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Hobby 540 UFF de Luxe 2020 s
In deze gebruikte Hobby 540 UFF Luxe van het modeljaar 2020 vinden we de gezellige en ruime rondzit aan de
achterzijde van de caravan, ideaal om gezellig aan te eten en te drinken of een heerlijke borrelavond. De kastruimte
boven deze zit is heerlijk, niets zo fijn als uw spullen overzichtelijk op te kunnen bergen. En ook onder de zit is
bergruimte. Uiteraard is de zit ook binnen een handomdraai als extra slaapplaats te gebruiken. Centraal in de
caravan bevindt zich de praktisch ingedeelde en ruime keuken, welke geheel compleet is uitgerust met een
spoelbak, mengkraan en 3-pits kooktoestel. Een ingebouwde boiler voorziet u van warm water. De fantastiche hoge
koelkast, aan de overzijde met vriescompartiment is ruim genoeg voor al uw etenswaren. De handige lades zorgen
ervoor dat u altijd makkelijk bij uw spullen kunt. Ook aan de bovenzijde van de keuken weer veel bovenruimte met
kasten. De caravan is aan de voorzijde uitgerust met een vrijstaand bed. De lattebodems in combinatie met de
matrassen dragen bij aan een heerlijke nachtrust. Ook boven het bed weer veel bovenkastruimte. En veel
bergruimte ook onder het bed. De toiletruimte met interne wasgelegendheid bevindt zich centraal in de caravan. HIer
is een zee van bergruimte voor al uw toiletspullen. De ringverwarming zorgt voor een goede circulatie van de
verwarmde lucht. U zult in deze caravan, dankzij de ingebouwde hordeur, minder last van insecten hebben .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 caravan is uitgerust met een volautomatische mover van
het merk Enduro het type 505 FL Incl een Liao accu, vloerverwarming een buitenstopcontact en LM Velgen,
buitenstopcontact een reservewiel met beugel en een buitengasaansluiting. Daarnaast is er een fietsenrek aanwezig
en is er een etuiluifel.
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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