
 „Vestavbu postavíme do jakéko‑
liv dodávky. Nejvyhledávanějšími 
vozidly jsou Fiat Ducato, Peugeot 
Boxer a Citroën Jumper. Následují 
Mercedes ‑Benz Sprinter a VW Craf‑
ter s nejrůznějšími jízdními asistenty 
a také možností pohonu 4x4,“ uvedl 
David Krs, odborný garant firmy, kte‑
rý se již bezmála dvacet let zabývá 
výrobou a prodejem obytných vozi‑
del. Individuální vestavby postavené 
na prvcích sériové výroby by měly 
v následujících měsících doplnit také 
opravdu unikátní vozy s pohonem 
všech kol a tonáží až 40 tun určené 
pro expediční cesty.
 Zákazník si může přesně podle 
svých potřeb a přání vybrat půdorys 
vozu stejně jako jeho kompletní vy‑
bavení, od dekoru nábytku až třeba 
po topení. „Stejně jako ostatní výrob‑
ci i my se potýkáme s potížemi stran 
dodání objednaných základních vo‑
zidel, dílů a příslušenství přímo do 
výrobců. Nicméně mohu zkonstato‑
vat, že dodací lhůty pro naše zákaz‑
níky jsou poměrně krátké,“ podotkl 
David Krs.
 Obytné automobily vyjíždějí z dí‑
len RV Evolution s homologací na zá‑
kladě povolení ke stavbě obytných 

Český karavanink přivítal počátkem roku nového výrobce obytných 
vozidel RV Evolution. Směle se pouští do výroby obytných vestaveb, 
ale pomýšlí i na unikátní kousky v podobě expedičních speciálů.

vozidel od Ministerstva dopravy 
ČR. Výrobce garantuje také záruční 
i pozáruční servis. „Zákazník od nás 
dostane vozidlo z kvalitních mate‑
riálů, s dobrým zpracováním do po‑

sledního detailu. To s sebou přináší 
také zvýšené náklady na výrobu, nic‑
méně získá tím vždy zákazník, který 
kvalitu a preciznost ocení již při své 
první jízdě,“ dodal David Krs. | PR

Vestavba 
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 „Koncem roku 2020 došlo, věcně 
řečeno, k rozdělení bratrů Krsů. Já 
jsem se rozhodl pokračovat v nové 
firmě, do níž přináším dvacet let zku-
šeností z vývoje, výroby i individuál-
ního přístupu k zákazníkovi,“ uvedl 
David Krs, který je tváří a garantem 
RV Evolution.
 Společnost se zabývá vestavbami 
šitými na míru přesným požadavkům 
klienta, vyrábí vlastní modely a pou-

Počátkem roku 2021 vstoupil na český trh obytných 
vestaveb nový hráč – společnost RV Evolution s.r.o.

ští se směle také do vývoje a výroby 
nového originálního příslušenství 
pro obytná vozidla. „Vytváříme nový 
brand EVO, ke kterému budeme při-
dávat názvy jednotlivých vestaveb 
a doplňků,“ podotkl David Krs.
 Při pohledu na první rozpracova-
né projekty je jasné, že RV Evoluti-
on má světu obytných vestaveb co 
nabídnout, zvlášť pokud ke kvalit-
ní práci přidá slibovaný přátelský 

a vstřícný přístup k zákazníkovi a ře-
šení jeho požadavků.
 Kompaktní vozy pro pohodové 
cestování dvou až čtyř osob však 
nejsou jedinou metou firmy. Do 
budoucna plánuje rozšíření nabíd-
ky o samostatnou sekci věnovanou 
velkým obytným vozidlům typu ex-
pedičních speciálů na podvozcích 
nákladních vozidel.
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Nový výrobce obytných 
vestaveb, kterého znáte
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