Jacek: +48 501 355 133
Email: kontakt@przyczepykempingowewiorek.pl

ADRIA UNICA 743PU Z 3

Wyposażenie

SYPIALNIAMI I ŁÓŻKIEM

Zasilanie 12V i 230V

PIĘTROWYM!!!

Kuchenka gazowa

Przewód zasilający
Ogrzewanie gazowe
Nagrzewnica wody/terma elektryczna

(ogłoszenie nr 1757)
CENA BRUTTO DO NEGOCJACJI
25.990,00 PLN
Ilość osób: 6
Długość: 9,00m / 7,90m (z zaczepem / bez zaczepu)
Szerokość: 2,46m
DMC: 2.000kg
Rocznik: 2000
Liczba osi: 2
Łazienka: WC i prysznic razem

Umywalka
Lodówka z zamrażarką
Moskitiery
Klucz do podpór
Brodzik
Nawiew
Toaleta kasetowa
Zlewozmywak
Barek
Rolety przeciwsłoneczne
Zasłonki

Opis
Przyczepa do poprawek stolarskich.
Przyczepa kempingowa z trzema oddzielnymi miejscami noclegowymi dla pięciu-sześciu użytkowników. Przód zajmuje
strefa sypialna z szerokim łożem rozstawionym na stałe. Po środku pojazdu usytuowano łazienkę z toaletą kasetową
opróżnianą od zewnątrz oraz umywalką z szafkami na kosmetyki. Tył przyczepy to strefa dzienna z zestawem
wypoczynkowym z siedziskami w kształcie podkowy z obniżanym stołem, które można przekształcić w miejsce
noclegowe dla dwóch osób. Pośrodku pojazdu urządzona jest jadalnia, która da się zamienić w nieco mniejszą sypialnię
jednoosobową w formie rozkładanych foteli i stolika oraz dodatkowo łóżko piętrowe. Z prawej strony drzwi wejściowych

mieści się kuchnia wyposażona w zlewozmywak, kuchenkę gazową, lodówkę z zamrażalnikiem na odpowiedniej
wysokości dzięki której nie trzeba się schylać i szafki. Obok stoi szafa ubraniowa z zamontowanym u dołu
ogrzewaniem. W górnej części pojazdu wbudowane są obszerne szafki, schowki i półki wraz z oświetleniem, a w dachu
zamontowano okna dachowe z roletami i moskitierami. Wszystkie okna boczne są uchylne i również zaopatrzone w
moskitiery i rolety przeciwsłoneczne. Ze względu na swą wielkość i masę przyczepa nadaje się przede wszystkim do
użytku stacjonarnego lub na dłuższe pobyty. Przy sprzedaży jest podłączana do zasilania 230 V, gazu i wody, a
wszystkie urządzenia zostają sprawdzone. Umożliwiamy dowóz. Zapraszamy do Wiórka koło Poznania!!! Więcej
informacji pod nr tel. 501 355 133 (Jacek) lub 501 922 844 (Julia).

