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Viya Karavan ile
            özlediğiniz tatil her yerde…
Karavan yaşamında çektiğimiz zorluklar ve karavan 
üretimindeki eksikler Viya Karavan’ın 2013 yılında 
sektöre girmesinde büyük öneme sahiptir. Bugün 
üretimini gerçekleştirdiğimiz karavanlarda satıcı gibi 
değil karavancı gibi düşünerek alanında deneyimli 
kadromuzla sektörün dünya çapındaki gelişmelerini 
yakından takip etmekteyiz. Karavanlarımızın pek çok 
bakımdan Avrupa da üretilen hazır karavanlardan 
daha donanımlı olması ve mobil araçlarla ilgili her 
türlü projeyi hayata geçirmek önceliklerimiz arasında 
yer almaktadır.

Üretimini gerçekleştirdiğimiz karavanlarda dünya 
üreticilerinin kullandığı malzemeler ile arge 
çalışmalarımız sonucu geliştirdiğimiz elektrik ve su 
tesisatını kullanmaktayız. Yaptığımız üretimlerde 
aracın görselliğinin yanı sıra güvenliğine de büyük 
önem vermekteyiz. Üretim alanımızda döküm, 
döşeme, mobilya, paslanmaz-metal, elektrik ve su 
atölyelerimizde teknolojik gelişmeleri yakından takip 
ederek büyük bir titizlik içerisinde çalışmalarımızı 
yapmaktayız. Satış sonrası destek ekibimiz 
oluşabilecek tüm ihtiyaçlara kısa sürede cevap 
vermektedir.

Viya karavan olarak en büyük hedefimiz 
karavancılığın ülkemizde yaygınlaşmasına katkıda 
bulunmaktır.

Şirketimiz 2015 yılı itibariyle kompozit yapı sektörüne 
girmiş ve bu anlamda KKTC ve Türkiye içerisinde 
çeşitli noktalarda kompozit ev üretimi yapmaktadır.
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Temiz Su

108 Lt. içme suyu 
tankı ve hidrofor 
uzun seyahatlerde 
su ihityacınızı 
karşılayacak.

Yatak Odası

Midi Heki ile 
gökyüzünü 
seyrederek dinlenme 
ve TV izlenme 
olanağı tanıyan  2 
kişilik bağımsız yatak 
odası.

Mutfak

Evinizdeki mutfağı 
aratmayacak 
ölçülerde ve 
konforda saklayın 
pişirin tadını çıkarın.

Salon

Multimedya 
sistem ve açılabilir 
yemek masası ile 
4 kişinin aynı anda 
yemek yiyip, vakit 
geçirebileceği 
mobil ortam.

Atık Su Tankı

Maceratör 
sistemli atık su 
tankı sayesinde 
elinizi hiçbirşeye 
değmeden ve tek 
tuşla boşaltma.

Gri Su Tankı

Maceratör 
sistemli gri su 
tankı sayesinde 
elinizi hiçbirşeye 
değmeden ve tek 
tuşla boşaltma.
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Keşfetmeye hazır mısınız?

Elektrik

Yanmaz kablo 
ve kablo kanalları 
ile hazırlanan 
akıllı 220V-12V 
panolarla swich 
ihtiyacı olmadan 
rahat, emniyetli 
kullanım sunan 
elektrik tesisatı. 

Klima

Sıcak havalarda 
içeriyi soğutan 
ve nemi gideren 
konforlu, yüksek 
enerji tasarruflu 
ısı pompalama 
işlemiyle ısıtıcı olarak 
da kullanılabilen 
klima sistemi.

Aydınlatma

Dolap üstlerinde 
Romantik Led, 
zeminde plexi 
led aydınlatmalar, 
koridorda 
tavanlarında 
gün ışığı led 
aydınlatmalarla 
farklı ortamlar. 

Kontrol Paneli 

Dijital Saat, Su 
Deposu Seviyesi, İç 
ve Dış Sıcaklık Testi, 
Işık, Su Pompası, 
Harici Işık, Koruma 
Sigortaları, Akü 
Şarj tek noktadan 
kontrolünü sağlayan 
akıllı panel. 

