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Şehrin kaosunu, koşuşturmasını ve yorgunluğu geride 
bırakarak doğayla buluştuğunuzu hayal edin. Şimdi o 
hayalinizin içinde ihtiyacınız olan konforu sunan çok pratik 
ve oldukça işlevsel bir yenilik var: Stork Camper.

Hazırsanız doğaya göç başlıyor.

Hepimizin doğayla buluşmalarından beklentileri farklı, 
kullandığımız ekipmanlar ve karavanlardan beklentilerimiz de
öyle. İşte bu yüzden Stork Camper’ı geliştirirken 
bu durumdan yola çıktık ve herkesin ihtiyaçları 
doğrultusunda kişiselleştirebileceği bir kabin ürettik.

Bunu yaparken modülerliği, içindeki donanımın fonksiyonel 
olmasını ve konforu da önemsedik. Hepsinden önemlisi, 
her pick-up’a sorunsuz takılabilme özelliği sayesinde onun 
tam bağımsız bir ürün olmasını sağladık. Tabii çevreci ve 
sürdürülebilir olması gerektiğini de unutmadık ve doğaya 
saygıyı ön planda tutmaya çalıştık.



ÖZGÜRLÜĞE GİDEN YOL  
HIZLI KURULUM VE TOPLAMA

BENZERSİZ BİR DENEYİM
ESTETİK VE KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR TASARIM 

Stork Camper, hızlı kurulum ve toplamaya olanak veren özellikleriyle kamp hayatını 
pratikleştiriyor. Kamp alanına ulaştığınızda 40 saniye içinde yaşam alanınızı oluşturabilir 
ve aynı sürede toplayabilirsiniz. Kısa konaklayacağınız durumlarda arka kapağı ve açılabilir 
tavanı yükseltmeniz yeterli. Uzun süre kamp yapmayacaksanız Stork Camper’ı kolayca 
demonte edip garajınızda tutabilir, tekrar kamp yapmak istediğinizde yine kolayca monte 
edebilirsiniz.

Stork Camper ister kampta ister yolda olsun, bulunduğu her ortamda tüm bakışları üzerine 
çekecek estetik çizgilere sahip. 
Kişiye özel renk seçenekleriyle kişiselleştirebileceğiniz dış gövdesiyle, yaşam tarzınıza ve 
kullanım amacınıza uygun tercihler sunan opsiyonel iç mekân özellikleriyle sıradanlığı geride 
bırakın.



KALIPLARA SIĞMAZ  
ARACINIZLA TAM UYUMLU

ÖZGÜRLÜĞÜN SINIRI YOK 
 FONKSİYONEL, ERGONOMİK

Stork Camper’ın özel olarak tasarlanmış kabini tüm pick-up markalarıyla tam uyum sağlar. 
Aracınızı değiştirdiğinizde Stork Camper’ınızı da değiştirmenize gerek kalmaz.

Kamp hayatının sınırlarını Stork Camper ile kaldırıyor, size konforlu ve 
özgür bir alan yaratıyoruz. 
Nasıl mı? 
Stork Camper’daki masayı isterseniz dışarıda da kullanabilir, isterseniz seviyesini 
düşürerek yatağa dönüştürebilirsiniz. Her eşyayı dilediğiniz gibi kullanın, özgürlüğünüzü 
sınırsız yaşayın.



GÜCÜ DOĞASINDA  
SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ÇEVRE DOSTU

STANDART ÖZELLİKLER 

Gücünü doğasından alan, sürdürülebilir enerji prensibiyle hareket eden Stork Camper’ın 
güneş paneli sayesinde enerji kaynağına bağlı kalmadan uzun bir süre boyunca istediğiniz 
her yerde kamp yapabilirsiniz. Üstelik bunu çevreye son derece duyarlı bir şekilde 
gerçekleştirebilirsiniz.

