Knaus 500 FU Sudwind Limited edition 2007
Merk
Model
Bouwjaar
Slaapplaatsen
Leeg gewicht
Maximaal gewicht

Knaus
500 FU Sudwind Limited
2007
4
1130 KG
1500 KG
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Knaus 500 FU Sudwind Limited edition 2007
De ruime en comfortabele rondzit aan de achterzijde van de caravan is ideaal om gezellig aan te eten en te drinken,
maar kan ook als extra slaapplaats dienen.Een mooie hoeveelheid kasten boven de rondzit zorgen ervoor dat u uw
spulllen geordend kunt opbergen. Ook onder de zitbanken is opbergruimte genoeg. Centraal in de caravan bevindt
zich de praktisch ingedeelde middenkeuken, welke geheel compleet is uitgerust met een spoelbak, mengkraan en
3-pits kooktoestel. Een ingebouwde boiler voorziet u van warm water. De koelkast met vriescompartiment is in een
ruime uitvoering. Maar ook hier weer opbergruimte in de bovenzijde van de keuken. De caravan is aan de voorzijde
uitgerust met een frans bed dat ruimte biedt aan twee personen. Ook onder het bed is er bergruimte. De bergruimte
onder het bed aan de voorzijde is ook bereikbaar via het grote serviceluik. De toiletruimte met externe
wasgelegenheid bevindt zich ook aan de voorzijde in de caravan. Door de aanwezige douche bent u niet afhankelijk
van het sanitaire gebouw op de camping. Een heerlijke ruimte om je even lekker op te frissen. De caravan beschikt
over lichtelementen die zorgen voor een unieke atmosfeer. 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 is voorzien van een dakairco, hiermee slaapt u tijdens de warmste zomernacht lekker
koel. De caravan is voorzien van een mover, hier mee zet u de caravan eenvoudig op de gewenste plaats. Ook in de
disselbak is bergruimte, de dissel zelf is afgedekt door een mooie afdekkap. De lichtmetalen velgen maken dit plaatje
compleet. De caravan is voorzien van een 1700 kg as, op dit moment staat het ttm op 1500 KG, dit kan naar 1700
KG gezet worden. De caravan is uitgerust met een etuiluifel. In een handomdraai vergroot u de leefruimte.
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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