
PŘÍVĚSY ZA MOILNÍ 
DOMKY



OFICIÁLNÍ VÝROBCE PŘÍVĚSŮ MOBI HOUSE

Vážení zákazníci, rádi bychom vás informovali, že spol. Mobi House je

ociální výrobce přívěsů pro malý domek nesoucí označení Tiny House.

Všechny naše projekty jsou vytvořeny s použitím platformy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Mobi House a zakládá se na nejkvalitnějších komponentech rmy .KNOTT

Chceme se podělit o své zkušenosti a pomoci kutilům i výrobcům, 

aby získali opravdu ta nejlepší řešení podvozkových přívěsů, která jsou 

na trhu k dispozici. Přijměte naše doporučení spolupracovat s námi!!!

Plná silniční homologace (plné schválení) 

přívěsu značky Mobi House umožňuje jeho 

použití po celé Evropě.

IK registraci této platformy v Polsku 

potřebujete certikát o shodě (C.O.C.), 

vydaný výrobcem v angličtině a „Prohlášení 

o údajích a informacích o vozidle“, rovněž 

získané od výrobce.
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 ZNAČKA MOBI HOUSE

Dnes je Mobi House předním výrobcem malých domů 

v Polsku, který vyváží své produkty do mnoha evropských zemí.

Po letech budování minidomů na kolech a po zkušenostech 

získaných během tohoto období, se spol. Mobi House také 

ociálně stala výrobcem profesionálních podvozkových 

přívěsů!

Přívěsy jsou navrženy lidmi, kteří mobilní domy staví každý 

den a udělali maximum pro to, aby byly co nejvhodnější 

z hlediska jednoduchosti, bezpečnosti a rychlosti montáže. 

Nástupiště jsou postavena v souladu s vysokými evropskými 

standardy, které malé domy vyžadují, aby bylo možné 

budovu bezpečně propojit a mít stabilní základ.
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Elektrický 
systém

Hák 
s koulí

Kabely osvětlovací instalace jsou upevněny na speciálních tyčích,

abychom k nim měli zajištěný snadný přístup v případě poruchy nebo při 

provádění změn.

Naše nabídka je založena na podsestavách rmy Knott. 

Disponujeme nejkvalitnějšími kulovými spojkami 

s parametry tlaku koulí od 150 do 350 kg.

Opěrné 
kolo

Nejpevnější vlnité opěrné kolo na trhu zaručuje mnoho 

let bezproblémového používání. Bezpečně zvedá 

vestavěný přívěs a umožňuje nám montáž na hák 

v různých výškách.
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Pohyblivá zadní 

světelná lišta

Toto řešení zaručuje umístění osvětlení 

ve dvou výškových polohách jako přívěs 

a jako vozidlo a umožňuje rozšířit instalační 

plochu domu až o 120 cm.
Životnost

Žárově pozinkovaný rám a všechny prvky 

podvozku poskytují maximálně spolehlivou 

ochranu proti korozi.

Modul 
pohyblivé 
nápravy

S pohyblivou podpěrou a kybanty můžeme 

po vestavbě domu posouvat osy tak, abychom 

nastavili vhodný tlak na hákové koule a jednotlivé osy.
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NAŠE NABÍDKA
Naše základní nabídka zahrnuje i náš nejoblíbenější tiny house s blatníky na boku s nízkou podlahou (model TH) 

a s podběhnutými koly, o něco vyšší, ale s rovnou podlahou pro montáž (model THP).

Jsme jediná společnost v Evropě, která navrhla modulární, odnímatelný podvozek LIFT&GO 

(model THM), se kterým legálně přepravujeme tento malý dům a zacházíme s ním jako 

s nákladem na speciálním přívěsu pro přepravu.

Všechny nabízené přívěsy jsou k dispozici 

ve dvou či třech nápravových verzích a 

v různých velikostech.

