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Tuinzijde

Straatzijde

BK 2 BK 1

Een oase van rust voor grote 

groepen die graag samenzijn, 

maar ook ieder hun eigen plekje 

wil len hebben. De ouder- en 

kinder-/gastensuites zijn handig 

ingedeeld om meer privacy te 

bieden. De schuifpui biedt vanuit 

de slaapkamers direct toegang tot 

het terras zodat niemand door de 

leefruimte hoeft te lopen.

KeyKey West West
3 Slaapkamers3 Slaapkamers
CAPACITEIT:CAPACITEIT: 6 personen 6 personen

OPPERVLAKTE: OPPERVLAKTE: 40 m40 m22

(vloeroppervlak binnen) berekend volgens de definitie (vloeroppervlak binnen) berekend volgens de definitie 
van de UNIVDLvan de UNIVDL

AFMETINGEN: AFMETINGEN: 10,42 x 4,47 m10,42 x 4,47 m
(buitenmaten)(buitenmaten)



De standaarduitrustingen 
van de Key West 3 sk

BUITENKANT:
 Gevelbekleding wild houtlook dune of 
muscade, horizontaal geplaatst 

Witte openingen: 

- Straatzijde: Openslaande voordeur*

- Tuinzijde: Driedelige schuifpui in de leefruimte 
en tweedelige schuifpui in de slaapkamers

Sierkolommen, dakgoot, regenpijpen, 
dakplaten wit

Verlichting: 3 led-wandlampen buiten

Stopcontact buiten

LEEFRUIMTE:
  Eetruimte: 

Eettafel 140 x 65 cm met 6 stoelen

Hanglamp boven de tafel

Dicht technisch meubel tot het plafond met 
elektrische boiler 80 liter

Tv-steun

Slimme radiator 1000 W, met plank erboven 
en stopcontact

Keuken: 

Hoge kastjes met veel opbergruimte. 
Onderkastjes met push-to-opensysteem

In het aanrechtblad geïntegreerde spoelbak 
van hars 

Hoogwaardige thermostatische mengkraan, 
ACS-gecertificeerd

4-pits glas-gaskookplaat

Inbouwafzuigkap

Inbouwkoelkast-vriezer 179 L

Zitruimte: 

Bank van grijsachtig beige chenille

2 fauteuils met crème bekleding die aanvoelt 
als leer 

Twee lage tafels

Wandlamp

Gordijn ivoire en vitrage écume

OUDERSUITE:
Bed 160x200 cm met in totaal meer dan 90 cm 
ruimte aan beide zijden. 

Hoofdeinde met geïntegreerde opbergruimte, 
nachtkastjes, bedlampjes en stopcontacten 

 

Hotelgordijn Ivoire over de hele lengte

XXL-douche 120x80 cm met extra platte 
douchebak en Elle & Lui-doucheset

Groot opbergmeubel 

Hangend wastafelmeubel 90 cm breed 
met geïntegreerde opbergruimte en 
handdoekhouder

Plank met ronde spiegel erboven

Hangtoilet met spoelkeuzeknop 

KINDER-/GASTENSUITE:
1 bed 140 x 190 cm

Hoofdeinde met geïntegreerde 
nachtkastjes, opbergruimte, 
bedlampjes en stopc

Hotelgordijn gris perle over de hele 
lengte 

XL-douche 100x80 cm met verstelbare 
douchestang

Groot opbergmeubel

Hangend wastafelmeubel 60 cm breed 
met geïntegreerde opbergruimte en 
handdoekhouder

Plank met ronde spiegel erboven

KINDERSLAAPKAMER 
MEZZANINE:
Laag bed met lattenbodem 80x190 cm

Hoog bed 80x190 cm bereikbaar via trap
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De opties:  Unieke Gevelbekleding print 
assato met de uitstraling 
van gebrand hout, verticaal 
geplaatst

Gevelbekleding hout bronze, 
gevelbekledingen wild dune en 
muscade, verticaal geplaatst 

Gevelbekledingen wild grizzli, 
grisnocéros en châtaigne, 
verticaal of horizontaal 

geplaatst

Openingen, sierkolommen, 
dakgoot, regenpijpen, 
dakplaten antraciet

Inbouwmagnetron

Bultex matras oudersuite

2 eenpersoonsbedden in 
plaats van bed 140x190 cm in 
de gastenkamer

Vitrokeramische kookplaat met 
tiptoetsbediening

USB-aansluiting 

Mechanische ventilatie

Handdoekradiator

Haardroger

Tv-steun ouderslaapkamer

* Vaste pui in plaats van 
openslaande deur

Inbouwkast/hangkast

Opbergbak onder lage bed

Verlichting d.m.v. inbouwspots

Gecombineerd hor- en 
verduisteringsgordijn

APARTE WC:
Hangtoilet met spoelkeuzeknop

Dicht technisch meubel

Hoofdstroomonderbreker

Bekijk de video van de 
KeyWest op

Stel  de  Key West 
samen die bi j  uw 
camping past
met de configurator en 
samen met uw verkoop-
adviseur, en zie direct het 
resultaat op uw perceel.


