Adria
Adora
462 PS

VOOR U
GETEST
DOOR ONS
LEZERSTESTTEAM

Dethleffs Camper 440 L

Groepstest kleine middenklassers

Klein maar ﬁjn
In deze groepstest vier caravans met een opbouwlengte variërend van 4,74 tot
5,18 meter. Caravans, net iets korter dan de populaire middenklassers. Compleet
met Frans bed en plaats voor twee logés. Onder winterse omstandigheden beoordelen drie KCK-testteams en enkele techneuten deze nieuwe modellen.
TEKST WIM DE ROOS FOTOGRAFIE BART HAUTVAST TECHNISCHE ONDERSTEUNING FRANK CLAVAUX, ROB SMIT

Hobby De Luxe 400 SFe

LMC Musica 390 D
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Plus/min
polyester buitenbeplating
ruime zitgroep
disselkast
verdeling kastruimte

Prijs vanaf € 16.395

Adria Adora 462 PS

Traditioneel ingericht
De Adora van Adria werd in 2008 voor
het laatst aanzienlijk vernieuwd. Toen
werd onder meer het front aan de Alteaserie aangepast. Ten opzichte van dat
model is optisch weinig veranderd aan
de caravan van 2011. Met gladde polyester beplating is buiten alleen de styling

van de stickers aangepast. En binnen
overheerst nog steeds het meubeldesign
met vanillekleurige panelen. Per seizoen
verandert het bekledingspakket en is de
kleur van de werkbladen aan de nieuwe
mode aangepast. Opvallend zijn de keuzes voor een kookplaat met gescheiden

kookpitten en de ruime tv-kast midden
in de caravan, waarover de testteams
zich nu eens kunnen uitspreken. De serie
kent zeven indelingen waarvan de 462 PS
de kleinste, en de Adora 563 gezinscaravan met 7,5 meter de grootste is. Prijzen
lopen uiteen van € 16.395 tot € 20.495.

Dethleffs Camper 440 L

Doordachte basis
De Camper, een klassieker uit het
Dethleﬀs-programma, toont altijd
nieuwe dingen. Aan de door een vrouwenteam ontworpen gourmetkeuken
wennen we overigens al; die vindt steeds
meer navolging bij andere merken. De
serie kent in seizoen 2011 maar liefst

22 indelingen. Daaraan voegt interieurvariant Stylepakket in één klap 22
optisch andere interieurs toe. Ook kan je
nog kiezen voor één van de 10 Nomadmodellen; de bestlopende indelingen uit
deze serie in een rustiger interieurdecor.
Nieuw is de optie van een polyester dak-

plaat. In de Style-variant uit deze test zijn
kastkleppen ‘opgeleukt’ met plexiglas
paneeltjes en er is ﬂink wat sfeerverlichting toegevoegd. Het € 3.500 goedkopere
basismodel ziet er vanbinnen totaal
anders uit. Voor de grootste modellen
lopen de prijzen op tot boven € 25.000.

Plus/min
strakke afwerking
gebruikte materialen
pakketkeuze
deurraam

Prijs vanaf € 15.390
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Plus/min
interieurontwerp
verlichting/
aantal stopcontacten
afmeting dinette
kwaliteit keukenmeubel

Prijs vanaf € 15.400

Hobby De Luxe 400 SFe

Nieuwe ideeën
De 2011-modellen van de De Luxe serie
van Hobby hebben bijna geen blauw
meer in het exterieur. Er is gekozen voor
meer ingetogen kleuren. Het interieur
verschilt veel met de modellen van vorig
jaar. Uit het keukenblok is de koelkast
verdwenen. Hobby’s exclusieve, smalle

koelkast, de Slimtower, neemt minder
ruimte in. Daarvoor komen brede keukenladen terug, die zacht dichtvallen. In
alle indelingen behoren grijze, geribbelde
panelen tot de belangrijkste designelementen in het interieur. Verder valt
het Hobby-design-sanitair (slaapkamer)

op, waarbij water uit een verchroomde
bron opborrelt. Dit seizoen is de 400 SFe
de nieuwe compacte gezinswagen. In de
serie zijn vanaf € 12.500 nog drie kleinere
caravans verkrijgbaar. Met de € 21.050
kostende 650 KMFe is de top binnen de
14 De Luxe-indelingen bereikt.

