by O’HARA

Key West
1sk

CAPACITEIT: 2 personen
OPPERVLAK: 20,85 m2
(gebruiksoppervlak) berekening volgens de definitie
van de UNIVDL

AFMETINGEN: 6,05 x 4,25 m

Met gevelbekleding hout Bronze
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Tvsteun

160 x 200

151

De Key West 1 slaapkamer, van alle
comfort voorzien, stimuleert het
hotelaanbod buiten het seizoen.
In de zomer kan de Key West
met 2 of 3 slaapkamers worden
omgetoverd in een luxe studio
voor gasten of kleinkinderen die
komen logeren.

277

CE

Douche
120 x 80

Standaarduitrusting
van de Key West 1 sk
BUITENKANT:
 evelbekleding imitatiehout Châtaigne met
G
horizontale plaatsing
 weedelige schuifpui in voorgevel en
T
antracietgrijze zijgevel
2 ledlampen buiten
Stopcontact buiten

LEEFRUIMTE:
Hoge tafel & 2 krukken
Spoelbak van hars met afdruipzone
 oogwaardige mengkraan, met ACSH
certificaat

Met optie vitrokeramische kookplaat met tiptoetsbediening en ingebouwde magnetron

2-pits gaskookplaat roestvrij staal
Ingebouwde afzuigkap
Ingebouwde koelkast/diepvrieskast 179L
Tv-steun
Kleine boekenkast voorzien van
stopcontact en verlicht met zonnelampje
2 stoelen van polyvinyl Moka met kussen
Amande
Twee lage tafels
Slimme radiator 1000 W

OUDERSUITE:
Bed 160x200 cm
 oofdeinde met ingebouwde opbergruimte,
H
nachtkastjes,
bedlampjes en stopcontacten

Aanrader: de KW1SK
in combinatie met

Grote inbouwkast
Hotelgordijnen over de hele lengte
 ouche XXL 120x80 cm met extra lage
D
douchebak en kolom met regen- en
handdouche

2 of 3 sk

Pas de
Key West
aan de grootte van
uw camping aan

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

 angende wastafelkast 90 cm met
H
ingebouwde bergruimte en handdoekenrek
Plankje onder ronde spiegel
 angtoilet met spoelkeuzeknop en
H
opbergruimte

1 sk

Elektrische boiler 50 l

Gevelbekleding hout

Beschikbare
opties

Bronze
Gevelbekleding Wild Dune,
Muscade, Grizzli, Grinocéros
horizontale en verticale plaatsing,
en Châtaigne verticale plaatsing
Ingebouwde magnetron

Bultex-matras
Vitrokeramische kookplaat
met tiptoetsbediening
USB-aansluiting

Bekijk
de KeyWest-video
op

Handdoekendroger
Haardroger
Tv-steun op
ouderslaapkamer

Mechanisch
ventilatiesysteem
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