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Nieuwe MODUL'HOMES: functie, plaatsing, aan u de keuze! 

Voorportaal, relax- of opslagruimte, aparte slaapkamer: de modul'homes kunnen 
zowel met stacaravans met een dak met 1 hellend vlak als 2 hellende vlakken 
worden gecombineerd.
Ze kunnen ervoor, als voorportaal, of los van de stacaravan worden geplaatst.

Aparte ruimte

Relaxruimte

Fietsenstalling en/of opslag

• Rookdetector met 10 jaar garantie
• Verlichting 100% led
• Radiator 1000 W
• HR schuimmatras 35 kg/m3, OEKO TEX-gecertificeerd
• Hoge en lage ventilatie 
• Linoleum zonder ftalaat
• Hoofdstroomonderbreker
• Antenneaansluiting en Tv-kabels
• Ruime bovenkastjes keuken
• Onderkastjes keuken op poten met pvc-plinten
• Doorstroombegrenzer op thermostatische mengkranen 

aanrecht en wastafel (7 L/min)
• Hoogwaardige thermostatische mengkranen, ACS-gecertificeerd
• Hydropower gasgeiser met natuurlijke trek
• Sticker voor milieubewustzijn

* Buitenafmetingen. Vloeroppervlak binnen. Hoogte 3,45 m

DE STANDAARDUITRUSTING

Document zonder contractwaarde: de beschrijvingen, illustraties en foto's worden ter indicatie gegeven

DE KEUKEN
• 4-pits gaskookplaat, wit 
• 2-deurs koelkast-vriezer 204 L, wit
• Rolgordijn
• Tv-steun

DE WOONKAMER
• Eettafel met afgeronde hoeken en vaste metalen poten Nuttige hoogte  

van 70 cm
• Bank op poten
• 2 zwarte in & out-stoelen 
• Spiegel boven de bank

DE OUDERSLAAPKAMER 
• Open opbergmeubel aan het hoofdeinde
• Hoofdeinde met zwenkbare bedlampjes met geïntegreerde schakelaar
• 2 staande nachtkastjes
• Grote hangkast met schuifdeur
• Lattenbodem 18 latten met verhoogde poten om het in en uit bed gaan  

te vergemakkelijken en HR schuimmatras 35 kg/m3

• Verduisteringsgordijn op elk raam 
• Tv-meubel met plaats voor de warmwaterboiler10L
• Spiegel

DE KINDER-/GASTENSLAAPKAMER
• Laag bed 90 x 190 cm met verhoogde poten om het in en uit bed gaan  

te vergemakkelijken en hoog bed overdwars 70 x 190 cm
• Lattenbodem 18 latten en HR schuimmatras 35 kg/m3

• Staand nachtkastje
• Grote open kast
• Verduisteringsgordijn

DE BADKAMER & WC
• Gekleurde accessoires voor meer contrast
• Wc: witte porseleinen hangtoilet op 490 mm van de grond
• 2 wandgrepen bij de wc
• 2 wandgrepen bij de douche
• Douche: 1 in de constructie geïntegreerde douchebak
• 1 douchegordijn, kleur grijs, met lood en rail
• Ventilatie: afzuiger met een max. capaciteit van 100 m3/u
• In hoogte verstelbaar douchezitje met verwijderbare rugleuning
• Thermostatische mengkraan
• PVC-rolgordijn
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Ontworpen overeenkomstig de 
aanbevelingen van de Franse 
Vereniging Toerisme & Handicaps
Gemakkelijke toegang tot de 
slaapkamers en de badkamer 
via schuifdeuren
Draairuimte in elk vertrek

Radiator van 500 W in de slaapkamers.
Bed van 160 x 200 cm in de ouderslaapkamer dat de doorloop niet belemmert.
Infrarood verwarmingspaneel in de badkamer.

Het voor iedereen 
toegankelijke model

Life

IRM levert goede 
prestaties voor 

iedereen

DOORGANG VAN 
MIN. 77 CM

DOORGANG VAN 
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DOORGANG VAN 
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WARMWATER-
BOILER

DRAAICIRKEL VAN 150 CM

MAGNETRON

1000 W
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TV-STEUN
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4 slaapplaatsen 1 badkamer30,50 m2* 8,50 x 4 m


