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Fiamma F45 S 400 Titanium

€655.99 (incl. 21 % btw)

Nieuw en verbeterd model van de Fiamma F45 luifel. Vernieuwd design, nu nog compacter en functioneler.
Veel technische verbeteringen waardoor de F45 S de beste keuze is voor uw vakantie! Verhoog het genot
van uw vakantie met de nieuwe luifel van Fiamma: de F45 S! Eenvoudig te bedienen door de hele familie, vol
van noviteiten, een superieure kwaliteit, robuust en toch compact.
Kenmerken en voordelen
Type luifel: 100% automatisch, Veilig opgeborgen in zijn aluminium luifelbox, verkrijgbaar in Polar White of
Titanium afwerking. Montage aan de wand met wandbeugels( de AS beugels zijn standaard meegeleverd).
Voordelen: Uitmuntend design, zeer stevig eenvoudig en veilig in gebruik. Stil tijdens het openen en sluiten
en tijdens het rijden. Eenvoudig in te haken draaislinger. Maximaal schaduwoppervlak. Regelbaar systeem
voor het sluiten van de voorbox. Zelfblokkerend veiligheidsmechanisme Auto Lock. Dual Security systeem
om te zien of de voorbox goed sluit.
Toepassing: Campers en caravans.
Structuur: Extra sterk aluminium. Zeer licht in gewicht maar zeer sterk en afgewerkt in de kleur Polar White
of Titanium naar keuze.
Luifeldoek: Koel en vrolijk luifeldoek van vinyl. UV-resistent, waterbestendig en afwasbaar. Beide zijden zijn
bedrukt. Kleuren: Blue Ocean, Deluxe Grey, Sahara, Evergreen en Bordeaux.
Uitval: F45 S 190 uitval 104 cm / F45 S 260 uitval 200 cm / F45 S 300-450 uitval 250 cm
Lengte: 190 cm, 260 cm, 300 cm, 350 cm, 400 cm, 450 cm
Geleverd met: PrestoFixÂ® - verstevigde knikarmen met dubbele kabels â€“ Extra sterke kabels vanaf F45
S 300 â€“ Dual Shock Absorber â€“ Auto LockÂ® â€“ Dual Security â€“ Opvouwbare draaislinger â€“ AS
wandbeugels â€“ haringen om de luifelpoten in de grond vast te zetten, wandsteuntjes om de luifelpoten aan
de wand te bevestigen, rafter vanaf de 400 cm lengte.
Optie: PrivacyÂ® Room voortenten (p. 34-35) - Blocker voorpanelen (p. 40-41) - Rafter Pro (p. 54) - Motor
Kit (p. 30) - Montagebeugels (p. 18-23) - Draaislinger en Rain-Guard (p. 60) - Tie-Down (p. 58) - Kit Awning
Hangers en Spoiler (p. 59) - Patio-Mat en Kit awning Plate (p. 56) - Kit Awning Pegs (p. 57) - LED (p.
138-146).
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Parameters van Categorie: F45 / F45S
Gegevens verkoper
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