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Produktspecifikation

Villa 550
Varenr.

602XXXXX (se venligst siden ’Villa 550 – moduler’)

Str. (LXB)

550 x 300 cm

Dybde

300 cm

Stel

Aluminium (se venligst ’Villa Samlevejledning’ for yderligere informationer)

Materiale

PVC/ Polyester (tag), Isacryl (akryl (teltdug)), bomuld/ polyester (gardiner)

Farve

Gråt tag
Sort, meleret blå og meleret sand front- og gavlpanel
Hvide gardiner med hvide firkanter (Frame)
Lad campisten designe sin helt egen Villa!

Egenskaber

Den nye Villa er udviklet i moduler, hvilket giver fuld fleksibilitet og mange kombinationsmuligheder. Selve stellet er også udviklet med fokus på
fleksibilitet, hvilket gør det muligt at udskifte et frontmodul hurtigt og nemt, nedfælde det – eller måske endda fjerne modulet helt. Alle moduler samles
ved hjælp af lynlåse i siderne og ved samlingen med taget anvendes en topvulst med velcrobånd og trykknapper for optimal tilslutning og holdbarhed.
Taget er blevet forstærket med velcro og stærkere hjørner. Standard bagvæggen er tilpasset, så den kan benyttes til 80% af markedets
campingvogne. Begge gavle har ventilation og alle vinduer har en klap således man kan dække vinduerne efter behov. Det brede omløbende
udhæng hindre smuds og forurening.
Villa SKAL monteres på et 10 cm højt fast gulv. Villa kan som standard også tilpasses autocampere med en max. højde på 265 cm.

Inkluderet

Se venligst siden ’Villa 550 – moduler’

Tilbehør

Støttestang (600003050), tværoverligger (600003550), tagrende (600005550), termoloft (600001550)
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Villa 550 - moduler

Standard
Venstre gavl

A

B

C

Standard
Højre gavl

Kombinationsmoduler
Modul

Varenr. - modul

602260001
Gavl

(samme varenr. til både højre og
venstre gavl)

Varenr. - stel

Højre og venstre gavl

602012001 (dørtrin 840)
602022001

602010001
602012001 (dørtrin 840)

(samme varenr. til både højre og
venstre gavl)

B

602010001
602012001 (dørtrin 840)

C
Tag

Rev.: 2011/02

Front kan kombineres af de 3
forskellige moduler A, B eller C

602061001
(samme varenr. til både højre og
venstre gavl)

A

Stel

Standard moduler

Inkluderet i modulkarton

Inkluderet i stelkarton

Hjørnestof, midterstof,
skumpuder, standard
bagvæg, gardiner, gardin clips
spændepistol

Dørtrin 840

Dør til venstre og vindue

Topvulst med velcrobånd m/
trykknapper, dørtrin 840

(samme varenr. til både højre og
venstre gavl)

Vindue og dør til højre

Topvulst med velcrobånd m/
trykknapper, dørtrin 840

602030001

602031001

Dobbelt vinduesmodul

Topvulst med velcrobånd m/
trykknapper

602105501

602061051

602022001

Mellemstykke (mellem
campingvogn og Villa)

602051551
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Villa 550 – kombinationsmuligheder

C+B C + C - 2 x dobbelt vinduesmoduler

B+C -
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Vindue og dør i midten (højre) +
dobbelt vinduesmodul
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dobbelt vinduesmodul +
vindue og dør til højre

Produktspecifikation

Villa 550 – kombinationsmuligheder

A + B - Dør til venstre og vindue +
vindue og dør til højre

Udover de 5 illustreret kombinationsmuligheder, er der yderligere følgende;
Kombinationsmuligheder
A + A, B + B, C+ A, B+ A
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A + C - Dør til venstre og vindue +
dobbelt vinduesmodul

