Jasmin

2 slaapkamers - 4/6 pers. - 38,40 m²
Er zijn verschillende soorten jasmijn, zelfs één die in de winter bloeit…

Dit is top!

• De mooie keuken in de vorm van een U
• De zeer ruime ouderslaapkamer
met eigen badkamer en toilet
• De vele opbergruimtes

Ook u kunt uw favoriete seizoen uitkiezen voor een heerlijk verblijf
in deze stacaravan. Dit model heeft een zeer lichte leefruimte en een ruime
ouderslaapkamer die aan alle woonwensen voldoen. Een design zo rijk
en elegant als de bloem van de jasmijn.

3 jaar
Interieur:

2 jaar
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Constructie:

Elektrische
huishoudapparatuur:

1 jaar

Buitenmaten: L 10,62 x B 4 m / Oppervlakte: 38,40 m²
Alle IRM Habitat-modellen zijn EN 1647 gecertificeerd.
Dit is een Europese norm op basis waarvan de veiligheid en het comfort aan de hand
van meer dan 180 punten worden gecontroleerd.

ZEER COMFORTABELE
WOONKAMER

4/6

x2

GESCHEIDEN EETHOEK

KEUKEN MET UITRUSTING

• Ergonomische tafel 80x80 cm met
geïntegreerd verlengstuk 160x80 cm.
• 4 stoelen met houten onderstel en zachte zitting
van wit polyvinyl.
• Hydropower boiler in een kast
bij de ingang + bezemhouder.
• Hangkast met deuren.
• Elektrische verwarming 1000 W.

• 4-pits rvs gasplaat met spatscherm
van wit glas.
• Rvs afzuigkap.
• 2-deurs koelkast-vriezer 207 L
(166 L + 41 L), rvs-kleurig.
• Aansluiting voor vaatwasser.
• Rvs spoelbak met afdruip en design mengkraan.
• Veel opbergruimte en grote kast
met 3 pannenlades.
• Magnetronkast.
• Canvas rolgordijn op raam.

GROOTSTE SLAAPKAMER

KINDERKAMER / LOGEERKAMER

BADKAMER

• Directe toegang tot de eigen badkamer en toilet.
• Bed 140x190 cm, antiallergisch schuimmatras,
hoge veerkracht 35 kg/m3,
OEKO-TEX-gecertiﬁceerd.
• Bedbodem met 18 latten en hoge poten.
• Groot beschermend hoofdbord.
• Hangend wandmeubel aan hoofdeinde
met 2 deuren en 1 open kast
+ 1 kast met planken en hanggedeelte.
• 2 losse nachtkastje.
• 2 hangkasten voor kleding op poten,
met dubbele deuren afgescheiden door een bank
met opbergruimte.
• Gecombineerd verduisterend rolgordijn/hor.

• 2 bedden 80x190 cm schuimmatras,
antiallergisch, hoge veerkracht 35 kg/m3,
OEKO-TEX-gecertiﬁceerd.
• Groot beschermend hoofdbord.
• 2 losse nachtkastje.
• Hangend wandmeubel aan hoofdeinde met
schuifdeur.
• Kast met planken en hanggedeelte.
• Gecombineerd verduisterend rolgordijn/hor.

• 2 zeer comfortabele badkamers met elk:
douchebak 80x80 cm met zijdezacht oppervlak
en extra lage drempel.
• Wastafelmeubel op poten met daarboven een
plank, met handdoekstang.
• Hoge kast met deur.
• Raam met dichte vitrage
voor een optimale privacy.
• 2 zeer comfortabele badkamers met elk twee
toiletten: 1 aparte en 1 in de ouderslaapkamer.
• Borstelhouder in het toilet van de
ouderslaapkamer.
• Aansluiting voor wasmachine in het toilet als optie.

• Hoekbank met opbergruimte,
geïntegreerde slaapbank 130x190 cm.
Stof behandeld tegen vlekken en stofmijt.
• 2 planken boven de bank.
• Hanglamp op de hoek van de bank.
• Rechthoekige houten salontafel.
• Tv-beugel met plank eronder.
• Stopcontact met 2 USB-poorten.
• Spiegel.

CREËER UW EIGEN SFEER

9 sfeervolle opties, met een ruime keuze aan materialen en trendy warme kleuren:
Kreek of Parelmoer voor uw gordijnen en Zandsteen, Cognac of Tweed voor uw bekleding.
Gordijnen

Kreek

Fleurig

Stoffering

Parelmoer

Zandsteen

Cognac

Tweed

Word Ambassadeur van IRM Habitat en sluit u gratis aan bij het nr.1 netwerk van eigenaren

van IRM-stacaravans en proﬁteer van talrijke exclusieve voordelen! www.mobil-home.com/fr/particulier/club
IRM, een merk van de divisie Habitat van de Groep BENETEAU • www.mobil-home.com

Niet-contractueel document waar geen rechten aan kunnen worden ontleend: de inrichting, plattegronden, illustraties en foto’s dienen louter ter

AANWEZIGE UITRUSTING

