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Karawany Bergadana to 
wyraz pasji i doświadczenia 
wiodącej marki w dziedzinie 
przekształcania pojazdów
 

ODKRYJ
BERGADANA

Transforma 21 S.L. jest firmą specjali-
zującą się w przekształcaniu i produkcji 
karawanów pogrzebowych i przewo-
zowych sprzedawanych przez firmę 
Bergadana.

Przywiązuje dużą wagę do jakości w 
zakresie innowacji i ochrony środowis-
ka, czego dowodem są europejskie  
certyfikaty ISO9001 i ISO 14001.

Odkryj 
Bergadana

KATALOG KARAWANÓW

Bergadana ma przyjemność zaprezen-
tować w niniejszym katalogu szeroki 
wachlarz karawanów, które zostały  
podzielone na dwie kategorie: karawany 
pogrzebowe, wykorzystywane podczas 
nabożeństw i karawany przewozowe, 
wykorzystywane do obsługi prawnej i 
transferów.

Większość karawanów pogrzebowych 
ma zabudowę opartą na modelu  
Mercedes-Benz klasy E serii 213, z silni-
kami diesla, benzynowymi i hybrydowymi.

Mobilność elektryczna zyskuje jednak 
coraz większe znaczenie w sektorze  
pojazdów pogrzebowych. Pod tym 
względem Bergadana wyróżnia się 
jako jedna z pierwszych marek, która 
wprowadziła na rynek elektryczny karawan.

Firma Bergadana posiada obecnie dwa 
karawany w 100% elektryczne: mo-
del eAtys, dostępny na bazie modelu  
Mercedes-Benz eVito, oraz model  
Lumen, na bazie modelu Nissan Leaf.

Ponadto karawany do legalnych trans-
ferów lub przewozów charakteryzują się 
dużą wszechstronnością i możliwością 
całkowitego dostosowania do każdego 
rodzaju samochodu dostawczego. 

Odkryj Bergadana
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Karawany 
pogrzebowe

Aura
Kiedy prosta elegancja 
odzyskuje swoją wartość

Karawan pogrzebowy
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Karawan 
pogrzebowy

AURA to gwarancja jakości i funkcjo-
nalności, bez konieczności rezygnacji z 
eleganckiego designu. Jej imponujące 
rozmiary świadczą o silnej osobowości, 
a sportowe linie zapowiadają zwinność 
we wszystkich znaczeniach tego słowa.

Idealna równowaga między funkcjonal-
nością, symetrią i objętością.

Okno wbudowane w przegrodę zapew-
nia doskonałą widoczność do tyłu, uła-
twiając manewry na cmentarzu oraz 
poza nim.

SOLIDNY I PRAGMATYCZNY

Duża powierzchnia szklana umożliwia 
dostęp naturalnego światła przez okna 
boczne. Boczne schowki mają dużą po-
jemność.

WNĘTRZE DOSTOSOWANE DO 
POTRZEB KLIENTA

Minimalistyczny design materiału wokół 
centralnej platformy i wewnętrzna sy-
metria podkreślają środek przestrzeni, 
kierując uwagę na trumnę podczas ce-
remonii. Dzięki szerokiej gamie kolorów 
i materiałów wnętrze można dosto-
sować do indywidualnych potrzeb i gustu 
klienta.

Karawan pogrzebowy
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Karawan 
pogrzebowy

Classic
Doskonałe połączenie

Karawan pogrzebowy
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Karawan 
pogrzebowy

Model CLASSIC jest wierny tradycyjne-
mu wzornictwu amerykańskiej limuzyny, 
ale został dostosowany do cech i wyma-
gań rynku europejskiego.

Ponadczasowy design, który stara się 
oddać hołd klasycznemu karawanowi.

Detale landau i kontury szkła podkreślają 
jego wyjątkowość.

