Z venkovní části karavanu jsem nalezl tyto nedostatky a odfláknuté provedení:
1. krycí lišty a boční kryty jsou velmi nepřesně zakončené, ustřižené nebo poškozené
nastřižením

2. ve spodní části karavanu jsou podivně okousané a velmi ostré kovové hrany

3. komínek pod podlahou pro přístup vzduchu pro topení je křivě ukotven a vypadá to,
že úplně dobře nedrží

4. okolo jednoho okna je z venku několik drobných, ale patrných škrábanců, které
vypadají asi tak, jako když si někdo zkoušel před vyříznutím otvoru pro okno obkreslit
šablonu, kde se bude řezat, ale místo tužky použil něco ostrého, čím po tom hliníku
jezdil a vytvořil tak tyto škrábance. Takto jsou tam provedeny asi 3 nebo 4 "nákresy"
kolem okna. Panem Valciu bylo přislíbeno řešení ve formě samolepek kolem okna

5. Spoj na střeše je zakryt nedostatečně a nevhodně pouze za použití lepící pásky

6. Další dílčí spoj na střeše v přední části je řešen nevhodně za použití podlahové
přechodové lišty, navíc naprosto nedostatečně utěsněné ve spodní části, kudy vniká
voda a nečistoty přímo ke spoji. Pokud by mohla být použita stříbrná/šedá barva lišty,
namísto zlaté, která působí spíše komediálním dojmem, bylo by to taktéž dobré.

7. Solární panel není dostatečně upevněn. Stopy po jeho pádu na střechu jsou stále
přítomné.

8. Úhel osvětlení SPZ není podle norem, kdy musí být osvětleno pod úhlem 30°
9. Boční plastové kryty nejsou v horní části dostatečně utěsněné (viz foto v bodě 1.) a
dochází pod ně ke stékání vody zejména ze střechy. Časem hrozí průsak vody do
karavanu přes nýtování pod plastovým krytem.

10.Některé krytky šroubků na venkovních lištách dobře nedrží, nejsou dostatečně
nalepeny a hrozí vniknutí vody přes šrouby do karavanu.

11.Někde koukají nevzhledně upevněné nýty

Uvnitř karavanu se jedná o následující nedostatky a odfláknuté provedení:
1. kompletní elektroinstalace, tak jak by měla vypadat dle norem - nechci se opakovat,
ale kabely musejí být chráněny proti mechanickému působení, odbočování nebo
spojování vodičů musí být provedeno v odbočných krabicích poskytujících dostatečnou
mechanickou ochranu. V odbočných krabicích, jejichž víko je snímatelné bez použití
nástroje,musí být spoje vodičů izolovány atd..
Veškerou el. zátěž (krom lednice) včetně hlavního jističe, bych chtěl mít zapojenu pod
solární regulátor, tak jak je uvedeno v návodu regulátoru. Pokud bude změněno
umístění pojistek, pak musí být volně přístupné bez použití nářadí.

2. nefunguje bluetooth rozhraní nabíječky – nakonec bylo zjištěno, že mi byla nějakým
nedopatřením osazena nabíječka bez podpory bluetooth.
3. nefunguje nabíjení baterie karavanu alternátorem auta (problém se stále zapnutým
relé se dočasně vyřešilo úplným vyřazením nabíjení baterie z auta)
4. po připojení karavanu nebo zastavení motoru některá světla i dlouhé hodiny
poblikávají. Výrobcem auta Škoda, stejně jako dalším výrobcem karavanu mi bylo
potvrzeno, že se jedná o závadu na elektroinstalaci karavanu a není to způsobeno
autem.
5. topení nefunguje spolehlivě - funguje pouze na nejmenší nebo největší výkon, přičemž i
tak občas plamen bezdůvodně zhasne (i v naprostém bezvětří), toto se klidně opakuje
4x po sobě v několikaminutových intervalech, pak několik hodin občas funguje a
potom opět zhasne. V tomto stavu je topení prakticky nepoužitelné.
6. bylo slíbeno dodání finálního hliníkového krytu topení, včetně venkovního krytu
komínku - zatím je oboje osazeno dočasnými kryty
7. chybí trafo, které by řešilo napájení spotřebičů mimo baterii v případě připojení
karavanu k 230V – dochází tak stále ke zbytečnému opotřebení baterie
8. některé skříňky občas(a stále častěji) nejdou otevřít po jejich zavření a občas je nutné
si pomáhat páčením dveří druhou rukou nebo nějakým nástrojem, což z nich dělá
skoro nepoužitelné – důvodem je osazení nevhodného typu pushlocků ve všech
skříňkách.
9. u některých skříněk jsou osazeny různě "okousané" a ostré kovové jazýčky pro
zavírání dvířek - hrozí pořezání a zejména poškození oblečení během manipulace z/do
skříňky

10.Korpus skříněk je na různých místech poškozen navrtanými dírkami, zbytečně
vykrouženými nebo vyřezanými průchody v místech, kudy nic nevede, na několika
místech jsou desky označeny černými křížky. U jedné poličky ve skříňce je vidět
nevzhledná dřevěná hrana,
chybí čílko v dekoru
korpusu (viz foto u
předchozího bodu).

