€ 7.598,-

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

CABANON MALAWI ACTIE-PAKKET
€ 7.598,Bedrijf:
4.4 m
Adres:
m
2018

Tel :
Website:

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

Omschrijving
Bijzonderheden: Cabanon Malawi 6.699,=
Avantgarde Actie-pakket: 1.377,=
Reservewiel met houder onder de wagen
Disselbak in kunststof groot model
Luxe luifel
Al-Ko geremd onderstel 0,=
Luxe matrassen met lattenbodem 0,=
Uitdraaisteunen onder 4 hoeken 0,=
_________
Totaal (incl 21% BTW) 8.076,=

Pakket-korting 478,=
========
Voordeel-prijs 7.598,=
Rijklaarkosten 0,=
Productinformatie

Basisinformatie
Merk :

Cabanon Malawi Actie-pakket

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2018

Lengte (m) :

4.40

Prijs :

7.598,-

Exterieur
Luifel :

Volledige Omschrijving

Bijzonderheden:
Cabanon Malawi 6.699,=
Avantgarde Actie-pakket: 1.377,=
Reservewiel met houder onder de wagen
Disselbak in kunststof groot model
Luxe luifel
Al-Ko geremd onderstel 0,=
Luxe matrassen met lattenbodem 0,=
Uitdraaisteunen onder 4 hoeken 0,=
_________
Totaal (incl 21% BTW) 8.076,=
Pakket-korting 478,=
========
Voordeel-prijs 7.598,=
Rijklaarkosten 0,=
Productinformatie
De Malawi is een eenvoudig en snel opzetbare
tweepersoons vouwwagen. Ideaal voor rondtrekkende
kampeerders. Met de optionele inritsbare
achterslaaptent kan de Malawi makkelijk worden
uitgebreid naar een ruime vouwwagen voor vier
personen.
Standaard heeft de vouwwagen een ruim, comfortabel
tweepersoons slaapcompartiment met een groot raam
aan de buitenzijde, deels voorzien van horrengaas. Een
sterk uitritsbaar bisonyl kuipgrondzeil ligt in de
leefruimte. Het bed heeft een dubbele lattenbodem met
een dik matras.
Eenmaal ingeklapt kunt u nog altijd makkelijk bij uw
bagage. Middels een gasdrukveer kunt u het bed van de
Malawi gemakkelijk optillen waardoor u bij de royale
bagageruimte kunt.
Door het modulaire opbouwsysteem kunt u de Malawi
bermkeuken incl. 3-pits gasstel, spoelbak, twee lades en
volgens eigen wensen uitbreiden. De optionele
extra opbergvakken voor bijvoorbeeld borden, pannen
achtertent biedt u twee extra slaapplekken. Een
inritsbare voortent en zonneluifel zorgen voor
aanzienlijk meer leefruimte. De luxe zonneluifel kan
zowel direct aan de wagentent als aan de voortent
bevestigd worden. Overigens is de zonneluifel ook nog
eens uit te breiden met een inritsbare voorwand.
De Malawi is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: de Basic
zonder bermkeuken. En Deluxe met een luxe

Volledige Omschrijving
en bestek.
Vier uitdraaisteunen stabiliseren de vouwwagen. Met een AL-KO onderstel en de lichtgewicht aluminium
wagenbak blijft er extra gewicht over voor bagage. Het onderstel is voorzien van een oplooprem met
terugrij-automaat en een neuswiel aan de V-dissel.
Aantal personen:2 personen
Standaard aantal personen:2 personen
Maximaal aantal personen:4 personen
Afmeting voortent:Optioneel: 440 x 250 cm (l x b)
Afmeting wagentent :440 x 220 cm (l x b)
Afmetingen slaapplaatsen:210 x 145 cm (l x b)
Afmetingen:220 x 440 x 230 cm (l x d x h)
Materiaal tent:Dak: Ten Cate All Season 220 gr/mÂ²
Wanden: Katoen 340 gr/mÂ²
Materiaal binnentent:Katoen
Voortent:Dak: Ten Cate All Season
Wanden:

