


Naše speciálně zrekonstruované Airstreamy 
jsou vám k  dispozici zejména pro účely 
fi lmové produkce, jako mobilní kanceláře, 
pro fi remní prezentace, road show nebo 
prostě jen tak na dovolenou.

To je samozřejmě jen nástin možného 
využití těchto elegantních přívěsů. Fantazii 
se meze nekladou a my vám s radostí pomů-
žeme zrealizovat váše nápady, byť by byly 
sebebláznivěší.

K využití veškerého potenciálu této nablýskané 
aerodynamické krásky není třeba žádného vel-
kého úsilí.

Stačí ji jen zaparkovat na  návsi v  Horní-Dolní 
a  oblé křivky jejího stříbřitého trupu si už 
pozornost samy zajistí. 

A úspěch vaší prezentace bude zaručen!

Pronájem stylových amerických karavanů Airstream
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Historie karavanů Airstream

Před osmdesáti lety nabídla společnost 
Airstream Američanům nový způsob 
života, který dodnes sdílejí tisíce rodin.

Filozofi e karavanů Airstream je založena 
na postupném vylepšování léty prověřené 
koncepce. Airstream je zkonstruován 
a  vyroben tak robustně, aby mohl 
být investicí na celý život. Ani model 
z  třicátých let minulého století nepatří 
do  muzea, jeho nádherný, torpédovitý, 
aerodynamický tvar se stal jedním ze 
symbolů Ameriky.

Byl to právě Airstream upravený na mobilní 
karanténní jednotku, kam byli v  roce 
1969 umístěni astronauti Neil Armstrong 
a ostatní členové mise Apollo 11 po návratu 
z  cesty na  Měsíc. Už několik desítek let 
NASA používá obytné vozy Airstream pro 
dvacetiminutovou cestu astronautů ze 
základny k  jejich vesmírným korábům. V 
současnosti tuto úlohu plní modifi kovaný 
motorhome Airstream Excella z  roku 1983. 
Luxusně vybavené karavany, přepravované 
vojenskými letouny, běžně používají 
na zahraničních cestách také vládní úředníci 
USA.
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Airstream Silver Gun
Přestavba v roce 2008

Rok výroby 1963

Dvoudveřový karavan vhodný jako mobilní 
kancelář, stylové zázemí na  výstavách či 
road show. V nabídce je rovněž modifi kace 
s  mobilní střižnou Avid. Interiér je laděn 
do  šedostříbrné barevné kombinace. 
V  pravé části je sezení okolo stolu 
na polstrované lavici, ve střední a levé části 
je k dispozici kuchyňka a pracovní stoly se 
sezením na židlích.

Vybavení: klimatizace / topení / kuchyňka / lednice s mrazákem / trezor / na přání wifi 
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Airstream Chocolate Chip
Přestavba v roce 2008

Rok výroby 1971

Jednodveřový karavan vhodný jako 
mobilní kancelář, stylové zázemí na 
výstavách či road show. V  pravé části 
sezení okolo stolu na  polstrované lavici, 
ve  střední a  levé části je k  dispozici 
kuchyňka a  pracovní stoly se sezením 
na  židlích. Interiér je v  kombinaci hnědé 
a stříbrné barvy.

Vybavení: klimatizace / topení / kuchyňka / lednice s mrazákem / trezor / na přání wifi 
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Airstream Excella 500
Rok výroby 1975

Jednodveřový karavan vhodný pro 
camping či jako kancelář realizačního 
týmu nebo stylové zázemí filmové 
produkce. V  pravé části sezení okolo 
stolu na  sedačce, ve  střední a  levé části 
je k  dispozici kuchyňka a  pracovní 
stoly se sezením na  židlích. Interiér je 
v kombinaci hnědé a stříbrné.

Vybavení: plynový vařič / dřez s tekoucí vodou / lednice / rozkládací lůžko / stůl / markýza
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Airstream Bar
Přestavba v roce 2000

Rok výroby 1962

Hudební festival, sportovní akce, městské 
slavnosti, natáčení, plážová party či roman-
tická svatba v přírodě, tam všude se uplatní 
náš mobilní bar. Chcete-li svým hostům na-
bídnout občerstvení tam, kde není nic jiné-
ho, než kousek rovné plochy, kde stan není 
důstojným řešením, Airstream Bar je připra-
ven servírovat jen půl hodiny po  příjezdu. 
Na  přání můžeme Bar vybavit ohřevnými 
vanami pro výdej jídel.