11.linoleum je natržené zpod plechu pod topením, navíc se v jednom místě vlní

12.v panelu s vypínači je vyvrtaná jedna díra navíc, ve které není šroubek - nejspíš se
někdo snažil kryt upevnit, ale pak zjistil, že za ním je dutina, díra tam ovšem zůstala.
Hliníkové krytky jsou přes sebe umístěny křivě

13.deska stolu je špatně uchycena k nohám stolu a brzy toto upevnění praskne (během
dovolené jsem si musel dávat velký
pozor, abych nezatěžoval krajní části
stolu v případě, že byl složen na
spaní) - upevnění je realizováno za
pomocí dřevěné destičky, která je na
svém konci, kde je největší páka při
zatížení krajů horní desky, uchycena
k nohám stolu pouze dvěma šroubky
a navíc bez podložek. Každému snad
musí být jasné, že to takto nebude
fungovat ! Asi by bylo dobré to řešit,
tak jak se to řeší všude jinde:
https://www.svetkaravanu.cz/
Předpokládám, že prodlužovací
desku bude možné sehnat i v barvě
konstrukce stolu.

14.barel na vodu netěsní ani při sebevětším utažení závitu - plastová krytka, kterou
prochází hadice od čerpadla není totiž dostatečně velká aby přikryla celý otvor pod
závitem. Pokud mi v barelu nějaká voda zůstala, tak došlo při jízdě k jejímu rozlití do
úložného prostoru. Pokud je potřeba barel naplnit vodou, nelze ho uzavřít, protože do
víčka je udělaný otvor pro průchod hadic od čerpadla. Doporučuji si zkusit chodit pár
týdnů s barelem pro vodu, kdy při přenášení barelu z něho za chůze šplouchá voda a
taktéž ukládání nezavřeného naplněného barelu do úložného prostoru není
nejpraktičtější. O použití kohoutku na barelu nemůže být řeč, protože barel nelze
neuzavřený naklonit.
15.barel na vodu se stal po pár týdnech nepoužitelným, jelikož voda v něm okamžitě
nasákne nesnesitelný plastový zápach. Počítám, že barel nebude zdravotně nezávadný.
16.po dvou týdnech používání čerpadla se začalo podivně chovat - pokud dojde voda a
tato je doplněna, čerpadlo je do ní ponořeno, ale nefunguje - zjistil jsem, že pomůže
čerpadlem ve vodě několikrát zahýbat nahoru a dolů. Nevím, zda je to normální, ale
první dva týdny toto nedělalo.
17.ve skříňce na bundy je ošklivě uříznutá polička – chybně oříznuté poličky jsou i v
dalších skříňkách (viz další body)

18.ve skříňce na bundy jsou velké mezery mezi poličkou a trubkou od topení + bylo by
dobré udělat na trubku nějaký kryt s vykrouženým průduchem, osazeným hnědou
větrací mřížkou, kterým by prošlo teplo, zakryla se trubka a nebude hrozit, že do díry

v poličce u trubky něco zapadne
foto taktéž viz. bod 17.
19.na jedněch hliníkových dvířkách je velmi patrný škrábanec přes celou plochu dvířek s p. Valciu jsme už domluveni na výměně (podobný škrábanec přes celou skříňku je i
na vedlejší skříňce, jen je patrný dobře jen z určitého úhlu, nicméně nevím, jak je
možné, že jsou nové skříňky takto poškrábané.)

20.v přední části karavanu je u stropu díra do stropu - měkký obal stropu je v tomto
místě špatně/křivě připevněn. Nejedná se pouze o estetickou záležitost, ale i špatně
provedenou izolaci (ta je podle všeho provedená i na místech, ke kterým není zjevný
přístup) - pokud to nepůjde rozumně esteticky vyřešit, nevadilo by mi strop v tomto
místě (od půlky karavanu až k začátku poličky v přední části) pořádně zaizolovat a
zakrýt pevnou deskou jako je to řešeno v zadní části stropu.

21.kolem dveří koukají velké boule těsnící hmoty, těsnící hmota je rozpatlaná i v jiných
částech na exteriéru

22.v horní části dveří chybí krycí lišta (jak na kabel, tak na nepěknou mezeru v přechodu
stěna-strop
foto taktéž viz bod 21.

