€ 11.900,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:

Fendt Saphir 495 TFB incl. douche cabine
€ 11.900,Bedrijf:
7.03 m
Adres:
m
2011

Tel :
Website:

Stam Caravans & Campers B.V.
Noorderbreedte 24
8081 PX Elburg
0525 684 795
https://www.stam-caravans.nl/

Omschrijving
Deze Fendt Saphir 495 TFB uit 2011 biedt u een praktische
inrichting, daardoor heeft u de beschikking over voldoende zit- en
slaapgelegenheid. Het handige serviceluik biedt u ook van buitenaf
toegang tot uw bagage. In de praktische rondzit waarmee de
caravan is uitgerust, kunt u genieten van heerlijke maaltijden en
gezellige avonden. De keuken is in het midden van de caravan
gemonteerd. Er is een boiler aanwezig, die u van warm water
voorziet. De inbouwkoelkast met vriescompartiment heeft een
grote inhoud. Het Franse bed, dat in de lengte is geplaatst, biedt
volop ruimte voor 2 personen. Naast het slaapgedeelte bevindt
zich ook de douchegelegenheid. Het interieur kan goed worden

geventileerd dankzij het grote dakluik, dat ook voor extra lichtinval
zorgt. De warme lucht wordt verspreid door luchtkanalen voor een
efficiÃ«nte verwarming. Doordat deze caravan met een hordeur is
uitgerust, heeft u in de caravan geen last van insecten. De
stabilisatorkoppeling zorgt voor een merkbare verbetering van het
weggedrag van deze caravan. Wilt u meer informatie over deze
Fendt Saphir 495 TFB? Bel of mail dan snel met ons bedrijf. Onze
medewerkers staan graag voor u klaar. Indeling Sanitair

Basisinformatie
Merk :

Fendt Saphir 495 Tfb Incl. Douche Cabine

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2011

Lengte (m) :

7.03

Prijs :

11.900,-

Specificaties
Breedte (m) :

2.3

Max. toelaatbaar gewicht (kg) :

1400

Gewicht (kg) :

1200

Aantal slaapplaatsen :

2

Interieur
Koelkast :
Douche :
Boiler :

Exterieur
Dakluik :

Volledige Omschrijving

Deze Fendt Saphir 495 TFB uit 2011 biedt u een
praktische inrichting, daardoor heeft u de beschikking
over voldoende zit- en slaapgelegenheid. Het handige
serviceluik biedt u ook van buitenaf toegang tot uw
bagage. In de praktische rondzit waarmee de caravan is
uitgerust, kunt u genieten van heerlijke maaltijden en
gezellige avonden. De keuken is in het midden van de
caravan gemonteerd. Er is een boiler aanwezig, die u
van warm water voorziet. De inbouwkoelkast met
vriescompartiment heeft een grote inhoud. Het Franse
bed, dat in de lengte is geplaatst, biedt volop ruimte
voor 2 personen. Naast het slaapgedeelte bevindt zich
ook de douchegelegenheid. Het interieur kan goed
worden geventileerd dankzij het grote dakluik, dat ook
voor extra lichtinval zorgt. De warme lucht wordt
verspreid door luchtkanalen voor een efficiÃƒÂ«nte
verwarming. Doordat deze caravan met een hordeur is
uitgerust, heeft u in de caravan geen last van insecten.
De stabilisatorkoppeling zorgt voor een merkbare
verbetering van het weggedrag van deze caravan. Wilt
u meer informatie over deze Fendt Saphir 495 TFB? Bel
of mail dan snel met ons bedrijf. Onze medewerkers
staan graag voor u klaar.
Middenkeuken
Indeling Sanitair

Accessoires:
Indelingen:
Hoek-opstelling

Accessoires:
Antenne-voorbereiding

Accessoires:
Douche, Toilet/Wasruimte

Keuken
Radio/TV

Indelingen:

Volledige Omschrijving

Boiler, Gascomfoor, Koelkast, Vriesvak

Exterieur/Interieur

Indelingen:
Rondzit

Accessoires:
Buitenlamp, Combicassettes, Dakluik groot,
Dakluik heki, Hordeur, Ladder en Imperiaal, Leeslampjes,
Lichtmetalen velgen

Sanitair

Indelingen:
Hoek-opstelling

Accessoires:
Douche, Toilet/Wasruimte

Slaapcomfort
Indelingen:
Hoek-opstelling

Accessoires:
Douche,

Slaapplaatsen
4 plaatsen
Indelingen:
Frans bed
Sanitair
Aantal bedden
2 bedden

