Integraal Aristeo 663

2018 demo

Technische gegevens van de ARISTEO 663:
 Lengte:
741 cm
 Breedte:
235 cm
 Hoogte:
289 cm
 Wielbasis:
404 cm
 Chassis: verbreed/verlaagd
 Bedden achter: 80x208 cm
80x203 cm
 Hefbed voor: 140x200 cm
 Ledig gewicht:
 Max. toelaatbaar:
 Officiële zitplaatsen:
 Plaats om te zitten:
 Slaapplaatsen

2.900 kg
3.500 kg
5
5
5

 Garageluik rechts:
 Garageluik links:
 Garagehoogte:

114x79 cm
69x79 cm
130 cm

 Sterke 100% polyester opbouw (dak, wanden, vloer & binnenmuren)
 Uitstekende isolatiewaarden (ISB-technologie)

 Geen hout in wanden & dak
 Slijtvast & modern 2-kleurig TOP interieur
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Aristeo 663
… royale standaard uitrusting van de ARISTEO 663:
Krachtige EURO 6 2.3MJ 130pk TurboDiesel, 6 versnellingen
√
Motorairco, dagrijverlichting, cruise control, ABS, dubbele airbags
√
Draaibare, in hoogte verstelbare cabinestoelen met armleuningen
√
Cabinestoelen bijpassend bekleed bij zitbanken
√
Elektr.bedienbare ramen, elektr.bedienbare & verwarmde spiegels
√
Hi-end touchscreen radio CD/USB/bluetooth met stuurbediening
√
Witte voorbumper - Design achterbumper met LED verlichting
√
Centrale vergrendeling (alle deuren) met afstandsbediening
√
Achteruitrijdsensoren met display op dashboard
√
Camperdeur met dubbele sluiting, raam met verduistering en prullenbak
√
Plissé hordeur - Buitenverlichting
√
Volledige LED-verlichting in woongedeelte - Luxe TV-steun
√
Diverse stopcontacten en USB aansluitingen
√
L-zit met in hoogte verstelbare tafelpoot & uitklapbaar tafelblad
√
Afneembare kussenhoezen - Verlichting in kast
√
Twee aparte bedden uit te breiden tot 1 groot bed (incl. matras)
√
Comfortmatrassen
√
2 persoons hefbed voorin
√
Scheidingsdeur tussen woon- en slaapkamer
√
Design- en LED sfeerverlichting op diverse plaatsen
√
Bedden voorzien van lattenbodems
√
“Softclose” systeem op laden en kasten
√
3-pits RVS gasstel - Gasoven - Flessenrek
√
Voorbereiding (steunen) voor fietsenrek
√
Ruimte voor 2 grote 13kg gasflessen
√
Volautomatische 140L koel/vries-combinatie met grote koellade
√
Separate douche - Raam in badkamer
√
Sterke 4000W Truma Combi verwarming/boiler
√
120L schoonwatertank & 105L vuilwatertank
√
Hoogwaardige Seitz D-LUX inbouwramen
√
Construct versnellingspookbeveiliging (SCM Kl. 1)
√
Transport-, kenteken- en afleverkosten
√
Officiële Fiat 150pk + finetuning 180pk + Automatische versnellingsbak
€ 6.570,Aristeo Design Pack: luxe 16" alu velgen, ESP Tractie + Hill descent
chroom klokken, lederen stuur, mistlampen, centrale vergrendeling
€ 2.890,4-Season Pack: afvaltank verwarmd/geïsoleerd, voorruit 4-seizoenenhoes,
extra (geluids-)geïsoleerde instap & leidingen, sterkere kachel,
230V-module op TrumaCombi
€ 1.990,130W solar systeem (daglicht-paneel) + 2 verlichtingen in garage
€ 1.590,Bijplaatsen garagerailsen + 4 USB stopcontacten + omvormer 12-230V
€ 990,1500W sinusomvormer 12V-230V + Lithium accu 75Ah
€ 2.150,Luifel 5m met regenprofiel
€ 1.840,Scooter/fietsendrager + chassisverlenging
€ 2.390,HPC volautom. hydraulische levelling & stabilisatie
€ 5.950,Onafhankel. luchtvering op achteras incl. 12V compressor
€ 1.295,LPG alufles + hogedrukslang + buitenvuller + Trumafilter
€ 595,Construct anti-diefstal beveiliging
€ 625,12V Fiamma dakluik & 12V luxe MaxxVent dakluik
€ 1.090,Prijs getoonde uitvoering:
€ 125.915,-

