€ 40,-

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

Predom
€ 40,3.75 m
1.9 m
1990

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Paul Camper GmbH
Landsberger Allee 117 A
D-10407 Berlin
085 888 2844
paulcamper.nl

Omschrijving
Klein maar knus, Retro Orange interieurAan de achterzijde van de
caravan bevind zich een treinzit die om te bouwen is tot een bed
van lxb 1.90 x 1.20m. Je slaapt dan in de breedte. In het midden
van de caravan is een keukenblok gesitueerd. Er is een kledingkast
aanwezig, daarnaast is onder alle banken bergruimte aanwezig.
Aan de voorzijde is nog een zitje dat om te bouwen bed tot een
bed voor een persoon. Het raam aan de voor- en achterzijde kan
volledig open gezet worden.Wij verhuren Kleine maar Knusse
caravans omdat we anderen graag de kans willen geven te ervaren
hoe het is om op pad te gaan met deze super gave caravans! Een
Predom caravan is een compacte, lichtgewicht caravan, simpel

ingericht, maar van alle gemakken voorzien. Dus ben je op zoek
naar een goedkope, maar erg leuke caravan, waar iedereen mee
mag rijden, dan ben je hier aan het juiste adres!
Let op! De caravan is alleen te huur voor bestuurders van auto´s
met een Nederlands kenteken.

Basisinformatie
Merk :

Predom

Type :

126

Postcode Standplaats :

5447BC

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1990

Lengte (m) :

3.75

Breedte (m) :

1.90

Prijs :

40,-

Specificaties
Aantal bedden :

2

Aantal slaapplaatsen :

2

Interieur
Koelkast :

Volledige Omschrijving
Klein maar knus, Retro Orange interieur
Aan de achterzijde van de caravan bevind zich een
treinzit die om te bouwen is tot een bed van lxb 1.90 x
1.20m. Je slaapt dan in de breedte. In het midden van
de caravan is een keukenblok gesitueerd. Er is een
kledingkast aanwezig, daarnaast is onder alle banken
bergruimte aanwezig. Aan de voorzijde is nog een zitje
dat om te bouwen bed tot een bed voor een persoon.
Het raam aan de voor- en achterzijde kan volledig open
gezet worden.
Wij verhuren Kleine maar Knusse caravans omdat we
anderen graag de kans willen geven te ervaren hoe het
is om op pad te gaan met deze super gave caravans! Een
Predom caravan is een compacte, lichtgewicht caravan,
simpel ingericht, maar van alle gemakken voorzien. Dus
ben je op zoek naar een goedkope, maar erg leuke
caravan, waar iedereen mee mag rijden, dan ben je hier
aan het juiste adres!
Let op! De caravan is alleen te huur voor bestuurders
van autoÂ´s met een Nederlands kenteken.

190x120
2 pits gas kooktoestel inclusief gevulde gasfles.
Stromend water (koud) in het keukentje, middels
elektriciteit te bedienen. Er is een koelkast met mini
vriesvak