LMC Münsterland Musica 390 D

Vier seizoenen
LMC zette eind 2008 de oude serienamen overboord. De naam Münsterland bleef vanwege de naamsbekendheid,
maar werd aangevuld tot Münsterland
Musica en Münsterland Maestro.
LMC gaat in beide series voor een hoog
afwerkingsniveau, waarbij de goedko-

pere Musica ook helemaal compleet is
uit-gevoerd. Gelet op de vormgeving en
afwerking van bankkussens en gordijnen,
moet de styling van het interieur
vrouwen meer aanspreken. Deze kleinste 390 D wordt gevolgd door nog 14 in
lengte en prijs oplopende Musica's; tot

9,5 meter voor een bedrag van €26.290.
Daar komt bij dat de Musica R (rolstoel)
standaard is aangepast voor minder
validen.

Plus/min
sfeervol interieur
ventilatievoorzieningen
afstelling gaskastslot
passing keukenmeubel

Prijs vanaf € 16.790
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EXTERIEUR

Op de gladde buitenplaat van de Adria is
door een laagstaand zonnetje dat ‘strijklicht’ over de caravans werpt, elke onvolkomenheid in de wand zichtbaar. Dat is
een nadeel van glad; elke gelijmde spant
valt op. De wandbekleding van polyester
heeft echter als voordeel dat het zeer
stootvast is. Dat een bagageluik omhoog
scharniert zoals Adria dat doet, wordt
door de testteams als minder praktisch
beoordeeld. Zogenoemde busscharnieren
(Dethleﬀs) zijn bij de teams inmiddels de
standaard. Dat ook LMC en Hobby een
scharnierende klep monteren, valt daar
minder op door de veel ruimere toegang
tot de gaskast.
Aan de met aluminium beklede Dethleﬀs
hangen veel kunststof carrosseriedelen.
Voor de montage daarvan heeft Dethleﬀs gekozen voor een systeem waarbij

Info

het kunststof kan bewegen ten opzichte
van de opbouw. Minder fraai is dat je
op verschillende plaatsen de bevestiging
daarvan ziet. De uitdraaisteunen zijn
nogal ver onder de vloer geplaatst. Het
ontbreken van een venster in het front
van de slaapkamer is voor de testteams
geen probleem. Wel missen ze het venster in de deur. De in het oog springende
tentlijsten van Hobby zijn dit seizoen
verbeterd. De passing van de kunststofdelen kan nog preciezer, maar inrijgen
van een universele voortent kan nu ook.
Hobby gebruikt een met metalen torsiestaven geveerde as. Die heeft af en toe
onderhoud nodig. Ook in de nooit wringende steunpoten – het voetje zakt recht
naar beneden op je plankje – vormt deze
caravan een positieve uitzondering; handig. De caravan laat zich op het verende
neuswiel met handige ingebouwde

kogeldrukmeter merkbaar soepeler én
gedempt verplaatsen.
Gladde plaat is bij LMC optioneel, de testcaravan heeft een huid van hamerslagaluminium. Het merk past stabielsteunen
met praktische verlengde spindels toe
die onder de caravan uitsteken. Ook het
uit eerdere modellen bekende ‘gaskraanklepje’ in de disselkastklep vindt bijval;
“praktisch als je ﬁetsen op de dissel vervoert”, maar de vergrendeling moet wel
beter worden afgesteld.
OPBOUW

Ondanks de kou tijdens de testdagen, is
het binnen voor niemand afzien. De vier
caravans blijken wind- en waterdicht en
zijn tegen stuifsneeuw en vorst bestand.
Dit is nog eens testen. Dat Adria iets
dunnere (24 mm wanddikte) styropor
wandisolatie toepast dan de andere

Adria biedt 30 tot zelfs 60 cm meer lengte in het interieur.
Dat is terug te vinden op het keukenblok en in de tv-kast

Aan het plannen van een groepstest gaat altijd veel voorbereiding
vooraf. Het enige wat je niet in de
hand hebt, is het weer. En als je
een test plant in de maand
december, kan je nog wel eens
voor verrassingen komen te
staan. Dat blijkt op de eerste
testdag. Op Recreatiecentrum De
Noordduinen in Katwijk staat een
gure noordwester bij een temperatuur van min 4 graden Celsius.
De testteams betrekken de caravans om elke ochtend in te pakken, schoon te maken en naar de
volgende caravan te verhuizen.
Na vier dagen vergelijken zijn de
teams eruit en vertouwen ze hun
bevindingen aan het papier toe.
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Een donkere houttint als
decor, grijze houtnerfgeproﬁleerde panelen en
veel sfeerverlichting in het
nieuwe interieur van de
Hobby De Luxe

