4 ložnice
8 až 10 lůžek
2
38,4 m
10,62m x 4m

Smala v barvě muškátového oříšku.
Výška 3,52.

Tento prostorný model se 4 ložnicemi má všechno, co potřebují moderní cestovatelé.
Vhodný pro rodiny nebo skupiny přátel. Vyspí se v něm až 10 lidí se všemi jejich zavazadly.
Extra velké sofa
Kuchyně se snídaňovým barem
Šatník a úložné prostory pro 4 skládací židle
Rozkládací jídelní stůl

2 ložnice s postelemi 140cm x 190cm (jedna
s místem pro dětskou postýlku)
2 ložnice s 3 postelemi 70 cm x 190 cm a
přistýlkou

Mikrovlnka

LOŽNICE PRO RODIČE

Přistýlka

DĚTSKÁ LOŽNICE

Místo pro postýlku

LOŽNICE PRO RODIČE

1000 W
držák TV
DĚTSKÁ LOŽNICE

Zásobník
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Standardní vybavení
-Detektor
Detektorkouře
kouřes s
garancí
garancí
nana
1010let
10
letlet
- Vnitřní
Uvnitř
Uvnitř100%
100%
100%
LED
LED
LED
osvětlení
osvětlení
- 1000Wkonvektor
1000W
konvektor
- Elektrické
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3 3
- 35kg/m
35
kg/m3matrace
matrace
-s35
kg/m matrace
s
antibakteriálním,
antibakteriálním,
shypoalergenním
antibakteriálním,
hypoalergenním
hypoalergenním
potahem
potahem
potahem
- Vysokáa anízká
Vysoká
nízká
ventilace
ventilace

-Top
ofofthe
therange
range
-Top
Zásuvka
na
TV
ACS
ACS
certfied
certfied
mixer
mixer
taps
taps
- Centrálníjistič
Centrální
jistič
Vyrobeno
podle
-Anténa
linka
--Přírodně
navržený
navržený
- Kuchyňská
Anténaa akabely
kabely
k kTVTV Přírodně
norem
EU
na nožičkách
boiler
boiler
ss
kontrolkou
kontrolkou
s krycími lištami
(14kW)
(14kW)
- Kuchyňkanananožičkách
Kuchyňka
nožičkách - Ohřev vody se
- EKOcertifikát
EKO
certifikát
ss
PVC
PVC
lištami
lištami
systémem
- Páková baterie se
HydroPower
průtoku
- spořičem
Limitery
Limiteryproudu
proudu
nana
(7l/min)
dřezu
dřezu
aa
umyvadle
umyvadle
- EKO certifikát
(7l/min)
(7l/min)
-Linoleum
Linoleumbez
bezftalátů
ftalátů

KUCHYNĚ

OBÝVACÍ POKOJ

- Kuchyně ve tvaru U s barem
- Skříňka na mikrovlnnou troubu
- Hluboké šuplíky na nádobí
- Plynový vařič se 4 plotnami
- 204l lednice s dvoukřídlými
dveřmi a mrazákem (A+)
- Roleta

- Velká pohovka ve tvaru L
s úložným prostorem
- Rozkládací jídelní stůl
- Konferenční stolek
- Čtyři židle na ven i dovnitř
- Další čtyři skládací židle
- Držák na TV pro všechny
typy obrazovek
- Věšák

HLAVNÍ LOŽNICE
- Postelový rošt s 18 lamelami
a pěnovou matrací
- Kovové zabudované noční stolky
- Nastavitelné zabudované
lampičky
- Skříně
- Čelní poličky a nad nimi úložný
prostor s posuvnými dveřmi v
jedné ložnici, a jeden menší v
druhé
- Zatemňovací závěs

DĚTSKÉ LOŽNICE
- Postelový rošt s 18 lamelami
a pěnovou matrací
- Volně stojící noční stolek
- Skříň u nohou postele
- Otevřená polička
- Zatemňovací závěs

Nastavitelné
palandy a
přistýlka

KOUPELNA A TOALETA
- Snadno udržovatelná koupelna s
povrchy Easy Clean
- Sprchový kout o velikosti 80 x 80 cm
- Zabudované umyvadlo se skříňkou
a věšákem na ručníky
- Záchod s dvojitým EKO splachováním
- Mléčné sklo v okně

Výbava na přání
Sezení s rozkládacím gaučem a možností
rozšířit počet lůžek na 10

Palandy, aby zvýšily počet lůžek
a ušetřily místo

Elektrické topení v ložnicích a
koupelně

Kombinace závěsů a moskytiér
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