€ 7.950,-

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

Adria
€ 7.950,4.31 m
m
1998

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Arca Rekreatie
Einsteinstraat 10
1704 RT Heerhugowaard
0725723204
www.arca-rekreatie.nl

Omschrijving
Mooie ruime Adria met wegklapbaar stapelbed. Licht interieur.
Bij Arca Rekreatie op de verlengde caravanboulevard te
Heerhugowaard.
Deze caravan is voorzien van een standaardzit, kleinezit,
wegklapbaar stapelbed, middentoilet met cassettetoilet en
wasbak, middenkeuken met gasfornuis, wasbak en koelkast, kachel
met ringverwarming, nieuw zonnepaneel, watertank, stabilisator,
reservewiel en nette voortent.Deze caravan is zowel van binnen
als van buiten in nette staat!! en biedt ruimte aan 4
slaapplaatsen.Inruil van camper, caravan of vouwwagen is bij ons
natuurlijk mogelijk.Arca Rekreatie , al sedert 1985 de Engelse
caravanspecialist op de verlengde caravan boulevard in

Heerhugowaard.Wij zijn officieel dealer van Swift, Sprite, Ixus by
Hymer en Sterckeman caravans.Door onze grote verkopen hebben
wij altijd meer dan 175 inruilcaravans op voorraad. Komt u gerust
eens langs.Al onze inruilcaravans worden afgeleverd met een
uitgebreide onderhoudsbeurt, FOCWA - keuring en TOP - dealer
Garantie.

Basisinformatie
Merk :

Adria

Type :

Unica 431 Db Stapelbed!

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1998

Lengte (m) :

4.31

Prijs :

7.950,-

Specificaties
Aantal assen :

1

Breedte (m) :

2.20

Max. Toelaatbaar Gewicht (kg) :

1100

Ledig gewicht (kg) :

830

Geremd :

Interieur
Kookplaat - aantal pitten :
Toilet :
Watertank (Schoon) :
Raamhor :

Exterieur
Dakluik :
Buitenlamp :
Zonnepaneel :
Voortent :

Indeling
Standaard zit :
Middenkeuken :
Midden toilet :

1

Veiligheid
Stabilisator :
Reservewiel :

garantie / onderhoud / geschiedenis
Staat van onderhoud :

Goed

Volledige Omschrijving
Deze caravan is voorzien van een standaardzit, kleinezit,
wegklapbaar stapelbed, middentoilet met cassettetoilet
en wasbak, middenkeuken met gasfornuis, wasbak en
koelkast, kachel met ringverwarming, nieuw
zonnepaneel, watertank, stabilisator, reservewiel en
nette voortent.Deze caravan is zowel van binnen als
van buiten in nette staat!! en biedt ruimte aan 4
slaapplaatsen.Inruil van camper, caravan of vouwwagen
is bij ons natuurlijk mogelijk.Arca Rekreatie , al sedert
1985 de Engelse caravanspecialist op de verlengde
caravan boulevard in Heerhugowaard.Wij zijn officieel
dealer van Swift, Sprite, Ixus by Hymer en Sterckeman
caravans.Door onze grote verkopen hebben wij altijd
meer dan 175 inruilcaravans op voorraad. Komt u
gerust eens langs.Al onze inruilcaravans worden
afgeleverd met een uitgebreide onderhoudsbeurt,
FOCWA - keuring en TOP - dealer