merken (Dethleﬀs 38 mm, Hobby 29
mm, LMC 27 mm) merkt niemand aan
het comfort. Bij kamperen onder deze
omstandigheden is hooguit het gasverbruik wat hoger, maar dat hebben we
niet gemeten. Op stand drie stoken alle
kachels het interieur met gemak warm.
De ringverwarming werkt naar behoren.
Met vloeren van 40 mm dikte is daar ook
geen onderscheid te bespeuren. Optrekkende kou wordt met name veroorzaakt
door het aantal ventilatieopeningen
onder de banken.
Alle merken werken met een traditionele
bouwwijze. Styropor als isolatiemateriaal
in wand en vloer, aangevuld met versteviging uit houten spanten. Bij Dethleﬀs en
LMC is een polyester dak af fabriek tegen
meerprijs mogelijk. LMC biedt verder
nog de optie van glad aluminium op de
wanden.
Onze techneuten treﬀen grote verschillen aan onder de vloer en in bijvoorbeeld
de bekabeling achter de kachels. “Maar”,
merken ze op “problemen doen zich bij
deze caravans niet voor.” Adria heeft de
disselkast mooi opgenomen in het front,
maar wel wat ten koste gaande van de
opening; het laden van een grote gasﬂes
gaat moeizaam. Dethleﬀs krijgt uitsluitend complimenten over de afwerking

en wordt geroemd vanwege de gebruikte
materialen. Gezien de productieaantallen bij Hobby is de conclusie van de
techneuten “snel gebouwd, simpel maar
goed” waarschijnlijk niet ver bezijden
de waarheid. Dat ‘snel gebouwd’ vinden
ze terug in de passing van meubeldelen
en ‘simpel’ in de gebruikte materialen.
Net als Adria heeft Hobby de wielkasten
geïsoleerd.
LMC mikt op degelijkheid. Stevige
aluminium skirts, de randafwerking
rondom, zijn daar een voorbeeld van.
Alle banken en de bedkast beschikken
over een dubbele bodem om ventilatie bij
volle kasten te garanderen. De latten van
het vaste bed hebben verstelbare hoofdeinden. En slapen op de banken is hier
het meest praktisch te realiseren; “snel en
eenvoudig”. Een ‘gemiste’ schroef tussen
bovenkasten en keukenblok springt wel
heel direct in het oog.
ENTREE

Over de toegangsdeuren van caravans
komt doorgaans geen of nauwelijks commentaar, maar dat geldt ditmaal niet
voor de Hobbydeur. Dat heeft alles te
maken met de mindere afstelling. Na een
bezoek aan de dealer zal dat probleem
eenvoudig kunnen worden opgelost. Dat

Ondanks de kou
tijdens de tedagen
is het binnen voor
niemand afzien

er nog altijd een ‘halve’ hordeur wordt
toegepast is een klein nadeel. Adria en
LMC gebruiken een prefabricaat deur
waarvan de testteams aangeven dat in
het slot trekken wel enige durf vraagt.
Dichtslaan willen ze niet uit angst voor
het afbreken van de greep.
De deur van Dethleﬀs is zo standaard
dat zelfs een raampje ontbreekt. Met
de zitgroep bij al deze indelingen links
achterin, is de aanwezigheid van ramen
aan de rechterkant ineens belangrijk.
Als daar de keuken is, is een keukenraam
geplaatst. Hobby en LMC, beide uitgerust met een eindkeuken, hebben rechts
uitsluitend dat raam in de deur. Wat de
testers betreft kan dat raam daarom niet
groot genoeg zijn.
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LMC brengt een strak en
degelijk Duits interieur
met aandacht voor
details in stoffering

De Dethleffs Camper
440 L met het luxe
Style-interieur oogt
weelderig ten opzichte
van de standaard-versie
40
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KEUKEN