I přes tak širokou nabídku produktů jsme stále otevřeni nabídkám 

na realizaci individuálních projektů na přání zákazníka.
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Zůstává výhradně na vás, jakým způsobem budete chtít používat 

 podvozek zn. Mobi House, pro vyhrazený malý dům. 

Podvozek Mobi House může sloužit pro:

 pro celoroční bytové, obchodní a servisní, stravovací účely.    zajištění vašeho rozvoje: 

  zboží, specializovaných strojů nebo zařízení.   zajištění přepravy: 

Kontaktujte nás a my vám pomůžeme vybrat nejvhodnější podvozek pro vaše účely.

POUŽITÍ



TH model 

THP model

THM model
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TYPY RÁMŮ
V naší nabídce rozlišujeme tyto rámy:

Standardní

kde jsou nápravy, oj a osvětlovací tyč trvale připevněny k hlavnímu rámu,

základní rozměry modelů TH a THP jsou: 5.4 m, 6.0 m, 6.6 m, 7.2 m, 7.8 m, 8.4m

Modulární. LIFT&GO  Odnímatelné,  Model THM

Jsou k dispozici ve dvounápravovém provedení v rozměrech 5.4 m, 6.0 m, 6.6 m.

Standardní rám z přívěsů je navržen tak, aby výrobci prošli úplným schválením pro jejich

nástavby bez provádění změn na podvozku.

Modulární podvozek LIFT&GO je naopak řešením, ve kterém je podvozek použit

k přepravě malého domu s rámem jako nákladu. Díky tomu nebudou mít naši 

zákazníci problém s přepravou malého domku po evropských silnicích a také nemusí 

provádět revize spolu s celým domem.

Další důležitou výhodou je možnost mít více domů,

u nichž není potřeba žádný nákup pro každou konstrukci podvozku.

Tím se šetří náklady na každý homologovaný podvozek, také náklady na prohlídky a pojištění.

Samozřejmě, když si koupíte jednu sadu odnímatelného podvozku, která bude kompatibilní       

s více rámy stejné velikosti, takže můžete kdykoli připevnit různé domy a přepravit je.
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Doprava

Zákazníci si mohou přívěsy vyzvednout sami v sídle Mobi House, u prodejců v mnoha evropských zemích nebo si je nechat 

doručit na určenou adresu. Přibližná cena 0,5-0,7 EUR za 1 km 

(cena závisí na adrese určení a počtu návěsů dodaných najednou).

TH

THP

 5,4 m, 6,0 m, 6,6 m, 7,2 m, 7,8 m, 8,4 m

ZÁKLADNÍ DÉLKY

 5,4 m, 6,0 m, 6,6 m, 7,2 m, 7,8 m, 8,4 m

5,4 m, 6,0 m, 6,6 m
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THM
Pomocí výsuvné světelné lišty lze celkovou instalační 
plochu rozšířit o 1,2 m.



INOVACE PODPOŘENÁ ZÁSLUHAMI

LIFT &GO
S Y S T E M 
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Přívěs LIFT & GO je jediné modulární řešení odnímatelného přívěsu nabízené v Evropě. Slouží pro 

legální pohyb a přepravu malého domu jako nákladu.

Proč volit odpojitelnou formu?

Bez ohledu na to, kolik rámů s vestavěnými mini domy vlastníte, každý z nich

bude kompatibilní s vaším malým domem.

Výhodou tohoto řešení je, že přívěs má rovnou konstrukční plochu a nízkoprofilový design.

Možnost oddělit malý domek od přívěsu odstraní veškerý stres s každoroční údržbou, uvolní přívěs k 

použití pro jiné účely.

Přívěsy lze udržovat v dobrém stavu pravidelnou údržbou v nejbližším servisním středisku.

Podívejte se na video na našem kanálu YouTube, abyste viděli, jak snadné je oddělit dvě části tohoto 

přívěsu pomocí ručních zvedáků.

