Premium Assortiment

PETIT PARADIS

HET KLEINE PARADIJS VOOR UW GROTE HERINNERINGEN
Met Petit Paradis krijgt elk moment een andere dimensie. Die weekendjes in het voorjaar krijgen een feestelijk karakter
als u uw dagen buiten doorbrengt om samen met uw dierbaren te genieten van de eerste zonnestralen... 3 slaapkamers
met een groot volume, grote leefruimten... voor die grootse, gezellige momenten.

Wij houden
van...
♥♥De grote, U-vormige
woonkamer
♥♥De grote dressing in de
ouderslaapkamer
♥♥De grote garderobekast
en de mooie TV-hoek
♥♥De convectoren in elke ruimte
♥♥De extra isolatie (vloer 100 mm,
muren 45 mm en dak 200 mm)

3 slaapkamers - 6/8 pers. - 40 m2
Buitenafmetingen (inclusief dakgoten): l. 10,68 x b. 4 m / Oppervlak: 40 m *
2

♥♥De gevelbekleding van
2 soorten materialen,
vinyl kleur ‘linnen’ met
houtstructuur kleur 'muskaat’

CREËER SFEER IN UW EIGEN KNUSSE STEKJE
4 mogelijke sferen door te kiezen uit elegante en warme materialen en kleuren:
Paarlemoer of Zijdegrijs voor uw gordijnen en Zilver of Amandel voor uw stoelbekleding.

Gordijn Paarlemoer

Gordijn Paarlemoer

Gordijn Zijdegrijs

Gordijn Zijdegrijs

Bekleding Amandel

Bekleding Zilver

Bekleding Amandel

Bekleding Zilver

*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
 EER COMFORTABELE
Z
WOONKAMER IN U-VORM

LICHTE ZITHOEK

 EER COMPLEET
Z
UITGERUSTE KEUKEN

• G
 rote zitbank in U-vorm met opbergruimte,
ingebouwd onderbed 130 x 200 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 met spatscherm, rvs.

• Hoekplank boven de zitbank.

• Zuil met koelkast-diepvries/magnetron

• Lage, rechthoekige tafel met opbergruimtes.

• 4
 stoelen bekleed met polyvinyl ‘softtouch’
met houten frame, 2 klapstoelen.

• T
 V-hoek met een TV-steun, een hangende
opbergkast met schuifdeur en legplanken.

• G
 root multifunctioneel opbergmeubel
met hoge spiegel bij de ingang.

• USB-aansluiting.

• H
 ydropower-geiser in een meubel
bij de ingang en bezemhouders.

• Convector 1.000 W.

• Ingebouwde afzuigkap.
• Elektrische oven.
• K
 oel-vriescombinatie 2 deuren 194 L
(143 L + 51 L), klasse A+, rvs.
• W
 itte gootsteen van hars met design
mengkraan.
• V
 eel opbergruimtes: kast voor potten
en pannen, lage en hoge opbergmeubels
met veel ruimte.
• Canvas rolgordijn op het raam.

MASTERBEDROOM

 INDERSLAAPKAMER/
K
GASTENKAMER

 EER COMFORTABELE
Z
BADKAMER

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

• 1 slaapkamer met 2 bedden 80 x 190 cm
en 1 slaapkamer met uitschuifbedden
(1 bed 80 x 190 cm en 1 bed 80 x 180 cm).

• D
 ouchebak 80 x 100 cm met een zijdezacht
oppervlak, een extra lage drempel en een
hoge deur.

• Lattenbodem 18 latten met hoge bedpoten.

• A
 ntiallergische schuimmatras sterke
veerkracht 35 kg/m³, OEKO-TEX
gecertificeerd.

• Aanpasbare douchestang.

• Breed hoofdeinde met bescherming.

• B
 reed, gecapitonneerd hoofdeinde,
met bedlampje, schakelaar en stopcontact
aan beide kanten.

• W
 astafelkast op poten met daarboven
een spiegelkast.

• 2 hangnachtkastjes.

• 1 verplaatsbaar nachtkastje.

• H
 oog opbergmeubel met legplanken
en deur.

• G
 rote dressing met hanggedeelte,
opbergplanken en laden. Aansluiting voor
wasmachine. Sluiting door schuifdeuren.

• D
 ichte kast aan het hoofdeinde met 2 deuren
en 1 open kastje.

• R
 aam met matte vitrage voor een optimale
privacy.

• Hang-legkast 1 deur.

• Jaloezie in badkamer en wc.

• K
 aptafel met daarboven een spiegel
en met extra stoel.

• Rolluik.

• Handdoekendroger.

• Convector 500 W.

• Aparte wc.

• TV-steun.

• Borstelhouders in de wc.

• Rolluik.
• Convector 500 W.

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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