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Key West
3sk

CAPACITEIT: 6 personen
OPPERVLAK: 40 m2
(gebruiksoppervlak)
berekening volgens de definitie van de UNIVDL

AFMETINGEN: 10,93 x 4,25 m

Met houten gevelbekleding Bronze
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Het model 3 sk kan met de Key West
1 sk worden gecombineerd en is met
zijn grote oudersuite en twee kinder-/
gastenkamers ideaal voor binnen- en
buitenleven. Dankzij de verschillende
configuratiemogelijkheden kan het model
aan alle percelen worden aangepast.
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Standaarduitrusting
van de Key West 3 sk
BUITENKANT:
 evelbekleding imitatiehout Châtaigne horizontale
G
plaatsing
Tweedelige schuifpui in voorgevel en verzonken
vierdelige schuifpui XXL in antracietgrijze achtergevel
4 ledlampen buiten
Stopcontact buiten

LEEFRUIMTE:

Halfopen
kast bij de ingang
Kookeiland met stopcontact en 6 hoge krukken
Spoelbak van hars met afdruipzone
Hoogwaardige mengkraan, met ACS-certificaat
4-pits gaskookplaat roestvrij staal
Ingebouwde afzuigkap
Ingebouwde koelkast/diepvrieskast 179L
Tv-steun
Kleine boekenkast voorzien van stopcontact en verlicht
met zonnelampje
Alkoofbank met stoffen bekleding Amande
1 stoel van polyvinyl Moka met kussen Amande
Twee lage tafels
Slimme radiator 1000 W

OUDERSUITE:
 ed 160x200 cm en hoofdeinde met ingebouwde
B
opbergruimte, nachtkastjes, bedlampjes en
stopcontacten
Grote inbouwkast
Hotelgordijn over de hele lengte
Douche XXL 120x80 cm met extra lage douchebak en
kolom met regen- en handdouche
Hangende wastafelkast 90 cm met ingebouwde
bergruimte en handdoekenrek
Plankje onder ronde spiegel
Hangtoilet met spoelkeuzeknop en opbergruimte
Elektrische boiler 50 l

Aanrader: de KW3SK
in combinatie met

2 of 3 sk

KINDERKAMER
 bedden 80x190 cm en hoofdeinde met geïntegreerd
2
verwijderbaar nachtkastje, bedlampje en stopcontact
voor elke vakantieganger
Grote inbouwkast
Hor- en verduisteringsgordijn in één

KINDERKAMER TUSSENVERDIEPING
 aag bed met lattenbodem 80x190 cm
L
Hoogslaper 80x190 cm, bereikbaar via een ladder
Inbouwkast hangkast
Verlichting via plafondspots
Hor- en verduisteringsgordijn in één

BADKAMER/WC:
 ouche 100x80 cm met verstelbare douchestang
D
Hangende wastafelkast met ingebouwde
opbergruimte en spiegel
Hangtoilet met spoelkeuzeknop
Dicht technisch meubel en plankje
Hoofdstroomonderbreker

Pas de
Key West
aan de grootte van
uw camping aan,

bekijk uw perceel direct
met behulp van de
configurator van uw
commercieel adviseur.

Bekijk
de KeyWest-video
op

1 sk

Beschikbare opties
Vitrokeramische kookplaat
Mechanisch
Gevelbekleding Dune,
met tiptoetsbediening
ventilatiesysteem
Muscade, Grizzli, Grinocéros
USB-aansluiting
horizontale en verticale
Haardroger
plaatsing, en Châtaigne verticale
Handdoekendroger
Ingebouwde magnetron
plaatsing
Bultex matras
Tv-steun in
Gevelbekleding hout Bronze
ouderslaapkamer
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