SKLÁDÁ SE ZE DVOU ČÁSTÍ:

1
 Z halogenovaného podvozku  

 Jde o skeletovou základnu s konstrukční ocelí, nápravami, 
 ojí, osvětlením a tyčí s registrační značkou.
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 Z plochého ocelového rámu

 odnímatelné z podvozku, používané jako 
 podlaha vašeho domku.2

a světelnou 
lištu  
kterou je možno 

přenést z rámu na 

samohybnou jednotku
rám k připojovacímu 
bodu podvozku
s vodicími pouzdry pro 

správné umístění

svorky
správně veďte a upevněte 

rám k podvozku jednou touto 

svorkou 

podpěry
slouží pro  zvedání rámu 

s nástavbou, když ji přívěs 

opustí



Všechny proly uzavřené v rámu jsou 
provrtané, což zabraňuje hromadění vody 
uvnitř a navíc při výrobě to umožňuje zatékání 
zinku dovnitř, takže ochrana proti korozi je 
rozhodně nejvyšší. Všechny nabízené rámy jsou 
žárově zinkovány z vnější i vnitřní strany prolů.

Nosné kolo Knott použité na nabízeném 
podvozku je vlnité a díky tomu je mnohem 
stabilnější a bezpečnější ve svěrce. Tělo 
opěrného kola je plně žárově zinkováno, což 
zase znamená, že je mnohem odolnější vůči 
povětrnostním vlivům a korozi. Maximální 
statické zatížení kola Tk48 s vlnitou trubkou je 
200 kg.

KOMPONENTY KNOTT - NEJVYŠŠÍ KVALITA NA TRHU

Upevnění opěrného kola do krytu náběhového 
zařízení Knott KFG35-D je nejvýkonnějším řešením na 
trhu.
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Externě namontovaný elektrický systém na přídavném stojanu. 
To usnadňuje provádění oprav v případě nouze.

Nastavitelné upevnění s použitím bočních držáků.



Držák blatníku lze posouvat nezávisle na 
nápravě – je zde i libovolný výběr blatníků.

Nápravy nastavitelné tak, aby odpovídaly 
těžišti těla. Plus příčka, která vám umožní 
namontovat tlumič k rámu.

Držák lampy lze vytáhnout nebo zcela odstranit - v závislosti na potřebách a provedení instalace.

Nástavba a přívěs potřebují stabilní základ. 

Speciální zesílené podpěry, které nabízíme, 

zajišťují bezpečné a snadné vyrovnání celé 

konstrukce.
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MODEL NOSNOST DÉLKA ŠÍŘKA

Hot dip galvanized

TH 540 

TH 600 

TH 660 

TH 720 

TH 780

TH 840  

2920

2890

2870

2850

2820

2800

KFG35-L 
NÁPRAVY: 

NÁJEZDOVÁ  TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ:

RÁM:

540

600

660

720

780

840
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KFG35-L 

MODEL 

THP 540  

THP 600 

THP 660  

THP 720 

THP 780  

THP 840

Hot dip galvanized

540

600

660

720

780

840

2920

2890

2880

2840

2770

2800

NOSNOST DÉLKA ŠÍŘKA

NÁPRAVY: 

NÁJEZDOVÁ  TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ:

RÁM:
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MODEL

TH540 3500 KG

TH600 3500 KG

TH660 3500 KG

TH720 3500 KG

TH780 3500 KG

TH840 3500 KG

TH720 3500 KG

TH780 3500 KG

TH840 3500 KG

TH720 3500 KG

TH780 3500 KG

TH840 3500 KG

2 X AS 1800 KG

3 X AS 1350 KG

3 X AS 1800 KG

DÉLKA [CM]

710

770

830

890

950

1010

890

950

1010

890

950

1010

ROZMĚRY PLOŠINY 
[CM]

