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Na rozdíl od velkých výrobců, kteří vyrábí 
“pásovým” způsobem, jsou menší firmy 
pružnější, na změny v poptávce reagují rychleji 
a jsou schopny přizpůsobit se požadavkům 
stále náročnějších zákazníků. Značka, rodinná 
tradice a dobré jméno budované po několik 
generací je hlavním bohatstvím a nelze s nimi 
proto experimentovat. Aby se malé firmy 
v tvrdé konkurenci udržely, prosadily a dále se 
rozvíjely, nabízejí vždy něco navíc. S omezenými 
náklady na marketing musí zákazníky o svých 
přednostech přesvědčit a nabídnout jim 
originalitu s vyšší přidanou hodnotou.
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 Příkladem rodinné firmy, která 
i  v  dnešní složité době úspěš-
ně funguje, je Wingamm, sídlící 
nedaleko Verony. Již od  svého 
založení v  70. letech je spojena 
s  konstrukcí samonosné karose-
rie ze sklolaminátu. Zakladatelé, 
bratři TURRI, měli dlouhodobé 
zkušenosti s  výrobou nábytku 
pro zakázkové interiéry a jedněmi 
z  jejich odběratelů byli také vý-
robci obytných vozů a  karavanů. 
Vášeň pro rekreační vozidla v prů-
běhu času vyústila v  rozhodnutí 
zahájit kompletní výrobu vlastní 
značky. Na  rozdíl od  ostatních 
výrobců se rozhodli jít vlastní 

originální cestou. Spojením ro-
dinných firem Turri&Boari vznikla 
značka, která je ve světě obytných 
vozů dlouhodobě něčím jiným 
a výjimečným. Díky spolupráci se 
schopnými designéry a  inžený-
ry bylo dosaženo vysoké úrovně 
vnitřního i vnějšího zpracování.
 Klasická technologie dodnes 
spočívá ve  smontování interiéru 
vozidla z  dřevotřískových desek 
na  podlahovém panelu nábyt-
kářským způsobem. Spojením 
„mobilní skříně“ se šasi vozidla 
vznikne nosná konstrukce, na kte-
rou se připevní boky i  střecha 
vyrobená z  prefabrikovaných 
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panelů. Výhodou je rychlá, lev-
ná a  technologicky jednoduchá 
prvovýroba. Tato konstrukce ale 
vyžaduje pravidelnou údržbu, je 
náchylná k  zatečení a  oprava ná-
stavby bývá problematická. U lev-
nějších modelů z  důvodu užití 
méně odolných materiálů může 
být životnost a  kilometrový pro-
běh podvozku vyšší než mecha-
nické možnosti obytné nástavby.
Technologie výroby samonosné 
skořepinové konstrukce je ob-
dobná jako u  lodí. Sklolaminát je 
pevný, lehký a  odolný materiál 
umožňující vyrobení téměř libo-
volného designu pomocí negativ-
ních forem, ve kterých je tvarován. 
Obytná nástavba, tak jako trup 
lodi, je tvořena z  jediného kusu 
bez jakýchkoliv spojů a  použití 
šroubů či nýtů. Kompaktní pev-
né, lehké a  vodotěsné konstruk-
ci nehrozí problémy s  rozdílnou 
tepelnou roztažností. Nevznikají 
trhliny, přechodové můstky a tím 
ztráty tepla. Dřevěné hranoly, pa-
nely a  plastové lišty, které stářím 
degradují, zde nenajdeme. Od-
padají tak pozdější zdroje plísní či 
hniloby z důvodu průniku vlhkos-
ti. Dvouplášťová dokonale spoje-
ná skořepina má sendvičové slo-
žení: vnější stěna – polyuretanová 
pěna – vnitřní stěna. Pěna svou 
roztažností dokonale vyplní vnitř-

ní prostor. Díky tomuto provedení 
si cestovatelé užijí celoroční kom-
fort s  minimální energetickou 
náročností a dokonalou tepelnou 
pohodou po mnoho let. Mezi dal-
ší výhody samonosné konstrukce 
patří vysoká míra pasivní bezpeč-
nosti, snadná opravitelnost při 
poškození a  vysoká doložitelnost 
nákladem. 