Hem seyahat etmek hem de evinizin konforundan 
ödün vermemek istiyorsunuz. Macera sever bir kamp 
tutkunusunuz. Belirlenmiş güzergahlardan, sınırlı alanlara 
hapsolmuş tatillerden sııkılıyorsunuz. Doğa ile iç içe olup 
teknolojinin kolaylaştıran avantajlarını doyasıya kullanmak 
istiyorsunuz.  İstediğiniz yerde konaklamak, istediğiniz 
anda alıp başınızı gitmek istiyorsunuz. Biz ne istediğinizi 
biliyoruz ve istediğiniz her şeyi Viya Karavan ayrıcalığı ile 
sizlere sunuyoruz. Keşfetmeye başlayın. Artık aradığınız 
tatil siz nerede istiyorsanız orada... 

Yalıtım

Çapraz bağlı 
hafif ve dayanıklı  
polietilen köpük 
ile üstün ses, toz, 
nem ve darbe 
yalıtımı. 

Ses Sistemi

TV seyrederken, 
müzik dinlerken 
ya da film izlerken  
daha keyifli bir 
seyir ve gerçek ses 
kalitesi.

www.v iyakaravan.com 7



Özlediğiniz tatil her yerde...
Tam kullanışlı mutfak. Geniş yemek alanı. Ortopedik tasarıma sahip çift kişilik yatak. Duş ve tuvalet. 
Yaşamı kolaylaştırmak için aradığınız bütün özelliklere sahip olan Viya Motokaravanları ile evinizi 
özlemek için çok da sebebiniz olmayacak. Çünkü eviniz siz neredeyseniz orada...
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MOTOKARAVANLAR
Genel Bakış
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Opsiyonel

Katlanır, açılır masa, koltuk döşemeleri, enerji  besleme hatları ve 
ahşap detaylar opsiyoneldir. 

Oturma Alanı

İsteğinize bağlı olarak 
tasarlanabilecek, farklı 
model ve tasarımlarda 
oturma koltuk ve yemek 
masası.

Yemek Masası

Özel uygulamalarla 
genişleyen, katlanabilen 
yemek masası bu özelliğinin 
yanında aktivite alanı olarak da 
sizi çok rahatlatacak.

Ankastre Evye - Ocak

Yıkayın, pişirin, servis edin... 
Viya Comfort Karavanda evinizi 
aratmayacak detaylar standart.

Fonksiyonel Dolaplar

Viya Comfort Karavanda en küçük 
alanlar ergonomik bir mimari 
ürünü  dolaplara dönüşüyor.

Raflar ve Tezgah

Size her türlü kullanım kolaylığını 
sağlamak ve dah falza akıllı 
alan yaratmak için her noktayı 
fonksiyonel hale getirdik.

Buzdolabı

Yiyeceklerinizi sağlıklı bir şekilde 
saklayabileceğiniz ankastre buzdolabı 
195 Lt‘lik küçük bir dev...
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TV ve Fonksiyonel dolaplar

İster ahşap kaplama, ister pvc 
enjeksiyon sizin için tasarlanan 
aracınızın her köşesinde 
fonksiyonel, estetik kullanışlı 
dolaplarla en küçük alanların 
bile kaybına izin vermedik. Hem 
yatak odası hem de oturma 
grubu alanlarında bulunan, 
opsiyonel olarak sunduğumuz 
dışa dönük tezgah arkası TV 
seçenekleri ile mobil yaşamın 
tüm avantajlarını  eksiksiz 
yaşama konforu sunuyoruz.

Yatak Odası

Bir yatak odasından beklediğinizden daha fazlasını 
bulabileceğiniz, 2 kişilik 1. sınıf ortopedik yatak ve TV ünitesi 
ile evinizin yatak odasından tek farkı dilediğiniz yerde 
uyuyabilme avantajı olacak. 

Mobil yaşam konforunu doyasıya yaşatacak tavan 
aydınlatmaları ve ışıklık ile yıldızların altında gökyüzüne 
hakim bir uykuya kim hayır diyebilir?

Opsiyonel

Yatak odasında TV, Işıklık, ortopedik yatak seçenekleri opsiyonel 
olarak sunulmaktadır.
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Klima - Isıtma - Havalandırma

Yaz mevsiminde kışı, kış mevsiminde ise yazı 
getiren, güçlü, sessiz, bakımı ve kullanımı son 
derece kolay klima sistemi ile her mevsim 
ideal ortam sıcaklığı... 

Opsiyonel

Klima üniteleri isteğe bağlı olararak tavan ve yatak altı sistemelerle 
uygulanabilmektedir. 

