Przyczepa kempingowa Tabbert Cellini 750 HTD 2,5 SlideOut

Cena w promocji: 320000 PLN
Stara cena: 399000 PLN
Ilość osi: Dwuosiowa
Rok produkcji: 2019

Rok modelowy: 2019

Producent: Tabbert

Model: CELLINI 750 HTD 2,5 Slide-Out

Przebieg: -

Stan: Używana

Wymiary: -

Długość: 1027 cm

Miejsc do spania: 4

Miejsc do jazdy: -

OGÓLNE

10 lat na szczelność (przy rocznym przeglądzie u przedstawiciela Tabberta),

POJAZD

aluminiowe felgi,
poszerzona oś z amortyzatorami,
pokrywa dyszla,
koło zapasowe,
podwozie AL-KO ocynkowane,
opony niskoprofilowe,
nogi podporowe AL-KO Premium,
AL-KO TrailerControl- ATC.
ZABUDOWA

nowoczesny dach Tabbert komfort o grubości 58 mm, wentylowany, wykonany z
powłoki GFK o zwiększonej odporności na grad,
grubość ścian bocznych 31 mm, grubość dachu 58 mm, grubość podłogi 47 mm,
blacha zewnętrzna gładka w kolorze białym,
ściana przednia i tylna została wykonana w technologii LFI (Long Fiber Injection),
zintegrowana przestrzeń na butlę gazową z podłogą aluminiową, podnoszona
amortyzatorami gazowymi z trzypunktowym systemem blokującym,
wszystkie okna podwójne, przyciemniane, otwierane Dometic Seitz,
rolety i moskitiery w każdym oknie,
drzwi wejściowe, dzielone z oknem zaciemnianym roletą, koszem na śmieci, półką
oraz zamkiem,
tylny schowek z podłogą aluminiową,
panoramiczne okno dachowe 960x655 z roletą i moskitierą,
okno dachowe 400x400 z roletą i moskitierą,
jeden klucz pasujący do wszystkich zamków w przyczepie,
wygodne uchwyty manewrowe przednie i tylne,
klapa serwisowa w ścianie bocznej (w zależności od modelu),
światła stopu w technologii LED,
kierunkowskazy w technologii LED,
oświetlenie tylne Tabbert LED,
światło LED nad drzwiami wejściowymi z czujnikiem ruchu,
podłoga Tabbert ze schowkami,
markiza nad Slide Out,
oświetlana listwa markizy z prawej strony.
CZĘŚĆ MIESZKALNA

wzór mebli "Noce Lido",
wysokiej jakości uchwyty meblowe,
lakierowane klapy meblowe,
dodatkowa wentylacja w skrzyniach siedzisk i łóżka,
wentylowane schowki i szafki,
drewniane drzwi dzielące (zależne od układu wnętrza),
nowoczesne firanki,
stół na jednej nodze ruchomej przy siedzisku,
oświetlenie ambientowe LED,
wysokiej jakości podłoga z okładziną PVC,
centrala ściemniania oświetlenia,

schowek przy wejściu,
witryna przy wejściu (zależne od układu wnętrza),
podświetlane regały rogowe,
czujnik dymu.

CZĘŚĆ SANITARNA I KUCHENNA

lodówka Dometic (230V /12V/gaz), z oświetleniem, (korzystanie z zasilania na gaz
podczas jazdy dopuszczalne tylko w połączeniu z urządzeniami Truma Mono CS lub
Duo Control CS, które można dokupić opcjonalnie)
kuchenka gazowa 3- palnikowa z rusztem żeliwnym, zapalarką elektryczną oraz
szklaną pokrywą,
zlewozmywak wykonany ze stali nierdzewnej ze szklaną pokrywą,
baterie automatyczne w łazience i kuchni,
szafka górna w łazience z lustrem oraz półkami,
oświetlenie LED 12V,
toaleta ceramiczna,
okno w łazience (zależne od układu wnętrza),
wysokiej jakości brodzik,
wysokiej jakości prysznic,
szuflady z miękkim domykaniem.
ZASILANIE ELEKTRYCZNE

wtyczka 13 pin,
pakiet 12V,
halogeny i lampy LED (energooszczędne, o długiej żywotności),
optymalne zaopatrzenie w prąd (stałe naświetlenie, brak efektu migania, stałe
napięcie, bezgłośna praca urządzeń),
przystosowanie pod TV (gniazdo antenowe, kabel anteny satelitarnej),
telewizor 22 cale z uchwytem,
gniazdo TV przy łóżku,
przetwornica 400 watt,
gniazdo USB,
oświetlenie w szafie,
system nagłaśniający z radiem, dwoma głośnikami w części mieszkalnej oraz
dwoma głośnikami w części sypialnej.

GAZ /WODA /OGRZEWANIE

elektryczne ogrzewanie podłogowe,
ogrzewanie wodne ALDE wraz ze SMART controlem,
zbiornik na wodę czystą 75l, montowany na stałe w podłodze wielofunkcyjnej,
instalacja wodna zabezpieczona przed zamarzaniem.
KLIMATYZACJA

klimatyzacja dachowa.

PREMIUM INTERIEUR PAKET

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.
DESIGN EXTERIOUR PAKET

okna z ramą,
ściany boczne z gładkiej białej blachy,
listwy aluminiowe z oświetleniem LED.

DODATKOWE

automatyczny system samopoziomujący (nogi hydrauliczne): 4 nogi podporowe + 2
podpory przy osiach,
podwójny system napędu sterowany z pilota,
radio,
telewizor,
reduktor duocontrol CS z filtrami gazu,
podświetlenie podłogi,
gniazdo gazowe zewnętrzne,
lampa sufitowa LED w sypialni,
stopień wejściowy automatyczny Thule Slide-Out,
oświetlenie LED na korytarzu,
tapicerka skórzana,
zbiornik na wode 75 l. zamiast 45,
dodatkowe przyłącze gazowe na zewnątrz,
automatyczne przyłącze wody miejskiej,
podgrzewacz Eis-Ex,
wskaźnik poziomu wody,
okap,
materac Watergel,
wykładziny dywanowe,
dokumentacja,
dodatkowy wentylator lodówki,
antena satelitarna,
dodatkowe przyłacze 230V , z gniazdem antenowym,
oświetlenie LED pod podwoziem przyczepy i na ścianie zewnętrznej
przyczepa kupiona w naszym salonie, jak nowa, od pierwszego właściciela!

Poniżej link do wizaulizacji 360°
https://www.tabbert.com/de-de/wohnwagen/cellini-slide-out/grundriss/cellini-slideout-750-htd-25.html

Wymiary
Długość całkowita

1027 cm

Szerokość całkowita

250 cm

Wysokość całkowita

265 cm

Wysokość wewnątrz

196 cm

Waga
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Masa własna

2800 kg

Masa całkowita (DMC)

3500 kg

Ładowność

700 kg

