
Travel-Van M600 LBT Living
De Travel-Van M600 is door CamperBouwNedeland ontwi kkeld op basis van de
Mercedes Sprinter of Volkswagen Crafter L2H2. De Tr avel-Van buscampers zijn
standaard al met een luxe en zeer complete ongebrui kte inbouw

De inbouw van de Travel-Van M600 LBT Living :
Complete gasinstallatie (ex gasfles)
Complete waterinstallatie met schoon- en vuilwatert ank 
Luxe keukenblok met RVS combi kookcomfort met gaspl aat
Compressor koelkast 12 volt 85 liter met vriesvak ( zeer zuinig)
Grote laden in keukenblok 
Lengte bedden (zit / slaap combinatie)  2 stuks 75x 200cm
8 zit plaatsen op kenteken
Luxe tafel met losse poot, ook buiten te gebruiken
Luxe kussenset met koudschuim vulling
Elektra installatie met 2de accu (huishoud) aardlek  en zekering
   - buiten aansluiting 230v, lader, 3 stopcontacte n 12v / 230v
Opladen huishoud accu tijdens rijden
LED verlichting op 3 punten dimbaar
Toiletruimte met toilet
Meubelkleur standaard Ahorn (licht) met HPL toplaag
4 bovenkastjes (2 delen van max 100cm breed)
Vloer gestoffeerd met project vinyl "stonelook"
Isolatie wanden, vloer en dak
Betimmering wanden, vloer en dak
Stoffering wanden, vloer en dak met autostof
Ramen 2 stuks met rolhor en verdusitering
Heki dakluik 40x40cm met rolhor en verduistering
Draaibare bijrijdersstoel
Ringverwarming hete lucht op diesel

Prijs inclusief auto van 2007 en 175.000km-6bak-110 pk

Extra opties op standaard inbouw (*)
Andere / nieuwere auto (inclusief extra BPM en BTW) 12440
     2009-122.000km-AUT-184pk ipv basis auto
Led verlichting op 8 punten ipv 3 punten 425
buitenverlichting 299
extra stopcontact 12v/230v 3 stuks 255
elektra regelpaneel (status) + hoofdschakelaars 349
zonnepaneel set 2x 100Wp + toebehoren 1799
extra bovenkast 5x (2,5 delen van max 100cm breed) 1498
extra lade 3 stuks onder zit/slaap combinatie 1197
extra kast voor koelkast 599
extra groot dakraam 70x50cm in leefruimte 599
extra klapraam 70x45cm in keuken 599
2 stuks extra vast raam in achterdeuren 1198
luifel inclusief beugels 899
camera met 7" scherm 499
Nieuwe trekhaak 899      Basisprijs Travel-van € 36.995
2x 120Ah huishoudaccu (totaal 3x accu) 399      Nieuwere auto € 12.440
Chippen auto, meer vermogen (+30pk) en 10% zuiniger 499      Extra opties € 12.811
Luxe meubelpanelen ipv standaard Ahorn 799

12811      Totaal camper € 62.246
09-07-2018  Prijswijzingingen, druk en typefouten voorbehouden
(*) is reeds ingebouwd

Per maand vanaf € 801,- 


