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 Hype Polski producent kamperów klasy premium. Ergonomia, dbałość o szczegóły,            
najwyższej jakości materiały, nowoczesny design oraz innowacyjne rozwiązania charakteryzują 
pojazdy firmy Hype.
 
 Przemieszczając się zwracają uwagę swoim charakterystycznym wyglądem oświetlając 
drogę najnowszej generacji lampami w technologi led. Opływowa sylwetka powoduje mniejsze 
opory powietrza, a ukryta markiza i płaskie szyby zmniejszają odgłosy dostające się do wewnątrz 
pojazdu. Komfortowo może podróżować 5 osób, każda w regulowanym odrębnym fotelu. 

 To co wyróżnia te kampery to ogromny bagażnik, który spokojnie pomieści dwa motocykle, 
klika rowerów lub kłada. Rewelację stanowią elektrycznie zamykane klapy drzwi serwisowych z 
centralnym zamkiem. Zapomnijmy o bieganiu z kluczykiem sprawdzając czy wszystkie zamki są 
zamknięte. Meble z lakierowanymi frontami wyposażone w najwyższej jakości akcesoria, dodatki z 
licowej skóry czy regulowane oświetlenie to tylko niektóre udogodnienia jakie oferuje Hype w 
swoich kamperach. 

 Hype posiada w swojej ofercie szereg akcesoriów oraz wyposażenia do budowy                
kampervanów takich jak elektrycznie opuszczane łóżka, ławki z siedzeniami, materace na wymiar 
czy usługi tapicerowania foteli. Ponadto posiadamy własny sklep z wyposażeniem kamperowym, 
serwis. Więcej na www.hypecamper.com



ELEKTRYCZNIE ZAMYKANE DRZWI SERWISOWE
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ZESTAW CZTERECH FOTELI DO KAMPERA

Wyposażenie:

Głębokie profilowania boków i siedzisko szersze względem 
standardowego dla pełnego komfortu podczas jazdy
Pełna regulacja oparcia
Przesuw siedziska przód/tył
Płynna regulacja nachylenia siedziska
Zintegrowane w pełni regulowane 2 podłokietniki w standardzie
Fotele posiadają podstawę
Tapicerowanie z wzornika dostępnych tkanin
Możliwość zamówienia indywidualnego pikowania
Możliwość zamówienia indywidualnego haftu
Możliwość montażu obrotnicy

Ławka z kompletem foteli:
System dwóch osobnych foteli zainstalowanych na jednym stelażu ławki. Zaprojektowane specjalnie z myślą 
o zabudowie kamperowej, oferujące znacznie wyższy komfort podróżowania dla pasażerów w porównaniu 
do standardowych siedzeń. Przestrzeń pod ławką stwarza możliwość montażu zbiornika na wodę, urządzenia 
grzewczego lub akumulatora. Wysokość pozwala na budowę podestu, który zapewni zrównanie się z poziomem 
przednich foteli.Produkt homologowany- gwarancja bezpieczeństwa użytkowania, kompletne testy dla regulaminu 
R14 i R17 Jest to kompletny, dedykowany zestaw zwiększający ilość miejsc do: 
Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Mercedes Sprinter.

Wyposażenie:

Przesuw przód/tył
Przesuw boczny zewnętrznego fotela
Regulacja pochylenia
Pasy trzypunktowe
System ISOFIX w obydwu fotelach
Podłokietnik Comfort zewnętrznego fotela
Tapicerowanie z wzornika dostępnych tkanin
Możliwość zamówienia indywidualnego pikowania
Możliwość zamówienia indywidualnego haftu

Komplet foteli przednich:
Komfortowe fotele z podstawą dedykowane do samochodów kempingowych. Konstrukcja  fotela stworzona specjalnie 
z myślą o zastosowaniu w autach kempingowych oferuje wyższy komfort podróżowania i użytkowania względem 
foteli standardowych.

OFERTA



ZESTAW CZTERECH FOTELI DO KAMPERA
Komplet foteli przednich:
Komfortowe fotele z podstawą dedykowane do samochodów kempingowych. Konstrukcja  fotela stworzona specjalnie 
z myślą o zastosowaniu w autach kempingowych oferuje wyższy komfort podróżowania i użytkowania względem 
foteli standardowych.