524x244

602x244

662x244

720x244

780x244

840x244

720x244

780x244

840x244

720x244

780x244

840x244

VÝŠKA [CM]

51

UŽITEČNÁ ZÁTĚŽ [KG]

2920

2890

2870

2850

2820

2800

2800

2780

2760

2720

2680

2670

NÍZKOPODLAŽNÍ PŘÍVĚSY

2 X AS 1800 KG

3 X AS 1350 KG

3 X AS 1800 KG

710

770

830

890

950

1010

890

950

1010

890

950

1010

62

2920

2890

2880

2840

2810

2800

2800

2770

2750

2710

2680

2670

NÍZKOPODLAŽNÍ PŘÍVĚSY

THP540 3500 KG

THP600 3500 KG

THP660 3500 KG

THP720 3500 KG

THP780 3500 KG

THP840 3500 KG

THP720 3500 KG

THP780 3500 KG

THP840 3500 KG

THP720 3500 KG

THP780 3500 KG

THP840 3500 KG

524x244

602x244

662x244

720x244

780x244

840x244

720x244

780x244

840x244

720x244

780x244

840x244

MODEL DÉLKA [CM]
ROZMĚRY PLOŠINY 

[CM]
VÝŠKA [CM] UŽITEČNÁ ZÁTĚŽ [KG]
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MODULÁRNÍ PŘÍVĚS LIFT&GO

SPECIFIKACE

NÁHRADNÍ KOLO 185/R14 900 KG - 6,2 Bar

NÁHRADNÍ KOLO 195/50R13 900 KG - 6,2 Bar

DRŽÁK NÁHRADNÍHO KOLA SE ŠROUBY

HLINÍKOVÉ RÁFKY ŠEDÉ 185/ R14 900 KG - 6,2 bar

ČERNÉ HLINÍKOVÉ RÁFKY 185/ R14 900 KG - 6,2 bar

HLINÍKOVÉ RÁFKY ŠEDÉ 195/ R13 900 KG - 6,2 bar

2 KLÍNY/BLOKY POD KOLA 

4 KUSY VYROVNÁVACÍCH PODPĚR

CERTIFIKÁT O SHODĚ (COC) – POTŘEBNÝ PRO REGISTRACI PŘÍVĚSŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

710 542X244 279062THM540 3500 KG 2 X AS 1800 KG

               4 KUSY ZVEDACÍCH PODPĚR

PODVOZEK

RÁM

770 602X244 276062THM600 3500 KG 2 X AS 1800 KG

PODVOZEK

RÁM

830 662X244 274062THM660 3500 KG 2 X AS 1800 KG

PODVOZEK

RÁM

MODEL
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DÉLKA [CM]
ROZMĚRY PLOŠINY 

[CM]
VÝŠKA [CM] UŽITEČNÁ ZÁTĚŽ [KG]



ODPOVĚDNOST / ZÁKONNOST / SPOLEHLIVOST

Při vytváření naší řady podvozků jsme se snažili nabídnout celou jejich ucelenou řadu, abychom zajistili, 

že jakákoli aplikace a volba je legální, legitimní a nevystavuje naše zákazníky riziku odpovědnosti.

Všechny certikáty, schválení a řešení jsou legální a použitelné v každé evropské zemi. 

Bavíme se o možnosti technické kontroly a registrace podvozků po celé Evropě.

Výběr standardního podvozku ve dvou verzích vhodných pro schválení celého vozu

nebo modulárního podvozku LIFT&GO pro legální přepravu domů jako nákladu je jen na vás. 

Nabízíme vám v tomto směru naprostou jistotu a plnou podporu v poradenství.

DŮVĚŘUJTE SPOL. MOBI HOUSE A UŽÍVEJTE SI ROZVOJ SVÉHO PODNIKÁNÍ.
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Euro-Shop-Service s.r.o.

Mánesovo náměstí 616/8
41501 Teplice

CZECHIA

+42 0799 559 945
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