Knaus 460 Eu Sport 2015/2016 s93-11
Merk
Model
Bouwjaar
Slaapplaatsen
Leeg gewicht
Maximaal gewicht

Knaus
460 Eu Sport 2015/2016
2015
4
1090 KG
1300 KG
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6673 DK Andelst
Ambachtsweg 30
(0488) 451 481
info@bovucaravans.nl

Knaus 460 Eu Sport 2015/2016 s93-11
Deze Knaus Sport 460 EU is gebouwd in 2015 en pas in 2016 voor het eerst in gebruik genomen. De caravan heeft
een uitgekiende indeling zodat u over voldoende slaapplaatsen en zitgelegenheid kunt beschikken. Uw
vakantiebagage is via het handige serviceluik uitstekend bereikbaar.De standaardzit biedt niet alleen de nodige
zitgelegenheid, maar kan ook worden omgebouwd tot slaapplaats. De middenkeuken is zeer compleet uitgevoerd.
Voor een snelle toevoer van warm water is er een boiler aanwezig. Uw verse etenswaren zijn goed bereikbaar
dankzij de inbouwkoelkast. Al uw keukenspullen passen in de handige ladekast.Slapen doet u op de 2 aparte
bedden, die borg staan voor extra ruimte en een makkelijke instap. Maar dankzij de bedverbreding kunt u ook een
kingsizebed van het geheel maken. In de badkamer kunt u zich lekker opfrissen bij de wastafel. Verder is er ook een
cassettetoilet ingebouwd. Het grote dakluik zorgt voor een prettig binnenklimaat tijdens wat warmere dagen.De echte
heete zomernachten komt u dankzij de airco goed en koel door. De verwarmde lucht wordt efficiënt verspreid via een
ringverwarming.De caravan is voorzien van een 3 meter diepe ventura voortent, compleet uitritsbaar. Wat een extra
leefruimte geeft dat. Dankzij het voortentstopcontact bent u ook in de voortent direct van stroom voorzien. In deze
caravan is ook een hordeur ingebouwd. Daardoor zult u in deze caravan veel minder last van insecten hebben. De
stabilisatorkoppeling van deze caravan zorgt voor een stabiel en veilig weggedrag. Past deze Knaus Sport 460 EU
helemaal bij uw vakantieplannen? Neemt u dan contact op, wij maken graag een afspraak met u.De genoemde Prijs
is rijklaar incl 12 maanden bovaggarantie, en kentekenkosten.Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden
ontleend.Typfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
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