€ 6.450,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:

Trigano
€ 6.450,3.83 m
m
2015

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

DE JONG CARAVANS B.V.
DE NETELHORST 1
8051 KE HATTEM
0384443777
www.dejonghattem.nl

Omschrijving
Disselbak, Gascomfoor, Grondzeil, Keuken, Lattenbodem, Luifel,
Neuswiel, Reservewiel, Reservewiel-beugel, Uitbouw, Voortent
Bijzonderheden: De Odyssee is voorzien van een automatische
voortent met voorgemonteerde stangen, luifel, bermkeuken met
wielen en een kuipgronzeil. Riante voortent met veel
opbergmogelijkheden. Extra lichtinval door het luxe dakvenster en
de panoramische ramen aan de voor- en zijkanten van de voortent.
Gescheiden slaapcabines, bedden met lattenbodems (vier
personen standaard) plus mogelijkheid voor zijtent (twee
personen) en een tweepersoons ondertent. De slaapcabines zijn
uitgerust met een ingenieus afsluit- en ventilatiesysteem:
insektenvrije ventilatie en optimale privacy. Verplaatsbaar /

verrijdbaar keukenblok met aanrecht en watervoorziening.
Oppervlakte 18,9 m2 (zonder zijtent). Aantal personen: 4-8
personen Afmeting voortent: 250 x 390 cm (l x b) Afmeting
wagentent: 235 x 390 cm (l x b) Bedmaten: 140 x 200 cm
Afmetingen vouwwagen: 383 x 162 x 105 cm (l x b x h) Tentdoek:
Katoen Tentkleur: Blauw/ecru Maximaal totaal gewicht: 650 kg
Ledig gewicht: 365 kg Laadgewicht: 285 kg Wielmaat: 13 inch U
bent van harte welkom om deze vouwwagen te bekijken de koffie
staat klaar!

Basisinformatie
Merk :

Trigano

Type :

Odyssee In Nette Staat!

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2015

Lengte (m) :

3.83

Prijs :

6.450,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Volledige Omschrijving

Bijzonderheden:
De Odyssee is voorzien van een automatische voortent
met voorgemonteerde stangen, luifel, bermkeuken met
wielen en een kuipgronzeil. Riante voortent met veel
opbergmogelijkheden. Extra lichtinval door het luxe
dakvenster en de panoramische ramen aan de voor- en
zijkanten van de voortent. Gescheiden slaapcabines,
bedden met lattenbodems (vier personen standaard)
plus mogelijkheid voor zijtent (twee personen) en een
tweepersoons ondertent. De slaapcabines zijn uitgerust
met een ingenieus afsluit- en ventilatiesysteem:
insektenvrije ventilatie en optimale privacy.
Verplaatsbaar / verrijdbaar keukenblok met aanrecht en
watervoorziening. Oppervlakte 18,9 m2 (zonder zijtent).
Aantal personen: 4-8 personen Afmeting voortent: 250
x 390 cm (l x b) Afmeting wagentent: 235 x 390 cm (l x
b) Bedmaten: 140 x 200 cm Afmetingen vouwwagen:
383 x 162 x 105 cm (l x b x h) Tentdoek: Katoen
Tentkleur: Blauw/ecru Maximaal totaal gewicht: 650 kg
Ledig gewicht: 365 kg Laadgewicht: 285 kg Wielmaat:
13 inch U bent van harte welkom om deze vouwwagen
te bekijken de koffie staat

