Fendt 445 TFB Bianco Selection 2015
Merk
Model
Bouwjaar
Slaapplaatsen
Maximaal gewicht

Fendt
445 TFB Bianco Selection
2015
4
1500 KG

Prijs

€ 19.500,00
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info@bovucaravans.nl

Fendt 445 TFB Bianco Selection 2015
Wat een ontzettend mooie caravan is deze Fendt 445 TFB Bianco Selection van het modeljaar 2015. Deze caravan
hebben wij ingeruild van de eerste eigenaar. De gezellige rondzit is achterin geplaatst, deze royale rondzit staat
garant voor fantastisch zitcomfort tijdens gezellige avonden of maaltijden. Dit comfort komt tot stand door de
ergonomisch gevormde rugkussens in combinatie met de zitkussens die een hoog soortelijk gewicht hebben. Tevens
is deze zit eenvoudig om te bouwen tot een comfortabele extra slaapplaats. In de kasten boven de zit kunt u veel
spullen kwijt. Ook onder de banken is veel bergruimte.Centraal in de caravan is de goed uitgeruste keuken geplaatst,
voorzien van een spoelbak , kookplaat, mengkraan en een royale koelkast. De warmwater voorziening loopt via de
ingebouwde boiler. Door de praktische lades en de apothekerskast zijn uw spullen altijd eenvoudig bereikbaar. Deze
lades zijn voorzien van een softclose en transportsluiting. Ook aan de bovenzijde in de keuken vindt u veel
opbergruimte.Aan de voorzijde in de caravan is het franse bed geplaatst dat ruimte biedt aan twee personen.Om u
van een welverdiende nachtrust te laten genieten, heeft het bed afzonderlijke lattebodems met volledig flexibele
veerbruggen met hardheidinstelling en een heerlijk matras. De bergruimte onder het bed is ook vanaf de buitenzijde
via het grote serviceluik bereikbaar. Boven het bed zijn ook ruime kasten geplaatst. Tevens vindt u voorin de
toiletruimte met externe wasgelegenheid.Alle ruimte om u lekker op te frissen. In beide ruimtes is optimaal gebruik
gemaakt van het creereren van bergruimte.De ringverwarming zorgt voor een goede circulatie van de verwarmde
lucht. 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.Het
luchtcirculatiesysteem zorgt voor een goede verdeling van de verwarmde lucht. De caravan beschikt over veel
afzonderlijk bedienbare lichtelementen, hiermee creeërd u de sfeer die bij u past. De verzwaarde uitdraaisteunen
zorgen voor extra stabiliteit. De caravan is voorzien van een thule cassette luifel, in een handomdraai klaar om te
relaxen. Er is een fietsenrek aanwezig, heerlijk voor lekkere lange fietstochten of gemak op de camping. Er is ook
een tv steun aanwezig. De genoemde Prijs is rijklaar incl 12 maanden bovaggarantieAan deze gegevens kunnen
geen rechten worden ontleend.Typfouten en prijswijzigingen voorbehouden
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