Przyczepa kempingowa fabrycznie nowa Tabbert Vivaldi
550 E 2,3 model 2019
Sprzedane

Cena: 149000 PLN
Ilość osi: Jednoosiowa
Rok produkcji: 2019

Rok modelowy: 2019

Producent: Tabbert

Model: Vivaldi 550 E 2,3

Przebieg: -

Stan: Fabrycznie nowa

Wymiary: -

Długość: 787 cm

Miejsc do spania: 5

Miejsc do jazdy: -

Ogólne
10 lat na szczelność (przy rocznym przeglądzie u przedstawiciela Tabberta).
Podwozie

poszerzona oś z amortyzatorami,
podwozie AL-KO ocynkowane,
opony niskoprofilowe,
nogi podporowe AL-KO Premium,
zaczep antybalansowy AKS 3004,
AL-KO TrailerControl- ATC,
AL-KO Premium Brake- automatyczna regulacja hamulców,
koło podporowe AL-KO z wagą.
Zabudowa
podwójny opatentowany dach Tabberta o grubości 58 mm,
dach wykonany z tworzywa GFK,
grubość ściany 31 mm, grubość dachu 58 mm, grubość podłogi 47 mm,
poszycie z blachy białej wytłaczanej,
listwa dekoracyjna pojedyncza wzdłuż przyczepy,
zintegrowany schowek na butle z aluminiową podłogą i amortyzatorami
podtrzymującymi i wspomagającymi klapę schowka,
zintegrowany stopień wejściowy z napisem Tabbert,
przyciemniane okna izolujące z blokadami zamykającymi,
moskitiery i rolety w oknach,
otwierane okno dachowe z wymuszoną wentylacją (700x500),
otwierane okno dachowe z wymuszoną wentylacją (400x400),
dzielone drzwi wejściowe z oknem, roletą, koszem na śmieci, półeczką oraz potrójną
blokadą,
jeden klucz do klap serwisowych oraz drzwi,
komfortowe uchwyty manewrowe z przodu,
ergonomiczne uchwyty manewrowe z tyłu,
klapa serwisowa w bocznej ścianie (w zależności od układu wnętrza),
oświetlenie tylne Tabbert LED,
lampa namiotowa LED 12V nad drzwiami wejściowymi z czujnikiem ruchu.
Część mieszkalna
fronty mebli „Noce Cognac hell”,
wysokiej jakości uchwyty meblowe- stalowe,
wygodna przebudowa siedziska w opcję spania,
tapicerka w kolorze Vanilla Leaf,
wentylowane schowki i szafki wiszące,
schowki i półki przy siedziskach,
możliwość oddzielenia pomieszczeń za pomocą drzwi drewnianych,
nowoczesne firanki,
regały wysokiej jakości z oświeteniem LED,
stół na jednej nodze ruchomej przy siedzisku,
oświetlenie ambientowe,
laminat PVC na podłodze,
łóżko stałe z komfortowymi 5 strefowymi materacami,
podnoszony stelaż łóżka na amortyzatorach gazowych,
schowek przy wejściu,
witryna przy wejściu (zależne od układu wnętrza),
czterodrzwiowa szafka z przodu lub tyłu przyczepy,
blokady w szafkach kuchennych wiszących,
czujnik dymu.
Część sanitarna i kuchenna
lodówka Dometic (gaz,12V oraz 230v), z oświetleniem zamrażalnika (korzystanie w

czasie jazdy z gazu możliwe tylko z urządzeniami Truma CS),
kuchenka 3 palnikowa z elektrycznym iskrownikiem, ruszt żeliwny ze szklaną
pokrywą,
zlewozmywak ze stali nierdzewnej,
wylewka automatyczna w kuchni i łazience,
barek Tabbert (zależne od układu wnętrza),
szafka wysuwana i duża szafka z miękkim domykaniem (w zależności od układu
wnętrza),
szafka w łazience z lustrem i półkami (w zależności od układu wnętrza),
oświetlenie 12V LED,
uszczelka wału toalety,
komfortowa kabina prysznicowa z podwójnie składanymi drzwiami,
toaleta ławkowa firmy Thetford.
Zasilanie elektryczne
wtyczka 13 pin,
halogeny i lampy LED (energooszczędne i długożywotne),
lampy do czytania 10W z możliwością ustawienia pozycji (o długiej żywotności bez
efektu migania),
optymalne zaopatrzenie w prąd (stałe naświetlenie, brak efektu migania, stałe
napięcie, bezgłośna praca urządzeń),
zabezpieczona instalacja elektryczna,
przystosowanie pod TV (gniazdo antenowe, kabel anteny satelitarnej),
przetwornica 400W,
gniazda USB,
lampka w szafie,
oświetlenie otoczenia pod szafką sufitową,
pośrednio podświetlone lustro nad umywalką.
Gaz / Woda / Ogrzewanie
ogrzewanie gazowe wnętrzna oraz ciepła woda Combi 6 z systemem i-Net,
zbiornik wody czystej 45 l, zamontowany na stałe z możliwością napełniania z
wewnątrz i z zewnątrz,
węże wodne montowane przy rurach nawiewowych.
Premium Exterieur Pakiet- oś pojedyncza
osłona dyszla,
nogi podporowe AL-KO Big Foot,
koła z felgami aluminiowymi.
Premium Interieur Pakiet
moskitiera drzwiowa przeciw owadom,
dwie poduszki oraz dwie kołdry,
Tabbert system komfort z wysokiej jakości stelażem jak i materacem
„oddychającym”,
wskaźnik poziomy stanu w zbiorniku na czystą wodę.
Wyposażenie dodatkowe

reduktor duocontrol CS z filtrami gazu,
mikrofalówka,
markiza dachowa Thule 4,55m,

dywaniki 2,3 m,
możliwość łączenia dwóch łóżek w jedno duże łoże,
uchwyt na płaski telewizor,
2 poduszki i 2 kołdry.
Poniżej link do wizualizacji 360°
https://www.tabbert.com/de-de/wohnwagen/vivaldi/grundriss/vivaldi-550-e-23-2.html
Przyczepa dostępna jest na zamówienie!

Wymiary
Długość całkowita

787 cm

Szerokość całkowita

232 cm

Wysokość całkowita

265 cm

Wysokość wewnątrz

196 cm

Waga
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Masa własna

1550 kg

Masa całkowita (DMC)

2000 kg

Ładowność

450 kg

