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Fendt 465 SFB Opal 2014
Een prachtexemplaar deze Fendt 465 SFB Opal van het modeljaar 2014. De rondzit is achterin geplaatst, deze
royale rondzit staat mede door de voorgevormde rugsteun, garant voor comfortabel zitgemak tijdens gezellige
avonden of maaltijden. Door de zuiltafel heeft u royale beenruimte. Tevens is deze zit eenvoudig om te bouwen tot
een comfortabele extra slaapplaats. De kastruimte boven de zit is groot en vergeet de bergruimte onder de rondzit
niet. Centraal in de caravan is de prachtige keuken geplaatst, voorzien van een spoelbak, kookplaat met
automatische ontsteking, mengkraan en royale hoge koelkast. De warmwater voorziening loopt via de ingebouwde
boiler. Door de praktische lades en apothekerskast zijn uw spullen altijd eenvoudig bereikbaar. 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. Ook hier is weer veel kastruimte te vinden en een fantastische bergruimte onder het bed.
Tevens vindt u voorin de toiletruimte met externe wasgelegenheid. In beide ruimtes is zoveel mogelijk bergruimte
gemaakt. 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 verzwaarde uitdraaisteunen zorgen voor extra stabiliteit. De caravan is ook
voorzien van een fietsenrek, makkelijk op de camping of fijne lange fietstochten maken alles kan. De caravan is
uitgerust met een mover, hiermee zet u de caravan eenvoudig op de gewenste plek. Met de dometic airco waar de
caravan van is voorzien slaapt u ook in de warmste zomernacht lekker koel. De caravan is uitgerust met prachtige lm
velgen, een streling voor het oog. Tot slot is de caravan ook voorzien van een cassetteluifel, hiermee bent u in een
handomdraai klaar om te relaxen. De genoemde Prijs is rijklaar incl 12 maanden bovaggarantie, en
kentekenkosten.Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.Typfouten en prijswijzigingen
voorbehouden

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