Önemli

Tüm karavan modellerimizde uygulanan mükemmel derecede 
izolasyona sahip duvarlar klima sistemleri ile birlikte oldukça konforlu bir 
iklimlendirme sağlanmaktadır.
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Tek merkezden yada ayrı ayrı 
kullanılabilen bir den fazla TV 
konumlandırlabilir. Karavanınızın 
içinde ya da dışında TV keyfi 
yapmak sizin elinizde.

Viya Karavan size 4 mevsim seyahat 
ve mobil yaşam konforu sunuyor. 
Her mevsim ideal iklimleme ile 
yılın istediğiniz ayını  mobil yaşam  
keyfiyle taçlandırabilrsiniz.
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Opsiyonel

Dış duş ve arıtma sistemi standart özelliklere ek 
olarak opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Banyo

Konforlu bir yaşamın olmazsa olmazı duş 
ve temizlik. Size sunduğumuz mobil yaşam 
keyfinde tüm olmazsa olmazları yanınızda 
götümenizi sağlıyoruz. Tek dolumda 4 den fazla 
banyo yapmanıza olanak sağlayan su deposu 
ve konforlu duş kabini ile banyo keyfinin tadını 
çıkarın.

Önemli

108 Lt. içme suyu tankı ve hidrofor uzun 
seyahatlerde su ihityacınızı karşılarken,  
maceratör sistemli gri su tankı sayesinde 
elinizi hiçbirşeye değmeden ve tek tuşla 
boşaltım işlemi yapabileceksiniz.

!
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Truma Havlu Kurutucu Truma 
Isıtıcılarına Özel Adaptasyonu 
Sayesinde Isıtıcınızdan Gelen 
Sıcak Hava İle Havlunuzu veya 
Kurutmanız Gereken Eşyalarınızı 
Ayrıca Kurtucuya İhtiyaç Duymadan 
Rahatlıkla Kurutur.Yüksek ve Kaliteli 
Tasarıma Sahiptir.4 kg Ağırlığı 
Kaldırabilir Özelliğe Sahiptir.

Opsiyonel

Havlu kurutucu ve ortam ısıtıcılar opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Klozet

Yüksek kaliteli seramik çanak, 
paslanmaz çelikten etkili parçalayıcı, 
sessiz çalışma, düşük enerji tüketimi,

Ankastre Duş Sistemi

Yüksek kaliteli seramik çanak, 
paslanmaz çelikten etkili parçalayıcı, 
sessiz çalışma, düşük enerji tüketimi,

Havlu Kurutucu Ortam Isıtıcı
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Opsiyonel

Mutfak ekipmanlarında kullanılacak marka ve 
modeller tasarım aşamasında müşteri taleplerine 
göre belirlenir ve içerik bu doğrultuda tasarlanır. 

Mutfak Dolapları

Dilediniz ahşap doku seçeneği, 
ya da enjeksiyon kapaklarla 
hem dekoratif hem de kullanışlı 
mutfak dolapları sunuyoruz. 

Mutfak

Webosto ocak, bulaşık makinesi, çelik evye 
aspiratör, buzdolabı, kiler ve bir mutfakta 
olmasını istediğiniz daha bir çok seçenekle Viya 
Karavan’da yok yok...
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VİYACOMFORT

VİYADELUXE

VİYAROAD

VİYABUS

Mobil konforu zirvelere taşıyan 
VİYABUS ev konforunda seyahat ve tatil 
keyfinin yanı sıra  özel ses görüntü ve 
dijital sistemlerle gerçek bir mobil clup 
olarak tasarlanmıştır. 

VİYABUS
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AVANTGARDE

Doğa fotoğrafçısı Cemal Gülas yönetmenliğindeki 
deneyimli belgesel ekibinin, Türkiye’den Asya 
Kıtasının kalbine uzanan ve çekimleri 29 ay süren, 
8 ülkede 80.000 km yol katederek tamamlanan 
yolculuk için VİYA KARAVAN tarafından özel 
olarak üretilen Mercedes UNIMOG uzunyol 
karavanıdır. -400C ile +500C arası mevsim 
koşullarına dirençli olarak tasarlanan araç 
Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirilmiştir.

EXPEDITION VAN
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VİYACOMFORT PLUS
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VİYADELUX
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VİYADELUX
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VİYADELUXE
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VİYASPORT
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VİYAROAD
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VİYAAVANDGARDE

AVANTGARDE
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EXEBILITIONCAR
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VİYABUS
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VİYAMIDI
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