Monoblok cam yünü takviyeli
polyester gövde

LED stop lambaları 

Yan, tavan ve oturma altı depolama

Yalıtımlı tavan

Özel üretim merdivenler

Dört kişilik oturma alanı 

3 pencereli, sineklikli ve
güneşlikli tavan çadırı 

Fiberglas iç kaplama

Kontrol paneli



STANDART ÖZELLİKLER

KABİN
DIŞ GÖVDE

Stork Camper monoblok, iç-dış fiberglas arası 20 mm yalıtımlı aerodinamik kabin

Stork Camper pop-up iç-dış fiberglas arası 20 mm yalıtımlı tavan

Özel renk seçeneği - Opak 

Tavanda saklama gözleri

Stork Camper döşemeler, minderler

3 pencereli sineklik ve güneşlikli tavan çadırı 

Paslanmaz menteşeler

Özel üretim paslanmaz kriko ve fonksiyonel bağlantı noktaları

Özel üretim paslanmaz gergi kilitleri

Araç-kabin bağlantı mekanizması

LED stop ve pozisyon lambaları

7 veya 13 pin plastik fiş

Özel üretim merdiven

İÇ TASARIM

Fiberglas iç kaplama

Yan depolama ünitesi, tavan ve oturma altı depolama alanları

Kontrol paneli ünitesi

PVC zemin kaplama

ELEKTRİK/ELEKTRONİK

6’lı switch panel - otomatik sigortalı

100 Ah AGM jel akü

LED iç aydınlatma

Victron Blue Smart IP22 Charger 12/30 akü şarj cihazı

Defa harici 220 V şarj girişi ve kablosu

2 adet USB girişi

12 V çakmaklık girişi

SU SİSTEMİ

Özel üretim polietilen su deposu (80 lt) ve şamandıra

Su seviye göstergesi

Dometic 12 V 7 lt veya Fiamma Aqua 8 7 lt 12 V hidrofor

Berhimi ya da Fiamma kilitli su girişi

Krom kapaklı su çıkışı ve dış duş seti

PORTATİF DIŞ MUTFAK SETİ

Dış mutfak seti ve bağlantı aparatları

Musluk

Plastik eviye

Portatif kamp ocağı

OTURMA VE YATMA ALANI

4 kişilik oturma alanı (4 yetişkin)

Katlanır ayaklı, üç fonksiyonlu çıkarılabilir masa

1. yatak: Açılabilir üst yatak mekanizması ve yatak (200x140 cm)

2. yatak: Alt yatak alanı (190x95 cm) veya (140x110 cm)

LED iç aydınlatma 

Dış mutfak seti 

Tavanda saklama gözleri

220 V şarj girişi ve 2 adet USB girişi 

Portatif kamp ocağı

Açılabilir üst yatak mekanizması ve yatak 
(200x140 cm)

Özel üretim polietilen su deposu

Musluk

Alt yatak alanı (190x95 cm) veya 
(140x110 cm)



OPSİYONEL ÖZELLİKLER

KABİN AKSESUARLARI
KABİN KALDIRMA KRİKOSU

AL-KO marka kabin kaldırma krikosu (4 adet)

KARAVAN YAN PENCERELERİ (en fazla 2 adet seçilebilir)

Berhimi - karavan penceresi (300x700 mm) 

Berhimi - karavan penceresi (300x500 mm)

KARAVAN TAVAN PENCERESİ

40x40 tavan heki (manuel)

40x40 fanlı ve uzaktan kumandalı tavan heki

Arka kapı sineklik - çift katmanlı

Ahşap zemin kaplama

RENK (Standart kabin opak olarak üretilir)

Özel renk seçeneği - metalik

Özel renk seçeneği - 4CR titanyum kaplama

Wi-Fi geri görüş ve çevre kamerası

ELEKTRİK
AKÜ

Victron AGM Deep Cycle Battery 220 Ah (standart akü farkı) 

AKÜ İZLEME

Victron Battery Monitor BMV-712 Smart

INVERTER

Victron Phoenix 12/375 VE Direct Schuko Inverter

Dometic Sinepower DSP 412 

GÜNEŞ PANELİ SETİ

240 W Tommatech güneş paneli + Victron SmartSolar MPPT 100/30

240 W Tommatech güneş paneli + Epever MPPT şarj regülatörü XTRA30 3210N-XDS2

MUTFAK
İç mutfak ünitesi (Can FL1323 kombine ocak eviye/katlanır musluk)

BUZDOLABI

Indel B Cruise 65 lt

Berhimi 85 lt

Dometic CRX 65 lt 

WC
PORTATİF WC

Dometic 972 9,8 lt taşınabilir tuvalet

Berhimi Pro 9000 20 lt taşınabilir tuvalet

TENTE
Dometic PW1100 250x300

Katlanabilir dış duş perdesi

ISITICI
DİZEL KABİN ISITICI (4,5 lt yakıt deposu ve braketiyle birlikte)

Eberspacher Airtronic D2L

*Bu broşürde kullanılan ekipman bilgileri ve materyaller değişiklik gösterebilir.
Ürünle ilgili en son bilgiler için lütfen bizimle iletişime geçin.



İÇ - DIŞ
KABİN ÖLÇÜLERİ
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Stork Camper, hızlı kurulum ve 
toplamaya olanak veren özellikleriyle 
kamp hayatını pratikleştiriyor.
Kamp alanına ulaştığınızda 40 saniye 
içinde yaşam alanınızı oluşturabilir ve 
aynı sürede toplayabilirsiniz.

Kısa konaklayacağınız durumlarda 
arka kapağı ve açılabilir tavanı 
yükseltmeniz yeterli. Uzun süre kamp 
yapmayacaksanız Stork Camper’ı 
kolayca demonte edip garajınızda 
tutabilir, tekrar kamp yapmak 
istediğinizde yine kolayca monte 
edebilirsiniz.

Stork Camper
300-500 kg

1.100 mm
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Kısıklı Cad. Șehit Teğmen İsmail Moray Sok.
No: 2/1 34662 Altunizade - İstanbul

0216 939 50 00 storkcamper@temsaotomotiv.com

*Bu broşürde kullanılan ekipman bilgileri ve materyaller değişiklik gösterebilir. Ürünle ilgili en son bilgiler 
için lütfen bizimle iletişime geçin.