23.pod lavicemi jsou vyřezané větrací otvory takovým způsobem, že jsou jejich hrany
velmi ostré jak z vnitřní, tak vnější strany - hrozí poranění a poškození/roztržení
uskladněných věcí v úložném prostoru. Větrací otvory jsou zde navíc naprosto k
ničemu, protože jediné co způsobují je vnikání chladu do spodní části interiéru a
chlazení všech hliníkových částí, na kterých se následně sráží voda.

24.samozřejmě během pár dnů používání karavanu a otevírání a zavírání dveří praskl
husí krk u dveří, kterým vedou kabely pro osvětlení SPZ - jelikož se logicky jedná o
namáhané místo kvůli otevírání dveří, bylo by vhodné kabely uložit do něčeho
pružného, tak jak se to běžně realizuje všude jinde: https://www.bmshop.eu/p/dvernipruchodka-s-spal nebo http://www.htcar.cz/pryzova-pruchodka-universal-rovna
Předpokládal bych, že s tímto jako výrobce karavanů budete počítat.

Po několika dalších týdnech došlo k rozlomení plastové krytky dle očekávání a navíc se
začal lámat i samotný kabel:

25.Guma kolem vnitřní části dveří je ošklivě zakončena – chybí kus gumy pod kovovým
jazýčkem zámku. Při zamčení zámku navíc zámek přesahuje jen pár milimetrů přes
jazýček, takže by nebyl problém se dostat do karavanu lehčím páčení dveří z venku.

26. Z rámu střešního okna kouká šroub
27. někde jsou použity naprosto nevhodné šroubky (například konické namísto s plochou
hlavou), které pak samozřejmě nebylo možné vhodně zapustit, což působí opravdu
velmi nevzhledně

28.v bočnici kuchyňky je velmi nepřesně vyříznutý otvor pro lištu s kabely, takže je kolem
lišty díra

29.u některých pantů chybí šroubky

30.u šroubů, kterými je uchycena zásuvka pod lavicemi v plechu koukají na straně
úložného prostoru ostré konce - hrozí poranění nebo roztržení uložených věcí. Takto se
uchycení čehokoliv do tenkého plechu opravdu neřeší !

31.u šroubků ze skříňky pro uložení PB lahví koukají ostré konce ve vedlejší skříňce hrozí poranění
32.prostor na umístění PB lahví neodpovídá normě, jelikož přístup z prostoru karavanu
není hermeticky uzavíratelný. Křivě nalepené izolační pásky do oken po obvodu dvířek
toto opravdu neřeší.

33.ve skříňce na uložení PB lahví je na podlaze umístěna gumová podložka aby PB lahve
nejezdily po podlaze, nicméně gumový povrch není v celé ploše skříňky, takže při
umístění druhé PB lahve tato nesedí rovně na podlaze. Prostor by vůbec bylo vhodné
opatřit buďto odolným plastem nebo tvrzenou gumou i na bocích z důvodu povahy
samotného prostoru, kde dochází k manipulaci s PB lahvemi a jejich posunem po
podlaze atp.

34.Pod podložkou, kde je umístěna PB lahev jsou naprosto nevhodně umístěné kabely.
Část jich vede nijak nekrytých v místech, kde se s PB lahví manipuluje, navíc je zde ve
spodní části křivě vyříznutá plastová deska pokrývající hliníkovou stěnu.

35.Uchycení PB lahve je řešeno tenkým plastovým páskem, který už se po první výměně
lahve roztřepil a je nepoužitelný. Taktéž připojení k plynové hadici se celé viklá jen na
slabé kovové tyčce a není nikterak fixováno. Navíc úplně chybí kotvení pro druhou PB
lahev, pro kterou je ve skříni místo.

Takto například vypadá vhodné řešení:

36.Větrací otvory v podlaze jsou naprosto neefektivní-již při venkovních teplotách kolem
13°C (pobyt v karavanu v zimě je takto zcela vyloučen) je výsledkem zima od podlahy
a vedro v horní části karavanu, což je velmi nepříjemné. Navíc se přes otvory ze spodu
ochlazují stěny karavanu, takže vzniká větší rozdíl teplot “hliníková stěna” vs “vzduch
v karavanu”, čímž dochází k masivní kondenzaci vody na prochladlých stěnách,
zejména v úložných prostorách pod lavicemi, kde po stěnách doslova stéká voda, takže
zde nemůže být nic uloženo, nemluvě o tom, že se voda dostává do nezakryté kabeláže
(bod 1.)

37.Lednice je instalována nevhodně a v rozporu s návodem (nedostal jsem český návod,
takže přikládám část textu z anglického návodu), kde je instalace podmíněna nutností
zajištění větracích otvorů nad i pod lednicí o rozměrech minimálně 200cm². Toto bývá
běžně řešeno větracími mřížkami pod a nad lednicí. Současnou instalací je zásadním
způsobem snížena životnost lednice.