Pět modelových řad 
obytných automobilů
 Wingamm nabízí v  současnos-
ti pět modelových řad obytných 
vozů na podvozcích VW Transpor-
ter, Fiat Ducato a MB Sprinter, pro 
něž je společné:
■ bezpečná, lehká, bezúdržbová 

a  vodotěsná laminátová ná-
stavba 

■ mechanicky sklápěné dvojlůž-
ko pro podélné ležení bez nut-
nosti „přelézání“ - Drop down 
bed vlastní konstrukce s  nos-
ností 350 kg 

■ světlý design interiéru a  origi-
nální nábytek z vícevrstvé lami-
no překližky

■ vytápěné garáže X-trafit z  jed-
noho kusu laminátu pro snad-
nou údržbu

■ samonosné dveře bez rámů 
a skryté dveřní závěsy pro čistý 
design 
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■ 50 mm silná sendvičová, tep-
lým vzduchem vytápěná pod-
laha Floor comfort system 

■ vnější tvary bez ostrých hran, 
skvělá aerodynamika, dokonalá 
izolace, nízká úroveň vnitřní-
ho hluku, hospodárný provoz 
a LED osvětlení interiéru

■ u  vozidel do  6 m délky platíte 
na trajektech, mostech, parkovišti 
i v kempech jako za osobní auto

MICROS 
 Model na  podvozku VW Trans-
porter je primárně určen na  po-
hodlné cestování 2 osob. Uvnitř 

jsou 4 homologovaná sedadla 
a  pod komfortním dvojlůžkem 
mohou přenocovat další 2 oso-
by. Celková délka 5,3 m  je srov-
natelná s  osobními vozy. Přesto 
poskytuje velkorysý vnitřní pro-
stor s  kompletním vybavením 
a  koupelnu umístěnou v  zadním 
rohu. Na přání je možno objednat 
i verzi s pohonem všech kol, ideál-
ní volbu pro jízdy na nezpevněné 
komunikaci a  lehčí off-road. Díky 
tepelné izolaci a  podlahovému 
topení umožní bezproblémový 
celoroční provoz. Na  zadní stěně 
jsou montážní body pro ukotvení 
nosiče kol. Menší rozměry zname-

nají výhodu pro městský provoz 
i  mimo něj a  možnost objevovat 
místa běžným obytným vozem 
nedostupná. Tyto přednosti a do-
ložitelnost 600 kg ocení aktivní 
uživatelé každého věku.

BROWNIE 
 Nejmenší z  vozů na  podvozku 
DUCATO. V  nabídce je provede-
ní s  délkou 5,25 a  5,89 m. U  delší 
varianty je možno zvolit v  zadní 
části garáž, která je použitelná 
jako patrová postel. Kdo garáž ne-
využije, může dát přednost pro-
storné koupelně v  zadním levém 

rohu. Vzhledem k menším rozmě-
rům a  pohotovostní hmotnosti 
2,5 t resp.2,7 t je to vozidlo hbité 
a  dobře ovladatelné ve  městě 
i  na  úzkých silnicích. Na  přání je 
vzadu možnost vybavit nosičem 
s  nosností 150 kg pro plnohod-
notný motocykl nebo jiný náklad. 
Tažné zařízení umožní připojit pří-
věs do  celkové hmotnosti až 2 t, 
dovnitř naložíte až 800 kg nákla-
du. Interiér delších modelů 5.8GL 
a 5.8N zajistí pohodlné cestování 
i nocování čtyř osob. Brownie 5.0 
je ideální varianta pro dlouhodo-
bé výlety ve dvou s možností pře-
pravy i noclehu až 4 osob.

