944 3sk

2020

De 944 3sk met optie ‘Grizzli’ bekleding verticale
plaatsing 4 zijden

3 SLAAPKAMERS
6 SLAAPPLAATSEN
35,3 M² OPPERVLAKTE
9,41 X 4 M AFMETINGEN*
2,30 M HOOGTE BINNEN
3,52 M HOOGTE BUITEN

RUIM
Het volume maakt de 944 3sk met 3 slaapkamers tot een hoogwaardig model, met 3 aparte leefruimten:
een aanpasbare woonkamer met een hoge tafel, een gezellige zitruimte en een bijzonder goed uitgeruste
keuken voor kleine en grote lekkerbekken!
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*Buitenafmetingen en gebruiks oppervlakte.
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KEUKEN
-H
 oge opbergmeubels met veel
ruimte
-L
 age meubels met handgrepen
-N
 is voor het opbergen van flessen
- Ingebouwde afzuigkap
-M
 eubel met koelkast-diepvrieskast/
magnetron
-L
 adenkast met volledig uitschuifbare
laden
-R
 ekje van gelakt metaal

ZITRUIMTE / WOONKAMER
-H
 oge tafel 150x67 cm met 6 krukjes
-B
 edbank
-S
 alontafel
-T
 v-steun
-X
 XL opbergkast met ruimte voor een
wasmachine als optie

Optie rvs gaskookplaat

Aanbevolen opties
- Bed 160x200 cm
- Hoogslaper/dwarsbed in de kinderkamer
aan de achterkant
- Passpiegel in de ouderslaapkamer

ARANTI

E

 adiator 1000 W
R
- Tv-kabels
- Hoge en lage ventilatie
- Hydropower geiser
- Hoofdstroomonderbreker
- Tijdschakelaar voor buitenverlichting
- Schuimmatras HR 35kg/m3, OEKO TEX
- Rookdetector met 10 jaar garantie
- Keukenmeubels op voet met pvc-plinten
- Linoleum voor intensief gebruik,
zonder ftalaten
- Sleutelschakelaar
- Koelkast/diepvrieskast 207L, klasse A+
- Binnenverlichting 100% led
- Aanrecht van hars
- Hoogwaardige kranen, met ACS-certificaat,
voorzien van doorstroombegrenzer 7 l/min
- Sticker voor milieubewustzijn
-

G

DE STANDAARDUITRUSTINGEN

EN
door

Ouderslaapkamer

EASY CLEAN BADKAMER

KINDERKAMER ‘KLASSIEK’

-H
 angende set: XXL spiegel/
wastafel/opbergruimtes van 90 cm
breed
-D
 ouche 100x80 cm met extra vlakke
douchebak en hoge glazen deur
- Instelbare douchestang
-R
 aam met gematteerd glas
-H
 aardroger

- Verduisteringsgordijn over de hele
breedte
-T
 weekleurig alkoof-hoofdeinde met
geïntegreerde nachtkastjes, bedlampjes
en stopcontacten
-L
 attenbodem 140x190 cm 18 latten
- Inbouwkast over de hele hoogte

-C
 anvas rolgordijn
-H
 angende opbergzuil
-L
 attenbodem 80x190 cm 18 latten
-N
 achtkastje om neer te zetten en
bedlampje

KAMER TUSSENVERDIEPING
-C
 anvas rolgordijn
-L
 aag bed met lattenbodem 80x190 cm,
nachtkastje en bedlampje
-H
 oogslaper 80x190 cm, bereikbaar
via een ladder. Verlichting via een
plafondspot.
-H
 ang-legkast onder de tussenverdieping
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