
be free



2 3

“Everyone should believe in  
something. I believe I  
should go to the beach.”
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BEACHY er lavet med følelsen af strand. Du kan lave dit uderum i en håndevending. Der er masser af plads til bagage,  
gode sovepladser og et praktisk køkken.

At være, sove, leve

Føl dig 
godt tilpas



6 7

Ude bedst! Den brede indgangsdør kan åbnes helt op så du får  
følelsen af at være udenfor. Samtidigt er det lille køkken helt perfekt 
til at fremstille et måltid. Der er integreret en smart køleboks.

Der er plads til eventyrlig søvn. Siddegruppen kan omdannes til 
seng i en håndevendig.

Orden er inklusiv: På grund af de mange muligheder for opbevaring er 
det let at holde orden i vognen.

At spise, spille og leve: Siddegruppen er den perfekte plads til det  
meste. Stoffet i "Strandhus" stil er specialudviklet til BEACHY.  
Ligeså er det praktiske klapbord.

At spise

Senge Opbevaring

At bo
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Gør  
det let

Det er let at betjene teknikken og de forskellige features i vognen. Lige fra det praktiske solsejl 
til vinterudluftningen og USB dobbeltstikdåsen. Du kan gøre vognen til helt din egen, med det 
smarte ekstraudstyr.

Teknik
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beachy 360 beachy 420 beachy 450

be you

Totallængde: 5.084 mm Totallængde: 5.684 mm Totallængde: 5.984 mm

Skabt lige præcis til dig: BEACHY findes i tre forskellige modeller. Så der er god mulighed for at finde lige den BEACHY der passer dig. I den største 
model er der soveplads op til 4 voksne, eller til en familie med 2-3 børn.

Hvis du vil vide mere om BEACHY finder  
du de mest efterspurgte svar i FAQ.

beachy.de/dk/faq



Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH 
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De modeller der er afbilledet i brochuren indeholder til dels også specialudstyr og dekorationer som ikke  
hører til standardudstyret. Der tages forbehold for afvigelser i struktur og farve i forhold til de afbillede  
indretningsgenstande, for så vidt det skyldes de anvendte materialers natur og er almindelige på markedet.  
Det samme gælder for tekniske ændringer på køretøjet, såfremt den samlede produktkvalitet forbliver af  
samme værdi eller forbedres og andvendelsesformålet ikke indskrænkes. Med forbehold for trykfejl.

Enkelte objekter er ikke mulige i alle modeller på grund af den enkelte indretning. Udstyret er oplistet i prislisten.  
Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i udstyret. Yderligere billeder befinder sig på www.beachy.de

DK

DIN AUTORISEREDE FORHANDLER

ALTID TÆT PÅ

Cirka 500 autoriserede forhandlere står klar til at hjælpe.

BEACHY en del af  
Hobby-gruppen


