Knaus 450 FU Sport 2022
Merk
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Bouwjaar
Slaapplaatsen
Leeg gewicht
Maximaal gewicht

Knaus
450 FU Sport 2022
2022
4
1022 KG
1500 KG

Prijs

€ 24.950,00

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

Knaus 450 FU Sport 2022
In deze nieuwe Knaus 450 FU Sport van het modeljaar 2022 vinden we de riante comfortabele rondzit aan de
achterzijde van de caravan, ideaal om gezellig aan te eten en te drinken met het hele gezin, of een heerlijke
borrelavond. De kastruimte boven de zit is heel erg ruim, al uw spullen kunnen overzichtelijk opgeborgen worden. En
ook onder de zit is veel 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 middenkeuken, welke geheel
compleet is uitgerust met een spoelbak, mengkraan en 3-pits kooktoestel. Een ingebouwde boiler voorziet u van
warm water. De royale koelkast 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 Frans bed, een in de lengte geplaatst tweepersoons
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 externe wasgelegenheid
bevindt zich ook aan de voorzijde van de caravan. Uw bagage kunt u ook van de buitenzijde snel bereiken via het
serviceluik.De ringverwarming zorgt voor een goede circulatie van de verwarmde lucht.U zult in deze caravan,
dankzij de ingebouwdehordeur, 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.Dankzij het grote serviceluik zijn uw spullen ook van buitenaf goed
bereikbaar. Het luchtcirculatiesysteem zorgt voor een goede verdeling van de verwarmde lucht. De caravan is
uitgerust met lichtmetalen velgen een 1500 KG as een douche uitrusting, blue water system een bleu tooth
soundsytem openslaand voorraam en een buitengas aansluiting.
De genoemde Prijs is rijklaar incl 24 maanden fabrieksgarantie, en kentekenkosten.<em>Aan deze gegevens
kunnen geen rechten worden ontleend.Typfouten en prijswijzigingen voorbehouden</em>
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