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Fendt 515 SG Bianco Selection Limited 2015/2016
Prachtige Fendt 515 SG Bianco Selection Limited van het modeljaar 2015, voor het eerst in gebruik genomen in
2016. Ingeruild van de eerste eigenaar. Met het prachtige meubeldecor en de fantastiche bekleding is het geheel
een lust voor het oog. Deze caravan biedt U de ruimte om royaal te zitten en comfortabel te slapen. Aan de
achterzijde van de caravan is de gezellige en comfortabele rondzit te vinden, geschikt voor gezellige avonden met
uw gezin, spelletjes te doen of een tv avond. Doordat de zitkussens een hoog soortelijk gewicht hebben en de
rugkussens voorgevormd zijn, is het zitcomfort hoog. maar ook eenvoudig om te bouwen tot comfortabele
slaapplaats. En kijk eens naar het grote aantal kasten dat er is. Ook onder de banken is veel bergruimte. Centraal in
de caravan vindt U de praktisch ingedeelde en ruime keuken, uitgerust met een spoelbak, mengkraan en 3-pits
kooktoestel. Door de handige lades zijn uw spullen altijd eenvoudig bereikbaar.De warmwater voorziening loopt via
de ingebouwde boiler. Er is een hoge koelkast met vriesvak. Heerlijk om overzichtelijk alles gekoeld op te bergen.
Ook aan de bovenzijde van de keuken weer lekker veel kastjes. Tevens vindt u centraal in de caravan de toiletruimte
met ingebouwde wasgelegenheid. In deze ruimte heeft Fendt ook getracht zoveel mogelijk bergruimte te maken. De
twee ruime enkele bedden met een lattenbodem die verstelbaar is in hardheid kunt u heerlijk de nacht doorbrengen.
Het is ook mogelijk om deze bedden door de aanwezige bedverbreding om te bouwen naar een groot twee persoons
bed.Door het grote serviceluik zijn uw kampeerspullen ook van buitenaf makkelijk bereikbaar.De caravan is voorzien
van een stabilisator koppeling, deze zorgt voor een stabiele wegligging.Het grote dakluik van de caravan zorgt voor
extra veel lichtinval en een goede ventilatie.De verzwaarde uitdraaisteunen zorgen voor extra stabiliteit. Het
luchtcirculatiesysteem zorgt daarbij voor een goede verdeling van de verwarmde lucht.De aanwezige tapijloperset
die op maat gemaakt is voor deze caravan zorgt dat u in het voor en na seizoen ook lekkere wame voeten houdt.
Een fietsenrek zodat de fietsen meekunnen, makkelijk op de camping of lange fietstochten alles is mogelijk. De
caravan is voorzien van een Unico verona luifel, dit is een fantastisch nederlands fabrikaat. De licht metalen velgen
maken dit plaatje compleet. De genoemde Prijs is rijklaar incl 12 maanden bovaggarantieAan deze gegevens kunnen
geen rechten worden ontleend.Typfouten en prijswijzigingen voorbehouden
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