
Seals 7,50 m

Aks Sayısı
Lastik Boyutu
Toplam Uzunluk 
Gövde Uzunluğu
Toplam Genişlik/İç Genişlik
Toplam Yükseklik/İç Tavan Yüksekliği 
Maksimum Teknik Olarak İzin Verilen Yüklü Kütle
Taşıma Kapasitesi

Tek cam yapıstırma, EU homologasyonlu galaxy koyu renk dış camlar
Panoramik ön cam
Panoramik tavan camları

Banyo hariç tüm pencereler için güneşiik ve sineklik
Tek camlı,renkli,ses ve ısı yalıtımına karşı korunaklı dış camlar
ve ayarlanabilir pencereler

2
245/65/ R 17

8,900mm
7.500mm

2.500/2.465mm
2.700/2.050mm

2.500 kg
3.000 kg

TASARIM
CAM

Galvaniz Al-ko sasi
Al-ko akslar
Al-ko stabilizator
Al-ko Ans otomatik fren boşluklarını alan fren sistemi
Çeki oku kaplaması

ARAC
ŞASİ/GÜVENLİK/AYDINLATMA

PENCERE

C TİP yük taşıma kapasiteli jant modeli

JANTLAR

Bronze-,Srone Grey-,Magnolia-Metallic ( OPSIYONEL) 

MOBİLYA DEKORASYON

( OPSIYONEL )

DÖŞEME KOMBİNASYANLARI



Amortisörler
Güçlendirilmiş destek ayakları
6 adet led fren lambası
2 adet geri vites lambası led
Sis lambası led
2 adet arka su altı led aydınlatma
2 adet seyir fenerleri
İz lambaları

Opsiyonel renk marine dış boya

BOYA

Monoblok komple marine teknoloji dış fiber
Girişte paslanmaz krom tutamak
Ekstra geniş üc parça krom giriş kapısı, yüksek güvenli şifreli elektronik kilit
Krom benzin doldurma kapak
Krom temiz su dolum kapak
Krom pis su boşaltma kapak
Krom 230w elektrik alım dış bağlantı kapak
3 adet krom sintine boşaltma şapka
4 adet krom hava tahliye firari
2 adet ayarlanabilir mekanizmalı portatif masa olan çamurluk

YAPI&GÖVDE

Amortisörlu teleskobik ayarlanır masa & yatak ayağı
Özel ortopedik yatak
1 adet Tek kişilik yatak
1 adet Çift kişilik yatak
Yatak Sayısı(Yetişkinler/Çocuklar) 
Yatak Ölçüsü,Çıft Kişilik Yatak(Uzunluk x Genişlik)
Yatak Ölçüsü,Oturma Alanı Yatak Dönüşümü(Uzunluk x Genişlik)

UYKU

2 adet teleskobik masa ayağı
Bol miktarda saklama alanı ve yumuşak kapama dolaplar
Led iç aydınlatmalı
Oturma grubu altında baza
Su geçirmez laminat parke

YAŞAM ALANI 
YAŞAM ALANI

Mutfak tezgahı
Thetford marka elektrik ateşlemelı 2 brülörlu ocak
Thetfort marka cam kapaklı paslanmaz dikdörtgen levye
Thetfort marka 152 lt brüt kapasite 18 lt içten çekmeceli donduruculu buzdolabı
Thetfort marka gazlı iki gözlü açılır (HOB165) model fırın
Kilitli sistem otomatik yumuşak kapanan geniş çekmeceler
Çekmece içi çatal-kaşık bölmesi
Havlu askısı
Mutfak dolabı baharat rafı
Tam entegre karartma ve sinekliğe sahip mutfak arka duvarı,mutfak lambası
230 V soketler ve USB şarj soketi

 (153mm*360mm*470mm)

MUTFAK

2
2.000x1.350 mm
2.233x1.901 mm



Sensörlü led spot aydınlatma
RGB led ışık aydınlatma
Ambiyans aydınlatması
Yatak başucu okuma lambaları
Oturma grubu okuma lambaları
Opsiyonel aydınlatma seçenekleri

İÇ AYDINLATMA

70 litre temiz su deposu
70 litre pis su tank deposu
80 litre balast tank deposu
60 lt yakıt tank deposu
Bakır tip instalasyon bağlama boru tip
2 adet büyük tip tüp saklama alanı
Led ve spot iç aydınlatma
Elektronik kontrollü 12 V/350 VA güç kaynağı
Sigorta bölümü
2 adet jel marine 80 aph akü
Çocuklar için ışık düğmesi
13 pinli araba konektörü
3 adet sintine pompası
Balast dolum boşaltım pompası 1 adet
Macaratör pompa
Su tahliye pompası 2,5 bar basınç

TEKNOLOJİ
TANKLAR / GAZ / ELEKTRİK

Marine otomatik tmc marka pompalı WC
Özel renkli özel üretim banyo camları
Duş alma alanı, duşluk
Geniş banyo dolapları
LED spot aydınlatmalar
Suya dayanıklı banyo duvar, taban ve tezgah
Marine banyo kapısı

BANYO


