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Caravanstore 225

€249.99 (incl. 21 % btw)

De eerste zakluifel, eenvoudig in gebruik, stevig en toch licht in gewicht De Fiamma CaravanstoreÂ® is zeer
gemakkelijk in gebruik: binnen enkele seconden is de Caravanstore opgezet. Simpel en essentieel, de
Fiamma Caravanstore biedt u een optimale bescherming tegen de zon. De poten en draagarmen zijn veilig
opgeborgen in de rolbuis. Deze zijn telescopisch en eenvoudig uit te schuiven en op te zetten. Er zijn dus
geen losse onderdelen die kwijt kunnen raken. Al deze punten maken de Caravanstore tot de favoriete
keuze. In de zak vindt u de verbeterde wandsteuntjes. De grotere rolbuis kan zowel onderhands als
bovenhands worden opgerold. Met het verwijderen van slechts Ã©Ã©n schoef kunt u de poten en
draagarmen verwijderen voor eenvoudig onderhoud.
Perfect kreukvrij luifeldoek
Het doek is kreukvrij zelf na een langere periode. In slechts een paar minuten is het weer helemaal als nieuw
en gereed voor het bieden van een schaduwrijke plek. Dankzij de grotere rolbuis is de CaravanstoreÂ®
eenvoudig op- en af te rollen en bovendien is het luifeldoek ook nog eens kreukvrij! Dankzij het exclusieve
systeem kan de rolbuis zowel onderhands als bovenhands worden opgerold.
Kenmerken en voordelen
Type luifel: Compact, lichtgewicht en eenvoudig in gebruik. De staanders en de rafter kunnen worden
opgeborgen in de rolbuis.
Voordelen: Speciaal ontworpen voor caravan, vouwwagens en kleine campers.
Behuizing: Stevige aluminium rolbuis met een extra brede diameter.
Installatie: Schuift simpelweg in de bestaande geleiderail van de caravan, eventueel is deze rail ook als
optie leverbaar. Eenvoudig te verwijderen
Doek: Stevig en waterproof. Kleur: Pearl Grey.
Doek: 225 cm.
Lengte: 260 cm, 290 cm, 340 cm.
Lengte: Haringen en Rafter Caravanstore.
Opties: Blocker (pag. 50-51) - Shade (pag. 50).
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