1 ložnice
2 až 4 lůžka
17,8m2
5,04m x 4m

Model Cahita Riviera v obložení v tmavé „Grizzly” barvě.
Výška 3,45m.

Nový domek Cahita Riviera je mezi milovníky dovolených v přírodě vysoce populární.
Kuchyně se otevírá přímo na verandu dvojitými
prosklenými dveřmi

Jídelní kout, který lze předělat do extra ložnice s
možností instalace oddělovacího závěsu

Ložnice s velkou skříní v hotelovém stylu

Praktický otočný držák televize

Areál Camping Sokol Praha
Národních hrdinů 290 (vjezd z ulice Nad rybníkem)
190 12 Praha 9 - Dolní Počernice

Tel.: 773 553 543
www.aximex.cz
info@aximex.cz
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KUCHYNĚ

OBÝVACÍ POKOJ

- 115 l lednice (A+)
- Bílý sporák se 2 plotnami
- Skříňka s mikrovlnnou
troubou
- Hluboké šuplíky na
nádobí

- Sezení s rozkládací postelí
velikosti 130 cm x 190 cm a
úložným prostorem
- Jídelní stůl 130 cm x 67 cm
- Dvě židle i k venkovnímu
použití
- Otočný držák na televizi

HLAVNÍ LOŽNICE
- Postelový rošt s 18 lamelami
a pěnovou matrací
- Zabudované kovové noční
stolky
- Nastavitelné lampičky
- Skříň v hotelovém stylu
- Polička a skříňka s posuvnými
dveřmi nad čelem postele
- Místo na dětskou postýlku
- Zatemňovací závěs

KOUPELNA A TOALETA
- Snadno udržovatelná koupelna
Easy Clean
- Sprchový kout 80 cm x 80 cm
- Zabudované umyvadlo
s poličkou a věšákem na ručníky
- Záchod s dvojitým EKO
splachováním
- Okno s mléčným sklem

Výbava na přání
Oddělovací závěs k vytvoření
další ložnice z obývací části

Elektrické topení v ložnici i koupelně

Kombinace rolet a moskytiér
v salónku a ložnicích

Postel velikosti 160cm x 190cm
Dvoukřídlá lednice s mrazákem

Areál Camping Sokol Praha
Národních hrdinů 290 (vjezd z ulice Nad rybníkem)
190 12 Praha 9 - Dolní Počernice

Tel.: 773 553 543
www.aximex.cz
info@aximex.cz