De ruimte is in deze caravans beperkt.
Toch komen de keukens er op verschillende onderdelen goed af. Hobby krijgt
lof voor de enorme laden onder het blok.
De kwaliteit zorgt echter nog voor een
opgetrokken wenkbrauw. Evenals de
kraan, zo vlak naast de branders van de
kookplaat? Hobby gebruikt die keukenindeling al jaren. Met z’n vier stopcontacten scoort het keukentje eveneens.
Adria vergaart vooral stemmen met de
enorme gezinsbrander op het tweepits
kookplaatje. Een derde brander is er ook,
in het paneel van de spoelbak, verstopt
onder een metalen deksel. Voor het
ene testteam een goed idee, de andere
zien bezwaren, zo vlak naast het water.
Dethleﬀs scoort als vanouds met het
door vrouwen uitgedachte keukenblok.
De verdeling in drie panelen van de
kookplaatafdekking zorgt voor steeds
wisselende ruimte om spullen op het
keukenblokje kwijt te kunnen. Maar de
testteams vragen zich wel af waarom de
gasknoppen zo ver rechts van de kookplaat zitten? Piëzo-ontsteking zoals bij
Adria en LMC zou ook bij Dethleﬀs uitkomst bieden. Wat een gemak.
Adria’s ingenieuze tv-kast staat tijdens
het gebruik van de keuken en koelkast in
de weg. De basiskeuken van LMC krijgt
geen commentaar, mits je de geringe
aﬂegruimte voor lief neemt.
ZITTEN EN SLAPEN

Met stevige kussens is het zitcomfort in
alle caravans naar tevredenheid. Dethleﬀs en Adria bieden met hun indeling de
ruimste dinette, maar krijgen ook kritiek.
In de Dethleﬀs vinden de testteams het
ombouwen van de dinette 'ingewikkeld'
en klagen ze over 'kussens proppen'. Bij
Adria lukt het zelfs niet om een bed te
creëren. De tafel lijkt er niet bij te passen.
Tussen de twee deuren van de Dethleﬀshangkast raken de testers regelmatig
opgesloten. Adria past daarentegen zo’n

Met stevige kussens
is het zitcomfort in
alle caravans prima

smal kastje met elders een smalle hangkast toe, dat ook op enige kritiek stuit.
Het blijven kleine caravans met unieke
oplossingen.
Slapen in een zogenoemd Frans bed is
ook zo’n compromis; tussen een breed
bed of een ruime toiletruimte. Adria en
LMC plaatsen de breedste sponde. Een
uitstekende lattenbodem uit één deel,
met goed verende latten, kan het harde
matras van Dethleﬀs niet compenseren.
Een kwestie van smaak, maar ook van
temperatuur; koudschuimmatrassen
zijn bij kou steviger. De slaapkamer in de
Hobby is werkelijk prachtig. Een design
wastafel met chromen kraanelement
waaruit bovenop door een gootje het
water loopt. Als bij een bron… tot de
waterpomp wat lucht mee drukt, dan
wordt het een geiser…
UITRUSTING

Alleen in de Hobby vinden de testers
voldoende stopcontacten. En op de
juiste plaats. Dat Dethleﬀs de Camper
standaard aanbiedt zonder boiler kost
punten. Het Familypakket voegt aan de
basisprijs € 1.300 toe en brengt de caravan daarmee – met onder meer een boiler, groot dakluik en de hordeur – op het
in deze groep standaard niveau.

Boven: Het sfeervol aangeklede washoekje
van LMC Midden: De grootste keuken
bevindt zich in de Adria Adora 462 PS
Onder: De Hobby De Luxe 400 SFe heeft een
klein werkblad in de eindkeuken
41
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Alle merken brengen
de juiste sfeer voor
een langdurig verblijf

TECHNIEK

Frank Clavaux en Rob Smit van ANWBcaravanadvies hebben de caravans gedurende twee dagen helemaal technisch
onderzocht. Hun oordeel over de Adria:
“Een stevige caravan waarin gas, elektra

en water goed zijn aangelegd. De bedhoek is solide; toch de grootste berging.
Polyester maakt de caravan bestand
tegen natuurgeweld met hagel. De caravan zit bomvol nette, maar soms kleine
kastjes. Een aansluitpunt van de vloerverwarming, midden op de vloer van de
grote bedberging begrijpen we niet. De
Adria-kookplaat is een vondst.”
Bij Dethleﬀs vallen de techneuten over
de twee hete halogeen spotjes die in de
gordijnen hangen. Daarentegen noemen ze de aanleg van elektra en gas een
voorbeeld. “Nergens een stroomkabeltje
in het zicht, nergens kan bagage iets
beschadigen. Alles is haaks en recht,

