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* Buitenafmetingen. Gebruiksoppervlak. Hoogte 3,45 m

De TOP opties

LIFE

Omdat vakanties iedereen de mogelijkheid moeten bieden om de accu 
op te laden, is dit model speciaal ontworpen voor gemakkelijke toegang 
voor mensen met een beperkte mobiliteit, met bredere deuropeningen, 
draairuimtes en een volledig uitgeruste badkamer.

IRM levert  
goede prestaties  

voor iedereen

De Life met gevelbekleding Eucalyptus  
aan de voorzijde. 

30,50 m2*                4 8,70 x 4,00 m         1 badkamer

model 2 SLK

Radiator 500 W in de slaapkamers.
Bed van 160 x 200 cm in de ouderslaapkamer dat de doorgang niet belemmert.
Infraroodpaneel in de badkamer.
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De standaarduitrusting

De sterke punten

• Rookmelder 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
• Keukenmeubels op poten met  

pvc-plinten
• Doorstroombegrenzer op 

thermostatische mengkranen 
aanrecht en wastafel (7 l/min)

• Hoogwaardige mengkranen met 
ACS-certificaat

• Hydropower-gasgeiser met 
natuurlijke trek

• Sticker voor milieubewustzijn

90 x 190
DOORGANG VAN 
MINIMAAL 77 CM

DOORGANG VAN 
MINIMAAL 77 CM

DOORGANG VAN 
MINIMAAL 77 CM

BOILER

1.000 W ROTATIEDIAMETER VAN 150 CM

TV-STEUN

MAGNETRON

70 x 190

140 x 190

160 x 200
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De keuken
• 4-pits gaskookplaat, wit 
• Koelkast/vriezer 207L, klasse A+
• Rolgordijn
• Tv-steun

De woonkamer
• Eettafel met een praktische hoogte van 70 cm 

met vaste houten poten 
• Zitbank op poten 
• 2 stapelbare zwarte stoelen voor binnen en 

buiten 
• Spiegel boven de zitbank

Ouderslaapkamer
• Open kastje aan het hoofdeinde
• Hoofdeinden
• Zwenkbare bedlampjes met geïntegreerde 

schakelaar
• 2 nachtkastjes om neer te zetten
• Grote hangkast met schuifdeur
• Bedbodem 18 latten met verhoogde poten om 

het in en uit bed gaan te vergemakkelijken en 
HR-schuimmatras 35 kg/m3

• Verduisteringsgordijn voor elk raam 
• Tv-meubel met plaats voor de boiler van 10L
• Spiegel

De kinder-/gastenkamer
• Laag bed 90x190 cm met verhoogde poten om 

het in en uit bed gaan te vergemakkelijken en 
hoogslaper/dwarsbed 70x190 cm

• Bedbodem 18 latten en HR-schuimmatras  
35 kg/m3

• Een nachtkastje om neer te zetten
• Ronde legplank
• Grote open kast
• Verduisteringsgordijn

De badkamer & wc
• Gekleurde accessoires voor meer contrast
• Wc: wit porseleinen zwevend toiletpot op  

490 mm
• 2 wandbeugels bij de wc
• 2 wandbeugels bij de douche
• Douche: vlakke douchevloer
• 1 douchegordijn, kleur grijs, verzwaard, met rail
• Ventilatie: afzuigsysteem met een max. capaciteit 

van 100m3/u
• In hoogte verstelbaar douchezitje met 

verwijderbare rugleuning
• Thermostatische mengkraan
• Rolgordijn van pvc

EERSTE STACARAVAN 
VOOR PMB 

SPECIAAL VOOR 
OPENLUCHT-

ACCOMMODATIES

1

KINDERSLAAPKAMER

 +   Ontworpen op basis van de aanbevelingen van de Franse  Association Tourisme & Handicaps
 + Gemakkelijke toegang tot de slaapkamers en de badkamer via een schuifdeur
 +  Opvallende uitrustingen en accessoires voor een betere visuele herkenning

LIFEmodellen 2 SLK


