционално се предлага и т.н. “Анекс” 

 
В комбинация с МОБИЛНА КУХНЯ автомобилът ви се превръща в кемпер! 
 
 



МОБИЛНИ КУХНИ 
Ние произвеждаме едни от най-компактните и пълноценни мобилни кухни на пазара. Те 
се побират почти във всеки автомобил и в комбинация с ПОКРИВНА ПАЛАТКА, на 
практика го превръщат в кемпер. 

Premium Plus 

 
 

 



 

 



NOMAD -  РЕМАРКЕ/КЕМПЕР 
Нашите ремаркета са произведени в България. Шасито е от качествени компоненти на 
немската фирма “KNOTT”, а тялото е от полиетилен по Ново Зеландска технология - 
уникално за Европа. Не е необходима специална категория - необходима е стандартна В 
категория книжка, тъй като общото тегло на ремаркето е под 750 кг. 
Стандартното оборудване включва покривна палатка с мек калъф и мобилна кухня. 
Остава още много свободно място за сгъваеми столове и маси, както и за цялото ви 
къмпинг оборудване. 

 

 
 
Нашият NOMAD  е идеалното решение за малки и средни автомобили, където няма място 
за всичкото ви къмпинг оборудване.  
С NOMAD винаги готови за път! 
 
За контакти: Васко Минев 0888 925 967, minev60@gmail.com 
ВАСКОНИ АД 
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