AMERYKAŃSKA INSPIRACJA

Detale zewnętrzne potwierdzają jego 
tożsamość, a prawdziwa powierzchnia o 
fakturze winylu nadaje mu wyjątkowości 
i elegancji. Czworoboczny kształt tylnych 
okien zapewnia prywatność i komfort. 
Chromowane landau zainstalowane z 
każdej strony z tyłu składa hołd klasycz-
nej konstrukcji limuzyny.

ELEGANCJA I KLASYCZNY STYL

Wnętrze charakteryzuje się elegancją, 
łącząc minimalizm i geometrię central-
nej platformy z fakturą boków, co gwa-
rantuje funkcjonalność i komfort przez 
cały czas.

Dzięki szerokiej gamie kolorów i mate-
riałów wykończenie wnętrz może być 
dostosowane do gustu klienta.

Karawan pogrzebowy
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Karawan 
pogrzebowy

Solaris
Nowoczesny luksus  
nabiera kształtów

Karawan pogrzebowy



Katalog karawanów Bergadana str. 09

Karawan 
pogrzebowy

SOLARIS - model przeznaczony dla 
najbardziej wymagających profesjona-
listów z branży pogrzebowej

Suma drobnych detali składa się na luk-
susowy, niezwykle elegancki projekt, 
w którym oświetlenie odgrywa bardzo  
istotną rolę w konfiguracji.

Okno wbudowane w przegrodę zapew-
nia widoczność 360° z fotela kierowcy, 
ułatwiając manewry wewnątrz cmentar-
za oraz poza nim.

ŚWIATŁO JEDYNE W SWOIM RODZAJU

Duża przeszklona powierzchnia umożli-
wia dostęp naturalnego światła do tylnej 
przestrzeni, przenikając przez szyby 
boczne i szyberdach. To akcentuje pr-
zestrzeń wewnętrzną i nadaje konstruk-
cji osobliwości. Różne pakiety oświet-
lenia wnętrza umożliwiają tworzenie 
różnych nastrojów, dostosowanych do 
wymagań ceremonii.

OSZAŁAMIAJĄCE WNĘTRZE

Wnętrze z czarnej, błyszczącej stali nier-
dzewnej tworzy efekt lustra z wieloma 
niuansami i głębiami. Materiały wykońc-
zeniowe Bertex wzmacniają i chronią 
powierzchnie wewnętrzne, dzięki cze-
mu uzyskuje się łatwe do czyszczenia i 
bardziej odporne wykończenie. 

Schowki boczne pozwalają na be-
zpieczne i efektywne przechowywanie 
różnych elementów.

Karawan pogrzebowy
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Karawan 
pogrzebowy

Stylo
Karawan, który 
się wyróżnia

Karawan pogrzebowy
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Karawan 
pogrzebowy

Model STYLO to podsumowanie długiej 
historii zgromadzonej w kompaktowym 
modelu o niewielkiej masie.

Miejski, funkcjonalny model, w którym 
ekskluzywne, awangardowe linie uosa-
biają nowoczesny, sportowy styl.

Z fotela kierowcy dostępne jest szerokie 
pole widzenia. Wbudowane okno w  
przegrodzie ułatwia manewry wewnątrz 
cmentarza oraz poza nim.

TECHNOLOGIA BERGLASS

Panoramiczne okna w tylnej części ka-
biny zapewniają rozległy widok na wnę-
trze, podkreślając jego wyjątkowość, 
gdy okazja tego wymaga. Opcjonalnie, 
technologia Berglass zapewnia całkowi-
tą i absolutną kontrolę nad nieprzezroc-
zystością szyb bocznych.

LINIA WYZNACZAJĄCA TRENDY

Minimalistyczny i funkcjonalny design 
wnętrza daje poczucie otwartości i 
spokoju. Dzięki szerokiej gamie kolorów 
i materiałów umożliwia również dosto-
sowanie do indywidualnych potrzeb. 
Schowki boczne pozwalają bezpiecznie 
i wydajnie przechowywać różne ele-
menty.

