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Certyfikowane konwersje to jakość stosowanych rozwiązań zaaprobowanych 
przez Opla, wykonywanych przez firmy z wieloletnim doświadczeniem, przy 
zachowaniu pełnej gwarancji na pojazd bazowy: 

WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ WERSJĘ OPLA MOVANO POD ZABUDOWĘ

4x4 BiTurbo 2 lata/ 
40 tys. km

Bluetooth®

USB
ESP® Start/StopRWDFWD

Napęd na
przednią oś

Napęd na
tylną oś

Napęd na 
wszystkie koła

System oszczę- 
dzania paliwa

Silniki podwój-
nie doładowane

Przeglądy ŁącznośćWspomaganie
kierowcy

FURGON

SILNIKI BiTurbo BiTurbo 

2.3 CDTI 
110 KM S/S*

2.3 CDTI
125 KM

2.3 CDTI  
136 KM S/S*

2.3 CDTI  
163 KM S/S*

1Dostępna również z podwójnymi tylnymi kołami (DRW)     
L – długość nadwozia: 1 = krótka, 2 = średnia, 3 = długa, 4 = przedłużona     
H – wysokość nadwozia: 1 = standardowa. Napęd 4x4 tylko z napędem na tylną oś RWD.

*S/S – Start/Stop

WERSJE

Długość i wysokość pojazdu Furgon

L2 (5 548 mm) H2 (2 500 mm) FWD

L3 (6 198 mm) H2 (2 488-2 557 mm) FWD/RWD1

L4 (6 848 mm) H3 (2 794-2 808 mm) RWD1

• Precyzja wykonania
• Dbałość o szczegóły 

 

• Różnorodność zastosowań i funkcjonalność
• Komfortowy przewóz osób i ładunku

owner
Opel



WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Nadkola w części towarowej wyłożone  

tworzywem ABS
• Pełna tapicerka ściany lewej części osobowej  

z parapetem
• Tapicerka sufitu części osobowej
• Tapicerka sufitu na całej długości pojazdu
• Podłoga części towarowej wyłożona sklejka 

antypoślizgową z uchwytami do mocowania 
ładunku

• Listwy do mocowania ładunku w części 
towarowej

• Niezależne ogrzewanie
• Wyłożenie sufitu w części towarowej sklejką 

szarą laminowaną 
• Wyłożenie drzwi tylnych sklejką szarą  

laminowaną do połowy wysokości  
• Wyłożenie ścian części towarowej sklejką 

szarą laminowaną

• Przeszklenie części osobowej – dwie szyby 
stałe przyciemniane

• 3 (lub 4) ergonomiczne fotele z 3-punktowymi 
pasami bezpieczeństwa, wyposażone  
w składane podłokietniki (w wersji 4-osobowej 
dwa podłokietniki skrajne)

• Fotele przednie i tylne na tym samym poziomie
• Podłoga antypoślizgowa wyrównana  

z kabiną kierowcy w przestrzeni osobowej
• Przegroda pełna, oddzielająca część  

osobową od ładunkowej
• Dostęp pod fotelami na długie przedmioty  

od strony części ładunkowej
• Obicie boczne kabiny z tworzywa ABS wraz  

z uchwytami na napoje
• Wyłożenie tapicerką słupków B 
• Oświetlenie wewnętrzne
• Transport po zabudowie
•  Dokumenty umożliwiające rejestrację –  

homologacja europejska

Furgon do przewozu 6/7 osób i towarów – zabudowa CONFO CAB



WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Nadkola w części towarowej wyłożone  

tworzywem ABS
• Pełna tapicerka ściany lewej części osobowej  

z parapetem
• Tapicerka sufitu części osobowej
• Tapicerka sufitu na całej długości pojazdu
• Podłoga części towarowej wyłożona sklejka 

antypoślizgową z uchwytami do mocowania 
ładunku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tylna ławka 4-osobowa zintegrowana,  
z biodrowymi pasami bezpieczeństwa  
i zintegrowanymi zagłówkami 

• Siedziska wykonane z odpornego, łatwo 
zmywalnego materiału

• Fotele przednie i tylne na tym samym poziomie
• Podłoga antypoślizgowa wyrównana z kabiną 

kierowcy w przestrzeni osobowej
• Przeszklenie – 2 szyby stałe w ścianie lewej  

za kierowcą i w drzwiach bocznych
• Przegroda pełna, przeszklona składana  

razem z ławką za kabinę kierowcy,
• Dostęp pod fotelami na długie przedmioty  

od strony części ładunkowej
• Wyłożenie tapicerką słupków B  

(po zdemontowaniu przegrody fabrycznej)
• Tapicerka ściany bocznej pod oknem
• Transport po zabudowie 
• Dokumenty umożliwiające rejestrację –  

homologacja europejska

Furgon do przewozu 7 osób i towarów – zabudowa REPLI CAB

• Listwy do mocowania ładunku w części 
towarowej

• Niezależne ogrzewanie
• Wyłożenie sufitu w części towarowej sklejką 

szarą laminowaną 
• Wyłożenie drzwi tylnych sklejką szarą lamino-

waną do połowy wysokości  
• Wyłożenie ścian części towarowej sklejką 

szarą laminowaną



WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Rozbudowa fabrycznej klimatyzacji o dodat-

kowy parownik z rozprowadzeniem central-
nym lub indywidualnym

• Półki na drobny bagaż (z oświetleniem  
indywidualnym lub bez) 

• Zasłonki na każde okno (za wyjątkiem kabiny 
kierowcy)

• Zależne (lub niezależne) ogrzewanie wnętrza
• System audio – radio, mikrofon z głośnikami 
• System video 
• Fotele na podestach
• Stopień boczny wysuwany manualnie  

lub elektrycznie
• Dodatkowe wyposażenie foteli (przesuw,  

podłokietniki, podnóżki, kieszenie itd)
• Oświetlenie LED przedziału pasażerskiego

• Wejście przez drzwi przesuwne
• Uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany 

przy drzwiach wejściowych
• Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału 

pasażerskiego
• Pełne pokrycie ścian i sufitu tapicerką miękką
• Wzmocnienie oraz pokrycie podłogi i nadkoli 

wykładziną antypoślizgową, kolor szary
• Fotele ze zintegrowanymi zagłówkami, regula-

cją oparć, pasami bezpieczeństwa, tapicerka 
do wyboru

• Częściowa przegroda za siedzeniem kierowcy 
(1/3 szerokości) 
 
 
 

Zabudowa autobusowa dla 17 osób

• Wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych,
• Wybijak szyb samochodowych – 2 szt.,  

zamontowane na ścianie bocznej, oznaczenie 
wyjść awaryjnych, dodatkowa gaśnica

• Dokumenty do rejestracji – badanie z OSKP
• Oświetlenie przedziału osobowego z przełącz-

nikiem zamontowany w konsoli kierowcy
• Luk dachowy otwierany w trzech płaszczy-

znach spełniający rolę szyberdachu oraz 
wyjścia awaryjnego 

• Transport po zabudowie


