model

884 3sk

2022

3 Slaapkamers
6 Slaapplaatsen
33 m2 oppervlakte
8,95x4,20 m afmetingen*
2,30 m hoogte binnen
3,52 m hoogte buiten

ONNAVOLGBAAR
De 884 3sk is het 3-slaapkamer model
met zeer veel licht. Het beschikt over een
inbouwkeuken met directe toegang tot
het terras. U zult de hoge tafel bijzonder
op prijs stellen om te lunchen of om in
alle gezelligheid maaltijden te bereiden.

* Totale afmetingen en vloeroppervlak binnen de muren.
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Ouderslaapkamer
•
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Verduisteringsgordijn over de hele
breedte
Hoofdeinde met geïntegreerde
nachtkastjes en stopcontacten
Hanglamp aan beide kanten van het bed
Kast tot aan het plafond met schuifdeur
Bedbodem 140x190 cm, 18 latten

"Klassieke" kinderkamer
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Keuken

Radiator 1.000 W
Tv-kabels
Hoge en lage ventilatie
Hyrdopower geiser
Hoofdstroomonderbreker
Matras HR-schuim 35 kg/m3,
OEKO TEX-gecertificeerd
Rookdetector met 10 jaar garantie
Keukenmeubels op poten met
pvc-plinten
Linoleum voor intensief gebruik,
zonder ftalaten
Koelkast met vriesvak 207 l
Binnenverlichting 100% LED
Harsgootsteen
Hoogwaardige kranen voorzien van
doorstroombegrenzers 7 l/min
Sticker voor milieubewustzijn
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Hoge opbergmeubels met grote
capaciteit
Onderkasten met handgrepen
Ingebouwde dampkap
Meubel met koelkast-diepvries/
magnetron
Laden met uittrekbare geleiders
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•

Canvas rolgordijn
Opbergkolom met geïntegreerde
wasmand
Bedbodem 80x190 cm, 18 latten
Nachtkastje en leeslampje

Zitruimte / woonkamer
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Hoge tafel 150x67 cm met 6 krukken
Bank op poten
Hangverlichting
Stopcontact met USB-poort
Salontafel
Tv-steun

Mezzaninekamer
•

•
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Aanbevolen opties
•
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Canvas rolgordijn
Laag bed met lattenbodem 80x190 cm,
nachtkastje en leeslampje
Hoog bed 80x190 cm bereikbaar
via trap
Verlichting met plafondspot
Linnenkast onder de mezzanine

Jaloezie voor openslaande deur
Handdoekendroger in de badkamer
Handwastafel in WC
Geïntegreerde muziekluidspreker

Niet-contractuele gegevens,
de fabrikant behoudt zich
het recht voor om zijn
producten op elk gewenst
moment zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen.
Decoratieve artikelen,
magnetrons en televisies
zijn niet voorzien bij de
stacaravans.
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Wastafelmeubel met XL ronde spiegel
Ingebouwde verlichting
Hangende opbergkolom
Douche 100x80 cm met extra platte
douchebak en hoge glazen deur
Aanpasbare douchestang
Raam met matglas
Haardroger
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