Carado T337
Woon- en slaapcomfort

• Ergonomisch gevormde zitkussens voor meer comfort
• Tafelbladverlenging
• Hoogwaardige Greenfirst matrassen in alle bedden (bewezen
100% vrij van huisstofmijt)
• Matrashoes afneembaar en uit te wassen
• Lattenbodem in alle vaste bedden
• Opbergzak in het voertuig
• Veiligheidsnet in alkoof, hefbed en stapelbed
• Ruime, geventileerde opbergruimtes en aflegmogelijkheden

Boordtechniek

Afmetingen

Lengte: 6m93
Breedte: 2m33
Hoogte: 2m91

•
•
•
•
•
•
•

Energiebesparende LED verlichting onder de bovenkasten
Elektrisch laadapparaat voor opbouw- en startaccu 12V/ 18A
Sterke en duurzame opbouwaccu 95Ah
CEE-buitenaansluiting voor 230V met zekeringsautomaat
Boord Controle Paneel met weergave waterniveaus en status accu
Centrale verlichting bij ingang
Buitenverlichting

Sanitair

Aantal zitplaatsen: 4
Aantal slaapplaatsen: 3

•
•
•
•
•

Fiat Ducato, 2,3 Multijet, 130 PK Euro 6

Verwarming/ gas

Massa in rijklare toestand: 2795 kg

Standaarduitrusting
Chassis
•
•
•
•

Centrale deurvergrendeling cabine
In kleur mee gespoten voorbumper
Pech-set fix & go
Bestuurder- en bijrijdersstoel in dezelfde bekleding als
in het interieur en beide draaibaar
• Bekerhouder in de middenconsole
• Houder voor de tablet en een USB aansluiting

Opbouw
•
•
•
•

5 jaar waterdichtheidsgarantie*
Dak en achterwand voorzien van bestendiger GFK
Elektrische instap
Hoogwaardige opbouwdeur met een ergonomische
positie van de deurgreep, zowel van binnen als
buiten
• Hordeur
• Openslaande, getinte geïsoleerde ramen met combirollo’s (m.u.v. de toiletruimte)

Cassettetoilet met elektrische pomp en draaibare zitting
Variotoiletruimte
Geïntegreerde LED verlichting
In hoogte verstelbare douchekraan met vergrendeling
Grote spiegel

• Gasflessenkast voor 2×11kg gasflessen
• Combi 6 Kachel met geïntegreerde boiler

Keuken/ watervoorziening

• Ruime schuiflades in keukenblok
• Grote spoelbak van RVS met zwarte glasafdekking
• 113ltr. Koelkast met 14ltr vriesvak
• Afvalemmer

Opties
80065
80067
20281
40128
40127
40043
40045

Chassispakket 					
Basic pakket 					
Fiat 16” velgen 					
Afvaltank geïsoleerd 				
Raam in T-kap 					
Serviceluik linkerzijde 				
Koelkast 150l met apart vriesvak 25l 		
Ombouw extra 2 pers. Bed			

		
		

Totaal opties: € 5 900,Bruto verkoopprijs: € 52 890,-

		
		

Onze verkoopprijs: € 47 900,Uw voordeel: € 4 990,-
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2 525,1 030,285,155,515,360,720,310,-
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