Karawan pogrzebowy
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Karawan 
pogrzebowy

Lumen
Witamy w świecie bez 
emisji dwutlenku węgla

Karawan pogrzebowy
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Karawan 
pogrzebowy

Model LUMEN doskonale oddaje obraz 
przyszłości przemysłu pogrzebowe-
go. Jego nowoczesne i wyznaczają-
ce trendy kształty wprowadzają nas w 
nową erę. Jednocześnie, dzięki w pełni 
elektrycznemu silnikowi o dużej mocy, 
bezgłośna i wolna od emisji dwutlenku 
węgla przyszłość staje się rzeczywis-
tością.

Dzięki połączeniu mocy i technologii z 
wysokowydajnym akumulatorem, ten 
wyjątkowy karawan jest jednym z na-
jbardziej zaawansowanych pojazdów 
w swoim segmencie, który osiąga zas-
kakujące zasięgi.

WYKWINTNY STYL 
MINIMALISTYCZNY

Wewnętrzny design modelu Lumen 
jest jednocześnie minimalistyczny i ele-
gancki. Wszystkie linie prowadzą w tym 
samym kierunku: do trumny, głównej 
postaci wszystkich ceremonii. Lekkie 
materiały, takie jak ABS, zastosowa-
ne do produkcji wewnętrznej okładziny 
karawanu, przyczyniają się również do 
zmniejszenia masy pojazdu i zwiększe-
nia jego zasięgu.

AERODYNAMICZNY I SPORTOWY

Firma Bergadana dołożyła wszelkich 
starań, aby zmniejszyć i ograniczyć 
zużycie paliwa przez pojazd: aerody-
namiczne i sportowe pokrycie modelu  
Lumen zmniejsza opór powietrza i 
zwiększa zasięg pojazdu.

Karawan pogrzebowy
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Karawan 
pogrzebowy

Atys
Karawan pogrzebowy

Wszechstronny 
i nieograniczony
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Karawan 
pogrzebowy

Modelo ATYS zachowuje linie zewnę-
trzne. Montowany jest na samochodzie 
Mercedes Benz Vito i dostępny jest w 
wersji z silnikiem diesla lub elektrycznym. 
Przygotowany i zaprojektowany do pr-
zewozu maksymalnie dwóch trumien, 
a także do przeprowadzania ceremonii 
pogrzebowych i usług transportowych.

PRZESTRZEŃ I POJEMNOŚĆ 
PRZECHOWYWANIA

La bodega lateral derecha y la parte  
inferior de las tombas garantiza a los  
profesionales una gran capacidad de  
almacenamiento.

PLATFORMA DLA KOMPOZYCJI 
KWIATOWYCH

W ofercie znajduje się także automa-
tyczna taca wbudowana w wewnętrzny 
sufit tylnej kabiny, służąca do prze-
chowywania kwiatów. 

Karawan pogrzebowy
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Oferta transportu 
pogrzebowego
Świat pełen możliwości

Oferta transportu 
pogrzebowego
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Linia karawanów przewozowych Berga-
dana została zaprojektowana tak, aby 
zapewnić usługi prawne i zwykłe usługi 
przewozowe dla domu pogrzebowego.

Wewnątrz znajduje się dwupoziomowa 
przestrzeń dla maksymalnie 4 zmarłych. 
Na dolnym poziomie można zainsta-
lować system kotwiczenia dwóch skr-
zyń, dwóch noszy lub kombinacji tych 
dwóch elementów. Górny poziom to 
otwarta przestrzeń, z pojemnością na 
dwie trumny.

Połączenie materiałów takich jak ter-
moformowany ABS (technologia CPI) 
zapewnia wyjątkowy design, a stal nier-
dzewna użyta do wykonania platform i 
różnych systemów mocowania zapew-
nia trwałość i odporność niezbędną dla 
tego rodzaju pojazdu.

