


SEVGİLİ 
ROVINNS 
DOSTLARI

Doğayı hissedin, her anın tadını çıkarın.
Yeni 2022 ROVINNS GAIA, seyahatleriniz 

için en yüksek kaliteyi sizlere sunuyor.

Nerede olursanız olun kendinizi evinizde 
hissedeceksiniz.

Sizi hiçbir şeyden mahrum bırakmayan şık, 
rahat bir yaşam ambiyansı ile ihtiyaçlarınızı 

karşılayan işlevsel yerleşim planları.

ROVINNS’in yenilikçi gücünü yansıtan 
modelimizi keşfedin. Bu modelle büyülü anlar 
yaşayacak ve ömür boyu sürecek eşsiz anılar 

biriktirmeye başlayacaksınız.

Sevgiler 
ROVINNS



1992 yılı doğumlu olup, 2016’da Sabancı 
Üniversitesi’nde Üretim Sistemleri ve Endüstri 
Mühendisliği bölümünü okuyarak eğitimini 
tamamlamıştır. 

2020 yılına kadar Oyak Renault Fabrikasıda 
İmalatçı Kalite Mühendisi olarak görev 
yapmıştır. Sırasıyla Motor, Kaporta ve Egzoz 
departmanlarında görev almıştır. 

2019 yılında yüksek lisans eğitimini 
tamamlayarak 2020 yılında Rovinns Caravan’ı 
kurarak hayallerini gerçekleştirmiş ve özgürlük 
dolu Rovinns dünyasının kapılarını açmıştır.

Karavan tasarlamaktan çok daha fazlasını 
sunmayı amaçlayan Rovinns, yeni ve 
unutulmaz deneyimler sunmayı hedefliyor. 

İnovatif yapısı ve tecrübeli ekibi ile 500 m2 

kapalı alana sahip üretim tesisinde yılda 60 
karavan üretebilmektedir.

Ö. KORHAN 
ŞİMŞEK
Rovinns Caravan
Kurucusu



KURUMSAL
Misyonumuz 
Karavan tasarlamaktan çok daha fazlasını sunmayı 
amaçlayan Rovinns, yeni ve unutulmaz deneyimler 
sunmayı hedefliyor. İnovatif yapısı ve tecrübeli ekibi 
ile 500 m2 kapalı alana sahip üretim tesisinde yılda 
60 karavan üretebilmektedir.

Vizyonumuz
Sürekli gelişim hedefimiz doğrultusunda Türkiye’de 
katma değer oluşturarak faaliyetlerimizi uluslararası 
standartlarda kalite, müşteri memnuniyeti ve 
sürdürülebilirlik ilkemizle yürütmek. Tüm dünyada 
sürdürülebilir değer yaratmaktır.



NEDEN
ROVINNS? Bir ROVINNS ile yolculuk, 

tamamen en üst seviyede 
benzersiz bir deneyimdir! 
Gaia’da kalite, konfor ve 
şıklık bir arada...

BENZERSİZ

YENİLİKÇİ

KALİTELİ



Bu yolculuğa Toprak Ana’ya olan saygımızla başladık.
Bu nedenle ilk ve yükselen bir yıldız olan modelimize 
“GAIA” adını verdik.

ROVINNS 
GAIA



DOĞA
GİBİ

Güvenli
Knott mühendisleri ile birlikte 
geliştirilen şasi ile Gaia güvenli 
ve konforlu yol tutuşu sağlar.

Sağlam
Yanmaz fiberglass monoblok 
gövdesi ile hem sızdırmazlık 
hem izolasyon, hemde katı 
bir gövde yapısı ile sağlamlık 
sağlar.

Estetik
Aerodinamik gövde yapısı ve 
doğa ile bütünleşen renkleri ile 
Rovinns Gaia çok uzaklardan 
bile tanınır. 

Inovatif Arka
Yükleme Kapısı
Fonksiyonel arka yükleme 
kapısı ile karavanınızı kolayca 
yükleyebilir ve park ettiğinizde 
güzel manzaraların tadını 
çıkarabilirsiniz.

İç Tasarım 
Vizon ve beyazın birleşimi ile 
saflığı ve kaliteyi yansıtır.