Wyposażenie:

Głębokie profilowania boków i siedzisko szersze względem 
standardowego dla pełnego komfortu podczas jazdy
Pełna regulacja oparcia
Przesuw siedziska przód/tył
Płynna regulacja nachylenia siedziska
Zintegrowane w pełni regulowane 2 podłokietniki w standardzie
Fotele posiadają podstawę
Tapicerowanie z wzornika dostępnych tkanin
Możliwość zamówienia indywidualnego pikowania
Możliwość zamówienia indywidualnego haftu
Możliwość montażu obrotnicy

Ławka z kompletem foteli
System dwóch osobnych foteli zainstalowanych na jednym stelażu ławki. Zaprojektowane specjalnie z myślą 
o zabudowie kamperowej, oferujące znacznie wyższy komfort podróżowania dla pasażerów w porównaniu 
do standardowych siedzeń. Przestrzeń pod ławką stwarza możliwość montażu zbiornika na wodę, urządzenia 
grzewczego lub akumulatora. Wysokość pozwala na budowę podestu, który zapewni zrównanie się z poziomem 
przednich foteli. Produkt homologowany- gwarancja bezpieczeństwa użytkowania, kompletne testy dla regulaminu 
R14 i R17 Jest to zestaw dedykowany np do kamper vanów.

Wyposażenie:

Przesuw przód/tył
Przesuw boczny zewnętrznego fotela
Regulacja pochylenia
Pasy trzypunktowe
System ISOFIX w obydwu fotelach
Podłokietnik Comfort zewnętrznego fotela
Tapicerowanie z wzornika dostępnych tkanin
Możliwość zamówienia indywidualnego pikowania
Możliwość zamówienia indywidualnego haftu



DODATKOWA KANAPA DO ZABUDOWY

Dodatkowa kanapa do zabudowy kamper van marki Fiat Ducato/ Peugeot Boxer/ Citroen Jumper

   Najlżejszy dostępny na rynku zestaw kotwiczący (13.5 kg) pozwala optymalizować wagę zabudowy. 
Podstawa posiada komplet dokumentacji, która umożliwia dostawienie dodatkowych miejsc 
siedzących w kampervanach. Produkt homologowany- gwarancja bezpieczeństwa użytkowania, 
kompletne testy dla regulaminu R14, R16 i R17 Jest to kompletny, dedykowany zestaw kotwiczący 
kanapę do konstrukcji auta.





Pojedyńczy fotel
Fotele dedykowany do samochodów kempingowych lub Vanów. Oferuje bardzo wysoki
komfort podróżowania i użytkowania względem foteli standardowych.

Wyposażenie:

Głębokie profilowania boków i siedzisko szersze względem standardowego dla
pełnego komfortu podczas jazdy
Pełna regulacja oparcia
Przesuw siedziska przód/tył
Płynna regulacja nachylenia siedziska
Zintegrowane podłokietniki w standardzie
Możliwość zamówienia z podstawą
Tapicerowanie z wzornika dostępnych tkanin
Możliwość zamówienia indywidualnego pikowania
Możliwość zamówienia indywidualnego haftu
Możliwość montażu obrotnicy

Komplet foteli do ławki:
System dwóch osobnych foteli. Zaprojektowane specjalnie z myślą o zabudowie kamperowej,
oferujące znacznie wyższy komfort podróżowania dla pasażerów w porównaniu do
standardowych siedzeń.

Wyposażenie:

Przesuw przód/tył
Przesuw boczny zewnętrznego fotela
Regulacja pochylenia
System ISOFIX w obydwu fotelach
Podłokietnik Comfort zewnętrznego fotela
Tapicerowanie z wzornika dostępnych tkanin
Możliwość zamówienia indywidualnego pikowania
Możliwość zamówienia indywidualnego haftu�



TAPICEROWANIE

Oferujemy:

Wymiana tapicerki skórzanej oraz materiałowej foteli
Naprawę tapicerki skórzanej oraz materiałowej foteli
Modelowanie, wyprofilowanie kształtu foteli
Możliwość dołożenia podłokietników
Tapicerowanie z wzornika dostępnych tkanin
Możliwość zamówienia indywidualnego pikowania
Możliwość zamówienia indywidualnego haftu
Usługa przerabiania fotel typu BUS na fotel typu KAMPER�

Tapicerstwo w HYPE oznacza pewność najwyższej jakości wykonania, elegancji, luksusu i komfortu.
Profesjonalizm, staranność i dbałość o detale – to filar naszej marki.  Urzeczywistniamy indywidualne pomysły naszych 
klientów służąc fachową poradą i pomocą.
Przyciągające wzrok kontrastowe przeszycia czy dyskretna, ponadczasowa elegancja? Wybór należy do Ciebie.