W tym kontekście należy podkreślić 
niesamowitą zdolność firmy Bergadana 
do przystosowania się do tego rodzaju 
przemian. Możliwości są nieograniczo-
ne, ponieważ każdy rodzaj samochodu 
dostawczego można przekształcić.

Bergadana bada również wcześniej 
potrzeby klienta, aby zagwarantować 
dokładną i precyzyjną transformację.

Oferta transportu
pogrzebowego
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BEZ WPŁYWU NA
ŚRODOWISKO

Materiały użyte do przekształcenia tych 
pojazdów w 100% nadają się do ponow-
nego wykorzystania. W ten sam sposób 
technologia LED i lekkie materiały, takie 
jak termoformowany ABS, przyczynia-
ją się do zmniejszenia zużycia paliwa i 
emisji gazów. 

PRZEKSZTAŁCENIE BEZ 
WZGLĘDU NA MARKĘ

Karawany transportowe mogą być 
wykonane z dowolnego rodzaju samo-
chodów dostawczych L1H2, takich jak: 
Mercedes Benz Vito, Renault Transit, 
Peugeot Expert, Citroen Jumpy, Nissan 
NV300, Fiat Talento, Opel Vivaro…

WIELE KOMPOZYCJI 
I MOŻLIWOŚCI

Wnętrze posiada wiele akcesoriów i 
możliwości. Począwszy od dodania 
drugiego poziomu z wyciągiem hydrau-
licznym, poprzez systemy zapewnia-
jące prywatność i ukrywające zawar-
tość, systemy sygnalizacji akustycznej i 
świetlnej, aż po meble pomocnicze. 

POKRYWY WEWNĘTRZNE Z TER-
MOFORMOWANYM ABS  
(TECHNOLOGIA CPI)

Jednym ze sposobów, w jaki Bergada-
na najbardziej się wyróżnia, jest zasto-
sowanie termoformowanego tworzywa 
ABS lub technologii CPI do pokryć 
bocznych i sufitowych. Materiał ten nie 
tylko zapewnia pełną integrację syste-
mu grzewczego/chłodzącego i oświet-
leniowego, ale także przynosi szereg 
korzyści. 

• Materiał w 100% nadający się do 
recyklingu.

• Łatwe do czyszczenia i odporne 
na działanie różnych środków che-
micznych stosowanych podczas 
czyszczenia.

• Bardzo lekki materiał w porównaniu 
z innymi konwencjonalnymi rozwią-
zaniami.

• Odporne na rozdmuchiwanie oraz 
długotrwałe. 

Oferta transportu pogrzebowego

Fúnebres
de recogidas
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Dane 
techniczne

Dane techniczne

Modelo A B C D E F G H I

Aura3 841 3800 1153 5794 2550 
23501 1810 890 1855 1000 

9101

Classic3 841 3800 1153 5794 2550 
23501 1810 890 1855 1000 

9101

Solaris3 841 3800 1153 5794 2550 
23501 1810 890 1855 1000 

9101

Stylo3 841 3800 1153 5794 2550 
23501 1610 890 1855 810 

7101

Lumen4 1005 3450 935 5390 2300 1680 890 1788 760

Atys5 895 3200 1045 5140 2300 1910 13802 1928 9502

1Wymiary użytkowe pojazdu.
2Platforma na 2 trumny.
Wszystkie wymiary podano w

3MERCEDES-BENZ CLASS E ESTATE SERIE 213 (WYKOŃCZENIE AWANGARDOWE)
4NISSAN LEAF 62 KWH E+N-CONNECTA
5MERCEDES-BENZ VITO/EVITO/TOURER



TRANSFORMA 21 S.L. 
P.l Bonavista s/n. 
Gironella 08680 Spain
+34 938 250 900  
bergadana@bergadana.com

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
AMBULANS POLSKA  

D.W. BADURSKIEGO, 8.  JAROSLAW
+48 661 914 263 

polska@bergadana.com

FU
N

_P
L_

04
/2

2

www.bergadana.com


