Knaus 450 FU Sport Premium Line 2010
Merk
Model
Bouwjaar
Slaapplaatsen
Leeg gewicht
Maximaal gewicht

Knaus
450 FU Sport Premium L
2010
4
1020 KG
1300 KG

Prijs

€ 13.500,00

Bovu Caravancentrum
6673 DK Andelst
Ambachtsweg 30
(0488) 451 481
info@bovucaravans.nl

Knaus 450 FU Sport Premium Line 2010
Deze frisse en gezellige Knaus Sport Premium Line 450 FU van het modeljaar 2010 heeft een doordachte indeling
waarbij u beschikt over slaapgelegenheid voor 4 personen. De ruime rondzit aan de voorzijde van de caravan, goed
voor gezellige familie avonden, kan ook als slaapgelegenheid worden gebruikt. In een handomdraai regelt u dit. De
middenkeuken is zeer compleet uitgevoerd. Voor een snelle toevoer van warm water is er een boiler aanwezig. De
koelkast met vriesvak biedt voldoende ruimte voor heel uw voorraad. Aan de achterzijde vindt u het franse bed dat
voldoende ruimte biedt aam twee personen. Tevens is aan de achterzijde de toiletruimte met externe
wasgelegendheid te vinden. Voor een goede verdeling van de verwarmde lucht is de caravan voorzien van een
circulatiesysteem.De caravan is tevens uitgerust met een handig fietsenrek, zodat u uw fietsen gemakkelijk kunt
meenemen naar uw vakantiebestemming. Heerlijk om lange fietstochten te maken of puur gemak op de camping.
Doordat deze caravan is voorzien van een mover kunt u deze eenvoudig op iedere gewenste plek zetten. Uw
bagage kunt u ook van de buitenzijde snel bereiken via het serviceluik.De caravan heeft een hordeur, zodat u in de
caravan geen last van muggen en andere insecten heeft. De stabilisatorkoppeling, waar deze caravan mee is
uitgerust, zorgt voor een verbetering van het weggedrag van de caravan. Prachtige lm velgen! Tot slot is de caravan
voorzien van een uitritsbare ventura tent, hiermee vergroot u de leefruimte aanzienlijk. 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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