Elektrycznie opuszczane łóżko
Inteligentny system pozwala na podnoszenie i opuszczanie łóżka do określonej pozycji po naciśnięciu 
przycisku. Podniesienie łóżka do sufitu pozwoli w pełni wykorzystać przestrzeń pod nim. 
System stelaży pod materac zapewni komfort wypoczywania. Rama wykonana z lekkiego aluminium. 
Możliwość zamówienia w indywidualnych wymiarach.

Materace na indywidualne zamówienie
Materace piankowe charakteryzują się jednolitą budową i przewiewnością. Dedykowane specjalnie dla 
pojazdów kempingowych o odpowiednich parametrach trudnopalnych. Posiadają właściwości 
antyalergiczne. Struktura wkładu zapewnia odpowiednią sprężystość i elastyczność. Pokrowce w 
materacach wykonane są z wysokiej jakości dzianiny odpornej na zabrudzenia. Posiadają wytrzymałe 
zamki błyskawiczne. 



Obszycie kierownicy

Ręcznie obszywana kierownica z najwyższej jakości skóry licowej. 
Dla pełnej ergonomii wstawki ze skóry perforowanej. Wytrzymałe nici w dowolnym kolorze. 
Wybór skóry z dostępnego wzornika



SKLEP STACJONARNY I INTERNETOWY

Sklep stacjonarny:  87-630 Skępe      Rumunki Skępskie 24

info@hypecamper.com
+48 797 912 687

serwis@hypecamper.com 
+48511825710

Sklep internetowy:  www.hypecamper.com

Allegro:      https://allegro.pl/uzytkownik/Hypecamper/sklep

Facebook:   https://www.facebook.com/hypecamper

Instagram:  https://www.instagram.com/hype.camper

Oferujemy własne produkty i usługi oraz szeroką gamę wyposażenia, akcesoriów do
pojazdów kempingowych takich firm jak: Dometic, Truma, Gok, Hafelle i innych.



SERWIS

Hype to nie tylko producent, ale również profesjonalny serwis kamperów. Posiadamy najwyższej jakości 
sprzęt oraz wykwalifikowaną kadrę. Produkcja kamperów od podstaw daje nam dużą wiedzę i umiejętności, 
które pozwolą naprawić każdą usterkę. Chcesz przygotować swój pojazd przed sezonem lub doposażyć w 
niezbędne akcesoria zapraszamy do nas. Budujesz kampervana? Zamontujemy komplet foteli, toaletę, 
lodówkę, meble itp.

Searwis: Naprawa, konserwacja i doposażenie   urządzeń 
gazowych firmy Truma typu: ogrzewanie, bojlery, kuchenki 
gazowe itp., przygotowanie   pojazdów przed sezonem            
i przeglądy po sezonie, montaż instalacji fotowoltaicznej, 
montaż drzwi i okien, montaż anten satelitarnych, markiz, 
zawieszeń pneumatycznych,    wymianę pieców, lodówek,  
naprawy powypadkowe, wymiana tapicerki, obszycie       
materacy, naprawa mebli



Searwis: Naprawa, konserwacja i doposażenie   urządzeń 
gazowych firmy Truma typu: ogrzewanie, bojlery, kuchenki 
gazowe itp., przygotowanie   pojazdów przed sezonem            
i przeglądy po sezonie, montaż instalacji fotowoltaicznej, 
montaż drzwi i okien, montaż anten satelitarnych, markiz, 
zawieszeń pneumatycznych,    wymianę pieców, lodówek,  
naprawy powypadkowe, wymiana tapicerki, obszycie       
materacy, naprawa mebli