Dethleffs elektra en leidingwerk is bijna overdadig gebeugeld. De strakke montage is uniek

kastdeurtjes hangen in het gelid; de hele
rij. De afwerking onder de caravan is ook
prima. Met verstelbare beugeltjes om de
afvoer. Overigens verwachten we van
goedkopere oplossingen, met tie-rip’s,
qua levensduur of gebruik geen verschil.
Dethleﬀs monteert kunststofdelen
‘omhullend’, zodat het vrij kan uitzetten
en bewegen.”
Wat Hobby betreft, zijn de twee van
mening dat het te zien is dat ze in hoog
tempo worden gebouwd. “Maar dat de
Hobby-caravan daardoor slechter is, kun
je ook weer niet zeggen. Misschien is
anders het juiste woord. Zo is de aanleg
van de gasleiding onder de vloer simpel
maar snel. Meubelwerk past iets minder
precies dan bij de concurrenten. Het
keukenblok mag van ons wat steviger. De
uitstraling van het interieur is overigens
prachtig. En de unieke ‘Slimline’ koelkast
een idee waardoor kleinere caravans een
enorme gezinskoelkast hebben.”
De techneuten Clavaux en Smit zijn
het erover eens dat LMC kiest voor een
robuuste bouw met nette afwerking.
“Aluminium skirts, afwerkranden langs
de vloer, voor het degelijke uiterlijk.
Goed bereikbare spindelverlengers op
de uitdraaisteunen steken daar tussen-

Onderin bankkasten plaatst LMC een extra vloertje ten
behoeve van beluchting tijdens wintergebruik
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DE KCK TESTTEAMS EN HUN OORDEEL
TEST

WINNAAR

Ook als testteam aan de slag? Aanmelden op www.KCK.eu

TESTTEAM 1
Annie (46) en Jeroen (46) Bisdom

Marineman Jeroen heeft het kamperen bij geboorte al meegekregen. Zijn
vader bouwde zelfs eigenhandig een vouwwagen voor het gezin. Geen
wonder dat administratrice Annie er ook aan moest toen de twee elkaar
leerden kennen. Met een exoot als de Bobcat hefdakvouwwagen begon het
kampeerleven van de twee. Daarna volgden nog een Adria en Caravelair.

CONCLUSIE

Je vraagt je af of de grote verdeeldheid
bij de testteams een beetje wordt ingegeven door hun merkgebondenheid?
Zelf denken ze van niet. Na vier dagen
binnen zitten, is het positief te noemen
dat wat hen betreft de test best langer
had mogen duren. Ze vermaken zich
wel. Alle merken brengen de juiste sfeer
voor een langdurig verblijf. Feit blijft, dat
kleine caravans met een dinette niet voor
iedereen geschikt zijn. Alice en Ben peinzen er bijvoorbeeld niet over om deze
indelingen aan te schaﬀen. Op grond van
de beoordelingen kunnen we de LMC
Musica als testwinnaar uitroepen. Hij
wordt kort gevolgd door de Dethleﬀs
Camper. Adria’s Adora eindigt op de
derde plaats met de Hobby De Luxe vlak
op de hielen. •

TESTTEAM 2
Els Verwoerd (55) en Eric de Haan (56)
1. Dethleffs – degelijk; met pakket compleet; beste zitgroep
2. LMC – standaard compleet; smaakvol
ingericht
3. Hobby – kleinste; goedkoopste; compleet; sfeer
4. Adria – minder sfeer; compleet
Van dit duo is het weer de man die het kamperen introduceerde. Jaren met
een tent en een bungalowtent. Daarna volgden zo’n twintig jaar trouw aan
Chateau, met een kleine uitstap naar Avento. Sinds de val van Chateau
hebben bibliothecaresse Els en kwaliteitsbewaker Eric hun oog laten vallen
op een Dethleffs.

TESTTEAM 3
Alice (60) en Ben Beskers (62)

Info
De top 4 van de techneuten:
1. Dethleffs/LMC
2. Adria
3. Hobby

Bekijk meer caravans met deze indeling op de website. Caravantest KCK
12/2009 vanaf pagina 43.

1. Adria – de hagelbestendigheid
spreekt aan
1. LMC – aangeklede behaaglijke
luxe caravan
2. Dethleffs – modern, maar karig
in de basis
3. Hobby – bijzonder en exclusief
Secretaresse Alice en defensietester Ben zijn inmiddels grootouders.
Daarom kiezen ze eerder voor een grotere caravan, waarin de kleinkinderen
ook makkelijk kunnen slapen. De zoektocht naar de ideale vakantiewoning
omvat dan ook een hele rij tenten, een paar caravans, twee campers en
inmiddels weer een caravan. De huidige is een forse LMC Münsterland 500
RD.

