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Dethleffs 510 LE Nomad Avantgarde 2021
Wauw wat een ontzettend mooie caravan is dit. Een dethleffs 510 LE Nomad avantgarde van het modeljaar 2021.
Een caravan met een ontzettend luxe uitstraling.
Aan de voorzijde van de caravan is de gezellige zit, gelijk hierbij valt het kleurenspel op van bekleding gordijen en
alle gebruikte materialen, een plaatje. De zit is ruim en het zitcomfort is heerlijk. Er is veel kastruimte aan de
bovenzijde om alles georganiseerd op te bergen. Ook is er veel bergruimte onder de banken. Uiteraard is van deze
zit ook eenvoudig een bed te maken. De prachtige keuken vindt u centraal in de caravan. De royale lades zijn ideaal
om makkelijk bij uw spullen te kunnen. Ook hier aan de bovenzijde weer veel bergruimte. Doordat de spoelbak af te
dekken is maak je hier ook het aanrecht ruimer mee. De hoge koelkast bevindt zich aan de overzijde van de keuken.
Ook de toiletruimte met interne wasgelegenheid bevindt zich centraal in de caravan. En afgewerkt tot in detail,
prachtig. Aan de achterzijde zijn de twee eenpersoons bedden te vinden, deze kun je door middel van een
bedverbreding eenvoudig om toveren tot een kingsize bed. Niet alleen onder de bedden is veel opbergruimte maar
kijk eens naar al die kastjes boven de bedden, hoe fijn is dat. De vloer in de caravan is voorzien van
vloerverwarming, geen koude voeten meer in het voor of najaar. En kijk eens naar de vloer zelf, mooi hoor. De
caravan is uitgerust met een Alko ATC en een stabilisator koppeling, er zijn lichtmetalen velgen, en niet 1 niet 2 maar
3 royale serviceluiken. Tevens is de caravan uitgerust met een thule cassette luifel, hiermee bent u in een
handomdraai klaar om te relaxen. De caravan is voorzien van een hagelbestendig dak, ook fjin. De mover die onder
de caravan zit zorgt ervoor dat u deze eenvoudig en zonder hulp op de juiste plek kunt zetten.
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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