Thuis op Wielen Camperverhuur 2017
Specificaties Camperunit Thuis op Wielen
Opbouw
 Mahoniehouten multiplex sandwichpanelen met schuimkern en massief mahoniehouten
ramen, deuren en kozijnen.
 Geïsoleerd polyesterdak aan de binnenzijde afgewerkt met massief houten rabatdelen.
 Winterharde isolatie: dak en vloer 50mm, wanden 4+22+4 mm.
 Aluminium dakrand met regengoot (en touwprofiel voor luifel of voortent.)
 Zijdeur met stalen trap als entree, dubbele achterdeuren ('tuindeuren') met vernikkelde
espagnoletsluiting, douche/wc-deur met open/bezet venster en schuifdeur naar het vaste
2-persoonsbed. In het slaapgedeelte is de camper voorzien van muggengaas.
 De 3-persoons zithoek biedt na ombouw een 1-persoonsbed.
 Openslaande ramen bij de keuken, de zithoek, aan weerszijde van het bed en in de
douche en naast de entree een vast raam. Alle ruiten in de camperunit zijn van 4mm
gelaagd en gehard glas.
 Luxe hang en sluitwerk, roestvaste stalen scharnieren en rondom aluminium stootlijsten.
 Maten: de interieurmaat is 452 x 210cm, de stahoogte is 195cm, het vaste bed is 160 x
200cm, de keuken is 156cm breed, de douche is 60 x 80cm, de dinette is ombouwbaar
tot bed van 70 x 200cm
 Kasten: legkasten 35cm diep over de gehele breedte boven het bed en hoge hangkast
met verwarmingsunit in leefruimte.
 Grote berging onder het bed, van buitenaf bereikbaar door uitschuifsysteem.
Keuken
 Hardhouten aanrechtblad, 156cm breed
 2-pits Smeg gasfornuis en porseleinen spoelbak.
 Verchroomde kranen (keramische schijven) met warm en koud water
 Smev Grill/bakoven.
 Koelkast 88 liter met 10,5 liter vriesvak (230v/12v/gas)
 3 led spots boven het werkblad.
Zithoek
 Verstelbare tafel met gepolijste aluminium voet
 Kussens met Lillehammer bekleding en koudschuim vulling.
 Twee led leeslampjes aan weerszijden van de zithoek.
 Lade onder de 1-zitbank bij de zijdeur.
 De 2-zitbank (‘loveseat’) herbergt techniek (airco.)
 Verchroomde wegklapbare kledinghaak bij de entree en bij 2-zitbank.
Sanitair
 Verwarmde douche en vacuümtoilet.
 Verchroomde kranen (keramische schijven) met warm en koud water
 Spatwaterdichte wc-rol houder met 'terugrol mechanisme'
 Verchroomde wegklapbare kledinghaak in sanitaire ruimte.

©Thuis op Wielen

1/2

Thuis op Wielen Camperverhuur 2017
Water
 Tank voor 105 liter vers water met drukleiding en pomp.
 Tank voor 80 liter afvalwater + losse afvoertank.
Warmte/koeling
 Truma kachel met geïntegreerde 12 liter boiler en afzonderlijke Truma airco.
 Electrische vloerverwarming.
 2 propaan/butaan gasflessen + rijveilige Duomatic gasaansluiting.
 LPG-onderbouw.
Elektriciteit
 Binnenverlichting 12v led.
 Twee stopcontacten voor 230v in de keuken en zithoek.
 Twee stopcontacten voor 230v in de berging.
 Aardlekschakelaar.
 Boordaccu 12v 105 Ah.
 10a elektronische druppellader 230v-12v .
 2 CEE neopreen verlengsnoeren 20 meter + 10 meter.
 CEE-230v verloopstekker.
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