Wingamm
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CITY-SUITE
 Novinka roku 2014 s  délkou 
5,99 m je odpovědí výrobce 
na  obytné vozy typu „kasten-
wagen“, ke  stavbě kterých se 
dnes užívají běžné dodávkové 
vozy. Tento nadčasově navržený 
model svým tvarem a konstrukcí 
eliminuje nedostatky vestaveb, 
které nelze uvnitř kónicky zúžené 
celoplechové karosérie uspoko-
jivě řešit. Tzn. omezená vnitřní 
výška, malá délka postelí umís-
těných na  šířku a  problematická 
izolace. Pro zajištění dostatečné 
tuhosti má plechová karoserie 

množství výztuh, dutin a  profilů, 
které nelze uspokojivě izolovat. 
Kov je velmi dobrý vodič. V těch-
to místech dochází v zimě velkým 
únikům tepla, naopak v  létě se 
interiér nadměrně zahřívá. Ne-
zanedbatelná je i  vyšší úroveň 
vnitřního hluku a srážení vlhkosti 
uvnitř dutin.
 Sendvičová konstrukce s pěnou 
uvnitř je téměř dokonalý izolant. 
Oproti skříňovému vozu, kterému 
se svým tvarem z dálky podobá, je 
nástavba CITY-SUITE o něco vyšší, 
širší a boční stěny se směrem na-
horu tolik nezužují. Výsledkem 
je čistá vnitřní výška 2 m a  šířka 
1,9 m téměř až po střechu. Na přá-
ní je možno do  přední části ob-
jednat mechanicky sklopné  dvoj-
lůžko. Na zádi vozu jsou výklopné 
dveře s  pohodlným přístupem 
do  velkého nákladního prostoru 
pod výškově stavitelným dvoj-
lůžkem. Tato koncepce umožňuje 
naložit dovnitř rozměrný náklad – 
od  jízdních kol až po europaletu. 

Užitnou hodnotu zvýší montáž 
zadního nosiče pro 150 kg, tažné 
zařízení pro 2 t přívěs a  celková 
doložitelnost až 800 kg.

OASI 
 Dlouholetý bestseller této 
značky, postavený na  podvoz-
ku Ducato s  rozvorem 4,035 m. 
Za svůj design a originální řešení 
získal mnoho prestižních oceně-
ní. Dodává se ve třech délkách – 
5,4, 6,1 a 6,9 m. Na výběr je mno-
ho variant interiéru, variabilní 
sedačky, prostorná koupelna, ele-
gantní kuchyně vše na vytápěné 
podlaze. OASI 610GL a  690GS 
nabízí vyhřívanou garáž. Standar-
dem je centrální dálkové ovládá-
ní všech vstupních a  obslužných 
dveří. Délkou okolo 6 m, externí 
šířkou 2,25 m a  výškou 2,91 je 
OASI uvnitř dostatečně prostorný 
a  venkovní rozměry stále umož-
ní obratnost, bezpečnou jízdu 
a úsporný provoz.

 Na rozdíl od „anonymní“ velkosé-
riové produkce je u  všech modelů 
WINGAMM viditelný větší podíl 
ruční řemeslné práce, pozornost 
věnovaná detailu, svěží design 
a  jedinečné technologie. Je pouze 
na  rozhodnutí zákazníka, zda dá 
přednost výrobku, ve  kterém ne-
malá část prodejní ceny obsahuje 
náklady na  propagaci a  reklamu, 
nebo si za  své peníze pořídí ori-
ginální výrobek, který mu místo 
toho nabídne vyšší užitnou hod-
notu a  vysokou zůstatkovou cenu 
i  po  letech užívání. Nástavby vozi-
del Wingamm mají životnost v  řá-
dech desítek let a  většina modelů 
staršího data výroby je stále v pro-
vozu. Nejlepší vizitkou výrobce je 
skutečnost, že spokojení majitelé 
se při nákupu nového vozu vracejí 
a protože nechtějí slevovat ze svých 
nároků, vyberou si opět model 
z produkce této výjimečné značky. 

Více informací najdete na 
www.wingamm.com.

Přijďte si prohlédnout 
obytné automobily 
Wingamm na vlastní oči! 
 Autorizovaný prodejce je poprvé představí české 
veřejnosti na veletrhu Caravaning Brno 2014 - ve
dnech 6. až 9. listopadu na brněnském výstavišti.
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