MMV RECREATIECENTRUM DE NOORDDUINEN KATWIJK, AD DEKKER RECREATIE RAAMSDONKSVEER, VAN VLIET CARAVANS WOERDEN, DE VOSSENHOEK RUCPHEN EN ADRIA BENELUX DORDRECHT

door. Het lijstwerk harmonieert met de
plaatkleur. Meubelpassingen zijn goed en
de tafelbevestiging is stevig en gebruiksvriendelijk tegelijk. Winteraanpassingen
zijn standaard; geventileerde kasten en
geventileerde vloerdelen onder banken
en het bed. De wielkasten zijn onder
meubelhout verborgen.”

1. LMC – klein; degelijk; efficiënt
2. Adria – veel caravan; kwaliteitsverschil met LMC zichtbaar
3. Dethleffs – keurig afgewerkte caravan; karige standaard
3. Hobby – innovatief; hoge verwachtingen, magere uitvoering
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Buitenmaten (cm)*
Opbouwlengte
Lengte inclusief dissel
Breedte opbouw
Totale hoogte
Binnenmaten (cm)
Lengte (excl.vensterbank)
Breedte
Stahoogte
Bedmaten (vast)
Extra bed
Kastruimte** (dm3)
Massa (kg)
Testwagen leeg (L/R)
Kogeldruk leeg
Laadvermogen
Totaal toegelaten
Onderstel
Chassis
Astype / vering
Maximale aslast (kg)
Schokdempers
Stabilisatorkoppeling
Bandenmaat
Belastingsindex
Velgen
Reservewiel
Ventilatie
Aantal ramen / te openen
Horren / hordeur
Dakluik / extra dakbeluchting
Voorzieningen
Kachel / Ringverwarming
Koelkast / inhoud
Warm water
Verswatertank
Elektriciteit
Lichtpunten / tentlamp
Stopcontacten 230V/12V
Omvormer
Aardlekschakelaar
13-polige stekker
Garantie (maanden)
Algemeen / waterdichtheid
Prijs testwagen
Importeur/fabrikant

Adria

DethleĀs

Hobby

LMC

Adora 462 PS

Camper 440L

De Luxe 400 SFe

Musica 390D

518
654
230
258

498
643
230
259

474
594
230
259

476
608
230
258

463
217
195
202 x 142/110
190 x 130
2.157

436
218
195
202 x 136/100
193 x 120
2.002

403
217
195
203 x 137/102
194 x 84
1.783

414
218
195
200 x 145/120
194 x 87
1.616

520 / 560
30
190
1.300

465 / 560
35
240
1.300

430 / 540
25
355
1.350

460 / 520
15
205
1.200

AL-KO
Delta / rubber
1.500
ja
AKS3004
185R14C
104 = 900 kg
staal
ja

AL-KO
Delta / rubber
1.500
ja
AKS3004
185R14C
102 = 850 kg
staal
nee

Knott (Hobby)
recht / staal
1.350
ja
WS3000
195/70R14
96 = 710 kg
staal
nee

AL-KO
Delta / rubber
1.400
ja
AKS3004
184R14C
102 = 850 kg
staal
nee

7 incl. deur / 6
6 / ja
2 / geen

5/5
5 / ja
2 / geen

6 incl. deur / 5
5 / ja
2 / geen

6 incl. deur / 5
5 / ja
3 / geen

Truma S3002P / ja
Dometic / 90 liter
ja
50 liter vast

Truma S3002P / ja
Dometic / 90 liter
ja
38 liter vast

Truma S3002P / ja
Dometic 135 liter
ja
30 liter vast

Truma S3002P / ja
Dometic 102 liter
Ja
44 liter vast

14 / ja
4 / geen
400 Watt
ja
Jaeger

13 / ja
5 / geen
240 Watt
nee
Jaeger

10 / ja
8 / geen
400 Watt
nee
Jaeger

11 / ja
3/1
400 Watt
Ja
Jaeger

24 / 60***
€ 17.854
Adria Benelux NL
(078) 618 18 18
www.adria.nl

24**** / 72***
€ 18.902
Dethleffs Nederland
(0591) 65 07 40
www.dethleffs.nl

24 / 60***
€ 15.400
Hobby Benelux
(078) 651 18 44
www.hobby-caravan.de

24 / 60***
€ 16.790
LMC Caravans
(053) 573 74 35
www.lmc-caravan.com

* buitenmaten volgens opgave leverancier; **indicatie bruikbare kastruimte; ***mits jaarlijks gecontroleerd; **** 48 tegen betaling van € 319;

Technische
gegevens
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