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info@bovucaravans.nl

Hobby 400 SFe Luxe 2021
Echte vrijheid is er op uitgaan in een Hobby caravan. Wat daaraan ten grondslag ligt? Een comfortabel thuis, waar u
ook maar naar toegaat – en slechts een wagenlengte verwijderd. Het is flexibiliteit dat alles mogelijk maakt. Vrijheid
voor moderne mensen. Echte vrijheid kent geen compromissen.
Als u graag op reis gaat, is deze compacte Hobby perfect voor U. Ondanks de compactheid heeft deze Hobby 400
SFE Luxe van het modeljaar 2021 wel de compleetheid zoals u die van Hobby kunt verwachten. De comfortabele en
gezellige treinzit bevindt zich aan de achterzijde van de caravan. In deze zit kunt u genieten van een heerlijke
maaltijd of gezellige avond. Daarnaast is deze zit eenvoudig om te bouwen tot een comfortabele extra slaapplaats.
Tevens vindt u aan de achterzijde de keuken, Deze is uitgerust met een spoelbak, 3 pits kookcomfort en een
mengkraan. De warmwater voorziening loopt via de ingbebouwde boiler. De koelkast bevindt zich gelijk om de hoek
van de deur. Deze hoge slimtower koelkast heeft een inhoud van maar liefst 150 Liter. Door de opberglades in de
keuken zijn uw spullen altijd makkelijk bereikbaar. De lades zijn voorzien van een softclose systeem en transport
sluitingen. Het franse bed aan de voorzijde in de caravan biedt voldoende ruimte voor 2 personen. De lattebodems in
combinatie met de matrassen dragen bij aan een heerlijke nachtrust. Via het serviceluik kunt u ook van buitenaf heel
makkelijk bij de bergruimte onder het bed komen. In de badkamer, waar deze caravan over beschikt, vindt u een
ingebouwd cassettetoilet en een externe wastafel. Het interieur kan goed worden geventileerd dankzij het grote
dakluik, dat ook voor extra lichtinval zorgt.De ringverwarming zorgt voor een goede circulatie van de verwarmde
lucht.De caravan is uitgerust met een hordeur. Hierdoor houdt u insecten zoals muggen en vliegen buiten de
caravan.De caravan heeft dankzij de stabilisator, waarmee deze caravan is uitgerust, een betere wegligging. De
verzwaarde uitdraaisteunen zorgen voor extra stabiliteit. De genoemde prijs is incl reservewiel.
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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