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Fiamma F65 S 340 PolarWhite

€628.99 (incl. 21 % btw)

De innovatieve F65 S luifel is de nieuwe generatie Fiamma dakluifels welke integreert op het voertuig zonder
uit te steken. Dankzij zijn compacte en ronde afmeting is de F65 S zeer elegant en licht in gewicht. Solide
aluminium eindkappen. Meer schaduwoppervlak. Verkrijgbaar in drie modellen: Polar White, Titanium of
Deep Black luifelbox afwerking. Optie: nieuw en geÃ¯ntegreerd Motor Kit 12 volt welke in de luifel
gemonteerd kan worden zonder de lengte van de luifel te vergroten. De F65 S is de Premium luifel ideaal
voor montage op de Fiat Ducato minivan. Past perfect op het dak van het voertuig zonder aan de zijkant uit
te steken. Dit model wordt aanbevolen voor Fiat Ducato, CitroÃ«n Jumper en Peugeot Boxer. VÃ²Ã²r
06/2006: F65 290 medium wielbasis (medium wheel base 3200 mm) en F65 340 lange wielbasis (long wheel
base 3700 mm). Na 06/2006, verhoogd dak: - Lengte van het voertuig: 5416mm (wielbasis: 3450 mm) = F65
S 320 - Lengte van het voertuig: 5998mm (wielbasis: 4035 mm) = F65 S 370 - Lengte van het voertuig:
6363mm (wielbasis: 4035 mm) = F65 S 400 Montage zonder boren met behulp van de optionele Fiat Ducato
adapter (p.28-29).
Kenmerken en voordelen
Type luifel: 100% automatisch. Veilig opgeborgen in zijn gelakte aluminium box verkrijgbaar in Polar White
of Titanium afwerking van de box. Dakmontage.
Voordelen: Uitmuntend design, zeer stevig, eenvoudig en veilig in gebruik. Stil bij het openen en sluiten en
tijdens het rijden. Gemakkelijk te bevestigen draaislinger. Maximaal schaduwoppervlak. Regelbaar systeem
voor het sluiten van de voorbox, zelf blokkerend veiligheidsmechanisme Auto-Lock, Dual Security systeem
om te zien of de voorbox goed sluit.
Toepassing: Campers en caravans en minivans.
Structuur: Extra sterk Alu-Lite. Extra licht, in Polar White, Titanium of Deep Black afwerking van de box.
Luifeldoek: Koel en vrolijk luifeldoek van vinyl. UV-resistent, waterdicht and afwasbaar met heldere kleuren
aan beide zijden.
Kleuren: Blue Ocean en Deluxe Grey
Uitval: 250 cm (200 cm bij de F65 290 cm).
Lengte: 290 cm, 320 cm, 340 cm, 370 cm, 400 cm
Geleverd met: Presto Fix, nieuwe verstevigde knikarmen met dubbele kabel, extra sterke knikarmen, Dual
Shock-Absorber, Auto Lock, Dual Security, telescopische draaislinger, haringen om de poten te vergrendelen
in de grond, wandbeugels om de luifelpoten aan de wand te bevestigen, rafter L bij de F65 400 cm.
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Opties: PrivacyÂ® Room F65 for Fiat Ducato, CitroÃ«n Jumper, Peugeot Boxer en Laika Kreos (p. 34) Blocker (p. 38-39) - Motor Kit (p. 30) - Adapters bevestigingbeugels (p. 28) - Crank Handle en Rain-Guard
draaislinger (p.60) - Kit awning Pegs (p. 57) - Kit awning Plate en Patio Mat (p. 56) - LED (p. 138-146).

Parameters van Categorie: F65 / F65S
Gegevens verkoper
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