KINDERKAMER
Cosy

STYLE 490 K

DKW EDITION

Kids

De LMC STYLE 490K is een compacte gezinscaravan met stapelbedden, dubbel bed en een vrije zitruimte. De zitruimte kunt u
ombouwen tot een extra slaapplaats. In de keuken is een grote koelkast
voorzien, gaskomfoor en ruime opbergvakken. De sanitaire ruimte is
voorzien van een lavabo en toilet. De ideale compacte tourcaravan

HOOGSEIZOEN /

JULI & AUG

voor het grote gezin!

TUSSENSEIZOEN /
MTM MAX.
1500 KG
SMALL
LICHTGEWICHT

BREEDTE
230 CM

MEDIUM
STANDAARD

TOURING
ZOMER

OPBOUW
588 CM
XXL
RUIME LUXE
VAST

+ WEEKENDS

4 SEIZOENS

Huurprijs

€ 550,-

WEEK

MEI, JUNI & SEPT

Huurprijs

WEEK

€ 450,-

WEEKEND

€ 350,-

MIDWEEK

€ 400,-

LAAGSEIZOEN /

OVERIGE MAANDEN

Huurprijs

WEEK

€ 400,-

WEEKEND

€ 300,-

MIDWEEK

€ 350,-

BELANGRIJK

De kenmerken die in deze folder vermeld staan, zijn louter indicatief. We zijn niet aansprakelijk voor typfouten bij de publicatie van deze folder. De foto’s zijn louter
illustratief. Alle vermelde prijzen zijn 21% BTW inbegrepen en onder voorbehoud. Met uitgave van deze prijslijst 14.11.2019 vervallen alle voorgaande prijslijsten van
toepassing.DKW CARAVANS bvba behoudt zich het recht tot herroeping. Vind onze actuele verhuurvoorwaarden terug op onze website www.dkwcaravans.be.

Ontdek bij ons de boeiende wereld van caravans & kamperen.

www.dkwcaravans.be
Opmerking: Beelden zijn louter indicatief voor een voorbeeld van de ruimte indeling. Textielkleuren, opties en etc. kunnen wijzigen.

Stapelbedden van 2m10
lang op 80 cm breed.

TECHNISCHE GEGEVENS

Zitruimte met leesspotjes
die u kan ombouwen tot
een extra slaapplaats.

Lengte 717 cm
Opbouwlengte 588 cm

Sanitaire ruimte met toilet
(incl. mobiele opvang
cassettetank) met lavabo
met warmwater mengkraan.

Dubbel bed van 2m10 lang op
1m35 breed met kwalitatieve
koudschuimmatras.

Breedte 230 cm
Hoogte 260 cm
MTM 1500 kg
4 à 5 slaapplaatsen
INCLUSIEF ...

TV met DVD speler

Extra grote bagagedeur
met opklapbaar stapelbed

3 pits gaskomfoor
met spoelbak
met warmwater
mengkraan
Koelkast 142L.
werkend op gas, 12v &
220v

Hoogwaardige en veilig
caravanonderstel van
ALKO met stabilisator en
schokdempers.
22” inch TV met
ingebouwde DVD
speler.
Geïntegreerde
hordeur

Mover

Dakluifel

Bagagedeur met toegang
onder dubbel bed

Fietsendrager

DKW CARAVANS bvba
Adres Roeselarestraat 415 - 8560 Wevelgem Tel +32 (0)56 40 16 20 BE 0457 358 067
Email info@dkwcaravans.be Web www.dkwcaravans.be

Ontdek bij ons de boeiende wereld van caravans & kamperen.