Şasi / Yük Artışı
Çekme kollu akslı Knott Şasi
Knott Tek Akslı
4 adet Krank destekli stand sabitleme
5 bijonlu jant
El Freni
Yük 1.200 kg’a çıkar (1.350 kg şasi)
14” lastikler
Stabilizatör güvenlik kaplini
Hidrolik tekerlek amortisörleri

Malzemeler / Araç Grafikleri
Monokok gövde kabuğu
GRP yan duvarlar
Folyo grafik “ROVINNS” + gümüş toz rengi şerit

Pencereler / Çatı Davlumbazları / Havalandırma 
Gövde kapısı: Pencereli ve perdeli tek parça
Dış kapaklı ve çelik zeminli gaz dolabı
Çift camlı, perdeli ve sineklikli pencereler
Menteşeli pencere 45 x 61 cm, mutfak
Menteşeli pencere 60 x 90 cm sol ön
Menteşeli pencere 60 x 90 cm arka sol
Havalandırmalı Çatı Davlumbazı 28x28 (Banyo)

Mutfak / Banyo 
Thetford 3 gözlü cam kapaklı ocak 
Cam kapaklı eviye 
Buzdolabı 90 lt. (12 V kompresör)
Kasatli tuvalet Thetford döner başlıklı

Isıtma / Gaz Temini / Su Temini
Gazlı ısıtma / Whale
Su pompası ile su temini
Merkezi atık su borusu döşenmesi, zemin 
altında bir dış drenaj
Tatlı su tankı 70 lt.
Su ısıtma (Boyler) / Truma Therme 220v
Gaz regülatörü
Tatlı su dolum noktası

Elektrik / Güvenlik 
Çekme aracına elektrikli bağlantı fişi,
13 pimli
İç aydınlatma tamamen 12 V versiyonunda
230 V için harici soket
Topraklama hatası devre kesicisi
230 V prizler
Analog Kontrol Paneli

Garanti
10 yıl sızdırmazlık garantisi
(her yıl servis kontrolünde)

İHTİYACINIZ OLAN
TÜM STANDARTLAR



YERLEŞİM

Mutfak

Yaşam
Alanı

Çeki demiri dahil toplam uzunluk (cm)     570

Kullanılabilir uzunluk (cm)       420

Genişlik (dış/iç) (cm)        220/216

Yükseklik (dış/iç) (cm)        257/200

Tente boyutları (cm        260X200

Yasal olarak gerekli temel ekipman dahil etkin araç kütlesi (kg)   950

Teknik olarak izin verilen maksimum kütle (kg)    1350

Maksimum taşıma kapasitesi (kg)      400

Lastik ebadı         185/R14C - 185/65/R14

Jant ölçüsü         5,5JX14’

Max. Rıhtım Sayısı        4

Gövde
Toplam menteşeli pencere sayısı      3

Gövde kapısı (genişlik x yükseklik) mm cinsinden     600x1810

Duvar kalınlığı, çatı (mm)        35

Duvar kalınlığı, yan duvar (mm)       25

Duvar kalınlığı, zemin (mm)        45

Yaşam Alanı
Yatak boyutu, ön (cm)        195x135

Yatak boyutu, kanepe (cm)        60x195

Yatak boyutu, dönüştürülmüş kanepe (cm)      110x195

Su
Litre cinsinden tatlı su hacmi       70

  
Mutfak
Thetford Buzdolabı         90

Elektrik Malzemeleri
230 V priz(ler) sayısı         4  

USB soket(ler)i sayısı        -

TEKNİK
SAYILAR



DOĞADA OLMANIN
TADINI ÇIKARIN
Modern yaşamın stresinden uzaklaşmak istiyorsanız, gelin özgürlüğün keyfini 
çıkarın. Rovinns, doğayı stil ve konforla keşfetmeniz için mobil, minimalist bir 
yaşam tarzı sunuyor. Şimdi, yeşil ve mavinin sınırsız yaşam gücünü kucaklayın, 
çünkü Rovinns ile dünya sizindir.



Phone: +90 507 873 73 63  E-mail: info@rovinns.com
Address: Üçevler Mahallesi, 66.(220) Sokak, Küçük Sanayi Nilüfer

Ticaret Merkezi No: 5/1 Nilüfer / BURSA TÜRKİYE

rovinnscaravan www.rovinns.com


