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Hobby 540 UL Excellent 2020
De Hobby Excellent uitvoering is de lieveling van velen. Dit heeft te maken met zijn comfortabele inrichting en
uitrustingsniveau. Modern design en sfeervolle verlichting. Perfect gecombineerd met het meubeldecor in de kleur
magnolia/ashai.
In deze nieuwe Hobby 540 UL Excellent van het modeljaar 2020 vindt u de comfortabele en ruime rondzit achter in
de caravan. Geschikt voor gezellige lange avonden en familiediners. Royale kastruimte boven de zit om uw spullen
georganiseerd op te bergen. En ook onder de zitbanken veel bergruimte. Van deze rondzit maakt u eenvoudig een
comfortabel extra bed.Centraal vindt u de goed ingerichte keuken met een spoelbak, mengkraan, 3 pits gascomfort
en een hoge royale koelkast.De warmwatervoorziening loopt via de ingebouwde boiler. Door de handige opberglades
zijn uw spullen altijd binnen handbereik. Aan de bovenzijde van de de keuken ook weer veel kastruimte. Tegenover
de keuken vindt u de toiletruimte met interne wasgelegendheid.Voorin de caravan staan de twee
eenpersoonsbedden. De lattebodems in combinatie met de koudschuimmatrassen dragen bij aan een heerlijke
nachtrust. Van deze enkele bedden maakt u door middel van de bedverbreding in een handomdraai een kingsize
bed. De ringverwarming zorgt voor een goede circulatie van de verwarmde lucht.U zult in deze caravan, dankzij de
ingebouwde hordeur, minder last van insecten hebben. De stabilisatorkoppeling zorgt voor een merkbare verbetering
van het weggedrag van deze caravan.Het dakluik in de caravan zorgt voor een goede ventilatie en tevens voor
voldoende daglicht in de caravan. Dankzij het grote serviceluik zijn uw spullen ook van buitenaf goed bereikbaar. Het
luchtcirculatiesysteem zorgt voor een goede verdeling van de verwarmde lucht.De genoemde prijs is incl een
bedverbreding, een reservewiel en een asverhoging tot 1750 KG.
<span style="color: #ff0000;">Nu overjarig model korting van € 25175 nu € 24175
De genoemde Prijs is rijklaar incl 24 maanden fabrieksgarantie, en kentekenkosten.<em>Aan deze gegevens
kunnen geen rechten worden ontleend.Typfouten en prijswijzigingen voorbehouden</em>
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