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AZALÉE

VOOR DE EERSTE HERINNERINGEN SAMEN...
Beeld u eens in: uw eerste zonsondergang, na een dagje reusachtige zandkastelen bouwen. U komt thuis in uw stacaravan,
een compact model met 2 slaapkamers, om in alle rust te genieten van het comfort van een praktisch en goed doordacht
interieur... met een goede nachtrust in zicht!

Wij houden
van...

2 slaapkamers - 4/6 pers. - 28,30 m2

♥♥Het geoptimaliseerde
formaat en de inrichting
♥♥De betaalbare prijs
♥♥Alle functionele
opbergmogelijkheden
♥♥De isolatie (vloer 50 mm,
muren 45 mm en dak
100 mm)
♥♥De gevelbekleding in vinyl,
kleur ‘linnen’ op de 4 zijden

Buitenafmetingen (inclusief dakgoten): l. 7,89 x b. 4 m / Oppervlak: 28,30 m2 *

CREËER SFEER IN UW EIGEN KNUSSE STEKJE
4 mogelijke sferen door te kiezen uit trendy en warme materialen en kleuren:
Tomette of Ficelle voor uw gordijnen en Leem of Titanium voor uw bekleding.
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*De oppervlakken worden volgens de definitie van de UNIVDL berekend: “Het oppervlak komt overeen met de oppervlakte van de vloer. Deze wordt berekend aan de hand van het ommuurde en overdekte
oppervlak, na aftrek van de oppervlakken die overeenkomen met de dikte van de muren waarin de buitendeuren en de kozijnen zijn geplaatst. Worden niet meegerekend: terras, dakgoten en buitenmuren.”
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Standaarduitrusting
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Z
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 OMPLEET UITGERUSTE
C
KEUKEN

• H
 oekbank met opbergruimte, ingebouwde
bedbank 130 x 190 cm. Stof behandeld tegen
vlekken en mijt.

• E
 rgonomische tafel van 80 x 80 cm
met ingebouwd verlengstuk (160 x 80 cm),
tafelblad wit.

• 4
 -pits gasstel, wit, met spatscherm
van wit glas.

• L
 age, rechthoekige tafel van hout en metaal
met handgrepen.

• 4
 stoelen met houten frame en zachte
zitting in wit polyvinyl.

• K
 oelkast-vriezer 2 deuren 207 L (166 L + 41 L),
klasse A+, wit.

• TV-steun en legplank eronder.

• Convector 1.000 W.

• Aansluiting voor vaatwasser.

• Spiegel bij de ingang.

• Rvs gootsteen met design mengkraan.

• Witte afzuigkap.

• V
 eel opbergruimte en grote kast voor potten
en pannen met 3 laden.
• Kast voor magnetron.
• Canvas rolgordijn op het raam.
• Hydropower geiser.

MASTERBEDROOM

 INDERSLAAPKAMER/
K
GASTENKAMER

BADKAMER

• B
 ed 140 x 190 cm, antiallergische
schuimmatras sterke veerkracht 35 kg/m³,
OEKO-TEX gecertificeerd.

• 2
 bedden 80 x 190 cm, antiallergische
schuimmatras sterke veerkracht 35 kg/m³,
OEKO-TEX gecertificeerd.

• Lattenbodem 18 latten met hoge bedpoten.

• Breed hoofdeinde met bescherming.

• W
 astafelkast op poten met daarboven
een legplank met handdoekenrek.

• Breed hoofdeinde met bescherming.

• 1 verplaatsbaar nachtkastje.

• Hoog opbergmeubel met deur.

• 2 verplaatsbare nachtkastjes.

• D
 ichte kast aan het hoofdeinde
met schuifdeur.

• R
 aam met matte vitrage voor een optimale
privacy.

• Hang-legkast 1 deur.

• Aparte wc.

• Hor- en verduisteringsgordijn ineen.

• Borstelhouders in de wc.

• D
 ichte kast aan het hoofdeinde met 2 deuren
en 1 open kastje.
• O
 pbergmeubel met legplanken
en hanggedeelte.
• Hor- en verduisteringsgordijn ineen.

• D
 ouchebak 80 x 80 cm met een zijdezacht
oppervlak en een extra lage drempel.

• A
 ansluiting voor wasmachine in de wc
als optie.

Convector als optie

Vind het perceel van uw dromen via uw dealernetwerk en op www.guidedumobilhome.com.
IRM, Divisie Accommodatie van de Groep BENETEAU • Tel. +33 (0)2 28 14 03 40 • contact.particulier@beneteauhabitat.com
Bekijk al onze modellen op www.mobil-home.com

Document niet contractueel bindend. De beschrijvingen, illustraties, foto's enz. zijn louter indicatief, de fabrikant behoudt zich het recht voor om zijn producten wanneer
dan ook zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. www.antigel.agency - 1606 - © François DARBÉ / ARGENTIC & NUMERIC PRODUCTIONS - Juni 2019.
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Elk model van IRM Habitat is EN 1647 gecertificeerd,
een Europese norm die meer dan 180 controlepunten
op het gebied van veiligheid en comfort voorschrijft.
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