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U R B A N  E D I T I O N



Luksusowy van 
dla najbardziej wymagających

Wyrazisty i bardzo ekskluzywny – taki właśnie jest 

Mercedes Sprinter w wersji Urban, zaprojektowanej 

przez Carlex Design. Urban Edition został stwo-

rzony, by zachwycać swoją niebanalną stylizacją 

zewnętrzną oraz, dzięki całkowicie odmienionemu, 

eleganckiemu wnętrzu, dostarczać maksimum 

luksusu i wygody podczas każdej podróży. 

Każdy egzemplarz Urban Edition posiada limito-

waną tabliczkę z indywidualnym numerem i nazwą 

edycji.





Body kit 

Urban Edition zachwyca nową, świeżą stylizacją zewnętrzną. 

Pojazd został wyposażony w stylowy, elegancki zderzak 

przedni oraz idealnie dopasowane do niego progi boczne. 

Dopełnieniem stylizacji zewnętrznej jest oklejenie podkre-

ślające styl edycji Urban.

ZDERZAK PRZEDNI

PROGI BOCZNE









Wnętrze

Urban Edition posiada całkowicie odmienione wnętrze, 

stworzone z myślą o najbardziej wymagających klientach. 

Zostało pokryte najwyżej jakości skórą nappa oraz 

ozdobione wstawkami i tłoczeniami. Podsufitka pojazdu, 

którą zdobi delikatne oświetlenie ambientowe, zosta-

ła pokryta w całości Alcantarą®.



Z nutą sportowej elegancji 

Dzięki zmodyfikowanym fotelom, pokrytym czarną, 

częściowo perforowaną skórą, kokpit kierowcy zyskał 

odrobinę sportowego stylu.

(opcja) 





Kierownica

Nowy, niebanalny kształt kierownicy Urban Edition 

oraz skórzana tapicerka sprawiają, że każda podróż 

będzie ekscytującym i wyjątkowo komfortowym

doświadczeniem.



Ekskluzywna przestrzeń na wymiar 

Przestrzeń pasażerska to zupełnie wyjątkowy element tej edycji. Została 

wyposażona w stworzony w Carlex Design Bus Floor System – system zabu-

dowy, zmieniający przestrzeń pasażerską vana w ekskluzywne, dostosowane 

do potrzeb klienta wnętrze. W skład systemu wchodzą nowoczesna 

podłoga z wykładziną dywanową, dająca wiele możliwości układu siedzeń 

i stolików, luksusowe, autorskie, pokryte skórą fotele Carlex Design oraz 

stolik z niezależnie wysuwanymi, wygodnymi blatami. W takim wnętrzu 

każdy pasażer poczuje się niezwykle komfortowo. 





Fotele pasażerskie Carlex Design

Przestrzeń pasażerska została wyposażona w designerskie, 

kuszące wygodą i jakością wykonania fotele, pokryte skórą 

i ozdobione tłoczeniami. Fotele pasażerskie posiadają regulo-

wane oparcie, wygodne podłokietniki, obrotową podstawę 

oraz system przesuwu foteli wzdłuż szyn umieszczonych 

na podłodze. Dzięki nim nawet najdłuższa trasa będzie 

czystą przyjemnością.  





Pakiet Sprinter Urban

/ Body kit
zderzak przód
dokładki progów bocznych
zestaw siatek grilla

/ Stylizacja graficzna (pakiet oklejenia)

/ Tapicerka Carlex Design
fotel kierowcy, fotel pasażera

/ Autorskie fotele obrotowe do przestrzeni pasażerskiej X1 (4 szt.)

/ Rozkładany stolik

/ Podłoga kompozytowa z szynami i wykładziną (wariant Basic)
możliwość montażu w jednym rzędzie 2 foteli X1 i stolika

/ Podsufitka pokryta Alcantarą®

/ Tabliczka limitowanej edycji 

Opcjonalne elementy wnętrza

/ Modyfikacja kształtu kierownicy, obszycie skórą

/ Stylizowane tarcze zegarów

/ Tapicerka Carlex Design
1 fotel kierowcy + 2-os. ława

/ Modyfikacja kształtu foteli przednich – wersja Sport
fotel kierowcy + fotel pasażera

/ Dodatkowe fotele obrotowe do przestrzeni pasażerskiej X1

/ Podłoga kompozytowa z szynami i wykładziną (wariant Basic+)
dodatkowa możliwość montażu w jednym rzędzie 3 foteli X1

/ Podłoga kompozytowa z szynami i wykładziną (wariant Extended)
dodatkowa możliwość montażu w jednym rzędzie 3 foteli X1 oraz możliwość 
montażu rozkładanej kanapy; przedłużone szyny do przestrzeni bagażowej

/ Dodatkowy, rozkładany stolik

/ Oświetlenie ambientowe LED wnętrza (podsufitka)

Opcjonalne koła

/ 18” felgi aluminiowe TSW Mandrus Atlas (4 szt.)

/ Opony Continental 255/55R18 120R VanContact (4 szt.)

/ Zestaw czujników ciśnienia opon – fabryczny (4 szt.)

/ Zestaw naprawczy do opon (kompresor + płyn)



Carlex Design Limited Sp. z o.o.

A: ul. Świerkowicka 41
43-502 Czechowice-Dziedzice
Polska

P: +48 32 210 10 22

VAT PL8961560922
ING EUR
PL17 1050 1070 1000 0090 3122 8456
BIC/SWIFT: INGBPLPW

carlexdesign.com


