Hobby 440 SF Luxe Edition 2017/2018 s117-70
Merk
Model
Bouwjaar
Slaapplaatsen
Leeg gewicht
Maximaal gewicht

Hobby
440 SF Luxe Edition 2017
2017
4
1050 KG
1400 KG

Prijs

€ 19.250,00
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6673 DK Andelst
Ambachtsweg 30
(0488) 451 481
info@bovucaravans.nl

Hobby 440 SF Luxe Edition 2017/2018 s117-70
Echte vrijheid is erop uitgaan in een hobby caravan.Vooral nu. Komende zomer wordt kamperen wederom de manier
van vakantie vieren.
Deze praktisch ingedeelde Hobby 440 SF luxe is van het modeljaar 2017, de caravan is echter voor het eerst in
gebruik genomen in 2018. Ingeruild van de eerste eigenaar. Het type 440 SF is erg populair door zijn royale keuken.
Aan de achterzijde is de gezellige treinzit waarmee de caravan is uitgerust, hierin kunt u genieten van heerlijke
maaltijden en gezellige avonden. Boven deze zit is veel bergruimte in de vorm van kastjes. Ook onder de zitbanken
is veel bergruimte. UIteraard maakt U hier ook eenvoudig een slaapplek van.De royale middenkeuken waar de
caravan over beschikt is voorzien van een 3-pits kooktoestel, spoelbak en mengkraan.De boiler, die in de caravan is
ingebouwd, voorziet u snel van warm water. De keuken beschikt over een koelkast in een ruime uitvoering. Door de
handige keukenlades zijn uw keukenspullen snel en makkelijk bereikbaar. Ook aan de bovenzijde van de keuken is
voldoende kastruimte te vinden. Tevens vindt u centraal in de caravan de toiletruimte met interne
wasgelegenheid.Hobby heeft hier tal van mogelijkheden om uw toiletspullen op te bergen. Aan de voorzijde van de
caravan is het comfortabele tweepersoonsbed over dwars geplaatst. Doordat dit bed de gehele breedte van de
caravan gebruikt is dit bed ook zeer geschikt voor langere mensen. Kijk eens naar de kastruimte die boven het bed
te zien is, fijn dat alles goed opgeborgen kan worden. Door het grote serviceluik kunt U eenvoudig Uw spullen
opbergen en bereiken in de bergruimte onder het bed. Het grote dakluik van de caravan zorgt voor extra veel
lichtinval en een goede ventilatie. Het luchtcirculatiesysteem zorgt daarbij voor een goede verdeling van de
verwarmde lucht.De caravan heeft dankzij de stabilisator een betere wegligging. De aanwezige hordeur zorgt ervoor
dat u ongedierte buiten de deur kunt houden. De verzwaarde uitdraaisteunen zorgen voor extra stabiliteit. Bij de
caravan zit een prachtige Unico voortent, type bolanga met een diepte van maarliefst 280 cm in de mooie
kleurstelling champagne/zwart.Hiermee vergroot u de leefruimte behoorlijk. Tot slot is de caravan voorzien van een
100km keuring.
De genoemde prijs is incl rijklaarmaakkosten en 12 maanden bovaggarantie.
Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.Typfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
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