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Hobby 540 KMFE Luxe 2015 s 41
Met het hele gezin op vakantie? Geen probleem met deze Hobby 540 Luxe van het modeljaar 2015. Voorin de
caravan vindt U het comfortabele bed dat ruimte biedt aan twee personen. Om u van een welverdiende nachtrust te
laten genieten, hebben de bedden niet alleen lattenbodems maar ook heerlijke matrassen. Boven het bed zijn veel
ruime kasten. De bergruimte onder het bed is ook van buitenaf bereikbaar. Centraal in de caravan vindt U de
gezellige zit, hierin kunt u met uw gezin geniet van heerlijke maaltijden en gezellige avonden. Tevens kunt u van
deze zit ook eenvoudig een extra slaapplaats maken. Ook boven de zit is een royaal aantal kastjes aanwezig. En
uiteraard ook onder de zit veel bergruimte. Ook aan de voorzijde is de toiletruimte met externe wasgelegenheid
geplaatst. Hier is ook optimaal opbergruimte gecreeerd. Ook de luxe uitgeruste keuken bevindt zich centraal in dit
model. De keuken is voorzien van een spoelbak een mengkraan een 3 pits kooktoestel en een koelkast in een hoge
uitvoering, handig en overzichtelijk. Ruime lades, met softclose, waardoor u makkelijk bij al uw spulletjes kunt. Achter
in de caravan is het stapelbed in de breedte geplaatst. Met niet twee maar drie stapelbedden. Voor de kinderen een
eigen kledingkast en veel vakken bij het bovenste stapelbed. De ingebouwde stabilisator koppeling zorgt voor een
stabiele wegligging. Het grote dakluik van de caravan zorgt voor extra veel lichtinval en een goede ventilatie. Het
luchtcirculatiesysteem zorgt daarbij voor een goede verdeling van de verwarmde lucht. De caravan beschikt over
talrijke lichtelementen die zorgen voor een unieke atmosfeer. De verzwaarde uitdraaisteunen zorgen voor extra
stabiliteit.
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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