38.v přední části postelí jsou upadlé hlavice šroubů

39.v horní kuchyňské skříňce je část kabelů ke světlu vložena do volně ležící lišty, která
navíc vede nevhodně šikmo prostředkem skříňky

40.upadl pant u pravého otvírání postele (postel jsem během dovolené otevřel tak
maximálně 10x )

41. začalo se viklat vnitřní madlo na dveřích
42. v karavanu dochází při teplotách pod 15ºC k masivní kondenzaci vody na stěnách
karavanu a v úložných prostorách pod lavicemi. Podotýkám, že se bavíme o
podmínkách, kdy jsou v karavanu 2 lidé, obě boční okna jsou otevřena na
mikroventilaci, v karavanu máme umístěn pohlcovač vlhkosti a je zapnuto topení!
Dle odborníka, se kterým jsem to konzultoval je to způsobeno špatnou izolací stěn v karavanu a
navíc je to ještě umocněno otvory v podlaze. Tato teze se mi v praxi potvrdila – ke kondenzaci
dochází z 90% na stále stejných lokálních místech, která jsou již na dotek podstatně chladnější než
okolní místa na stěnách. Provizorním ucpáním větracích otvorů v podlaze (bod 29) se situace mírně
zlepšila, jelikož došlo alespoň k zamezení přístupu studeného vzduchu od spodku k hliníkovým
stěnám s vyšší měrnou tepelnou kapacitou. Otázkou je, co takto masivní kondenzace vody udělala
na místech za dřevěným nábytkem, kam není přímo vidět. Voda kondenzuje taktéž přímo na
kabeláži od elektriky.

43.V přední části karavanu, kde přechází hliníkový bok na spodní konstrukci karavanu
na sebe tyto části nedoléhají, vzniká zde velká mezera, která je zakryta pouze pěnovou
izolací, kterou lze téměř prostrčit prst ! Dochází tak vnikání vody, nečistot a studeného
vzduchu do karavanu v místě úložných prostor. Nechci domýšlet co to v deštivých
dnech způsobilo dřevěné desce v podlaze.

44.Kabeláž od auta je do karavanu přivedena do nevhodné krabice (viz bod 1.) a navíc
přímo dírou v podlaze bez jakéhokoliv zaizolování, takže kromě chladu do karavanu
vniká do odkryté kabeláže voda a nečistoty, a to zejména za jízdy, kdy do těchto míst
stříká voda od kol auta !

45. Dřevěné výztuhy rámu lavic jsou špatně řešeny – například jsou ukotveny na jeden
šroubek s průměrem hlavičky menší, než otvor skrz hliník, takže časem propadly a
dřevěná výztuha se uvolnila

46.Chybí jakákoliv izolace kovového krytu kola, což způsobuje pronikání chladu do
interiéru a následnou kondenzaci vody

47.Zpracování úložných prostorů je celkově velmi amatérsky zpracováno. Kromě různě
koukajících šroubků, jejich hlaviček, sponek či neupevněných kabelů (viz předchozí
body) na sebe desky vůbec nedoléhají.

48.Korpusy skříněk na sebe nedoléhají a vznikají různě křivé nevzhledné a nepraktické
mezery (například na desce kuchyně, kde v případě rozlití vody voda vnikne do
mezery) panely s el. vypínači.

49. Některé dřevěné výztuhy jsou špatně opracované, křivé a ještě s kůrou !

50.Začala se viklat vodovodní baterie
51.Řešení zarážky barelu vypadá jako by bylo řešeno v rámci dílniček první třídy
základní školy

52.Lišty jsou nepřesně zastřižené, nevzhledně vedená kabeláž (jeden kabel je k poličce
přiveden navíc a je zde jen zakončen) na exponovaných místech

53. nevhodně upevněné držáky botníku, kdy rychloupínací systém nefunguje, jelikož
upevnění je umístěno příliš blízko těsnění dveří, které brání provléknutí pásku botníku
s cvočkem.

54.Matrace se při rozestavění na ležení nevejdou vedle sebe do prostoru vymezeného
hliníkovými profily. Zjevně bylo počítáno s šíří matrací od stěn karavanu, bez instalace
profilů. Matrace tak musí být nesmyslně u stěn karavanu položeny na hliníkové
profily.
55.Přístup do úložných prostor (zejména bočních) je nedomyšlen, jelikož při otevírání a
zavírání víka lavice se víko zasekává a drhne o sousední matraci, což je způsobeno
malou mezerou mezi dřevěným víkem lavice a vedlejší matrací.