Vybavení: Dvoupákové presso / výčepní zařízení / 2x mrazák / 2x lednice / dřez s tekoucí vodou.
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Reference

Karavan Airstream lze využít na mnoho 
způsobů, dokonce i  jako mobilní 
ordinaci! Kočovali jsme po náměstích 
českých a  moravských měst, kde 
Airstream poskytoval zázemí lékařům 
VZP pro základní lékařská měření.

Pražský festival extrémních sportů a hud-
by je přesně tím typem projektu na zelené 
louce, pro který se naše fl otila karavanů 
dokonale hodí. Poskytujeme zázemí pořa-
datelům pro jejich práci. Umíme ubytovat 
ty, kteří končí s  přípravou pozdě v  noci, 
aby brzy ráno znovu pokračovali. Náš bar 
vedle pódia zaujme na první pohled.

VZP  Zlínský kraj (2010)

JoyRide  2010 – festival extrémních sportů, Praha (Cube Production)
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Prodejna plavek – Praha, Pařížská ulice (2010)

Hachette Filipacchi 2000 s.r.o., focení – lom Čertovy schody (2010)

Vlastní krámek v  Pařížské ulici? 
S  karavanem Aistream se i  zdánlivě 
nesplnitelný sen může stát překvapivě 
snadno realitou. Interiér upravíme 
dle vašich představ, třeba právě jako 
prodejnu plavek, kterou v  historickém 
centru Prahy snad ani nebylo možné 
minout bez povšimnutí.

Airstream je obecně známým symbolem 
Ameriky a  cestování, a  jako takový je 
skvělou kulisou pro focení či fi lmování. 
I  obyčejný lom se tak může na  čas 
stát arizonskou pouští. Do  kašírované 
scény v  ateliéru přinese takový 
objekt autentický závan Ameriky, od 
poválečných let, po současnost.
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Karavany Airstream poskytly zázemí 
při evropské části Světového poháru 
ve fourcrossu jednomu z našich nejlep-
ších bikerů, Michalu Prokopovy (tým 
AGang). Ten se v seriálu umístil na třetí 
příčce. První závod se jel v Belgii odkud 
se karavana přesunula do  Slovinska, 
poté Rakouska a zpět do Čech.

Airstream Silver Gun se při významných 
surfových závodech změnil v zábavnou 
zpovědnici (Quikestion Box) a na otáz-
ky fanoušku v něm odpovídaly takové 
hvězdy světového surfi ngu, jako Kelly 
Slater, Andy Irons, Nate Adams či Mick 
Fanning. Tato akce je každoročně vyvr-
cholením evropské surfové sezony.

Světový pohár 4X  2010

Quiksilver Pro France  2010 (Hossegor)
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Letní Letná 2010
Airstream Bar – občerstvení u šapitó

Veletrh Can nafest 2010 – Praha, Výstaviště
Airstream Bar – občerstvení v interiéru

Veletrh ISPO 2010 (Mnichov)
Airstream Silver Gun – Quiksilver expozice

Positive Productions & AF Photo (Polsko) 2010
Airstream Excella 500 – ateliérové focení

Filmový Festival Karlovy Vary 2010
Airstream Silver Gun – produkční zázemí

Veletrh Can nafest 2010 – Praha, Výstaviště
Airstream Bar – občerstvení v interiéru
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Kontakty a informace o pronájmu

Kontaktní osoba: Jan Ronovský, +420 608 336 630, jan@airstream.cz
www.airstream.cz
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Pokud uvažujete o  pronájmu některého 
Airstreamu z  naší fl otily, určitě vás bude 
zajímat cena. Snažíme se vyhovět každému 
zákazníkovi. Ceny proto tvoříme na  míru 
v závislosti na účelu využití, délce pronájmu 
a typu karavanu. Pro informace nás prosím 
kontaktujte.

Kontaktní osoba
Jan Ronovský
+420 608 336 630
jan@airstream.cz
www.airstream.cz
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