be free

“Everyone should believe in
something. I believe I
should go to the beach.”
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Tee olosi
mukavaksi!
Asuminen, nukkuminen, eläminen
Ulkoa ja sisältä BEACHY on samaa tyylikkyyttä. Luonnolliset materiaalit ja kankaat luovat rantatunnelman. Ja muutamalla käden
liikkeellä siirrät ruoka- ja istuinosan oven ulkopuolelle. Paljon säilytystilaa, mukavat vuodepaikat ja käytännöllinen keittiö kuuluvat
tietysti asiaan.
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Nukkuminen

Varastoiminen

Myös seikkailijoiden pitää nukkua. Onneksi istuinryhmästä saa
käden käänteessä mukavan vuoteen. Ja sitten voit vain päättä,
lukeako muutama sivu lempiromaaniasi vai siirtyäkö saman tien
unten maille.

Järjestys vakiona: Käytännöllisten säilytysratkaisujen ansiosta
kaikki on paikoillaan. Erityisen käytännöllistä: Vaatekaappi ja
monet kangaspäällysteiset säilytyskorit ja taskut johdoille,
keittiötarvikkeille ja muulle tarpeelliselle.

Syöminen
Maistuuko ruoka parhaalta ulkona? Jos niin on, avaat vain leveän
ulko-oven ja annat maiseman inspiroida Sinua. Kaikki tarpeellinen
ruoan valmistukseen on kätevästi saatavilla keittiöosassa. Erityisen
käytännöllistä: Kylmäboxi jääkylmään virkistykseen matkalla.

Asuintila
Syominen, leikkiminen, eläminen - BEACHYn istuinryhmä on
seuraelämän keskus. Rantamökki-tyyliset kankaat on kehitetty
erityisesti BEACHY-vaunuihin. Niinkuin kätevä kääntöpöytäkin;
se muuttuu muutamassa sekunnissa ulkokeittiöksi hienolla näköalalla.
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Nauti yksinkertaisuudesta
Rakenne ja tekniikka
Mutkatonta on myös tekniikka. Helposti käytettävät elementit mahdollistavat, että kaikki
yksityiskohdat ovat nopeasti hallinnassa. Käytännöllinen aurinkovarjo, talvi-ilmanvaihto,
USB-latauspistorasia - kaikki tähtää rentouttavaan loman viettoon. Näppärä lisävarustevalikoima
tarjoaa vapauden varustaa BEACHYsi toiveidesi mukaisesti.
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be you
Kuin Sinulle tehty: BEACHYä on tarjolla kolme erilaista mallia. Siten Sinulla on vapaus valita, kuinka paljon tarvitset tilaa rantatunnelmallesi.
Suurimmassa mallissa nukkuu jopa neljä aikuista tai 2-3 -lapsinen perhe mukavasti.

beachy 360

beachy 420

beachy 450

Kokonaispituus: 5.084 mm

Kokonaispituus: 5.684 mm

Kokonaispituus: 5.984 mm

Haluatko tietää BEACHYsta lisää? Meillä
on kaikki mitä tarvitset. Tietoa-osiosta saat
vastauksen tärkeimpiin kysymyksiisi. Ja
sisäpiiritietoa uudesta rantatunnelmasta
pyörillä.
beachy.de/fi/tietoa
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SAKSA
BEACHY on Hobby-ryhmän
merkki.
Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg
www.hobby-caravaning.de
www.facebook.com/hobby.de
www.beachy.de
www.facebook.com/beachycamper
www.instagram.com/beachy_camper

AINA LÄHELLÄSI
Noin 500 jälleenmyyjää ja huoltokumppania ovat käytettävissäsi - myös
lomallasi - Euroopan kattavimman jälleenmyyjäverkoston ansiosta.

HOBBY-KAUPPIAASI

FI

YLEISTÄ HUOMIOITAVAA
BEACHY Esite, Kausi 2022
Versio elokuu 2021
Kuvastossa kuvatuissa vaunuissa saattaa olla erikoisvarusteita ja koristeita, jotka eivät kuulu vakiotoimitukseen.
Erot vaunujen rakenteissa ja väreissä tämän kuvaston ja lopullisten tuotteiden välillä saattavat vaihdella emmekä ota
niistä vastuuta. Pidätämme itsellämme myös oikeuden teknisiin ja muihin muutoksiin niistä etukäteen ilmoittamatta.
Jotkut lisävarusteet eivät ole mahdollisia kaikkiin malleihin; varustus on luettavissa ajankohtaisesta hinnastosta.
Esitteen sisältö vastaa painoajankohdan tilannetta. Muutokset ja poikkeavuudet ovat mahdollisia. Muutoksista
rakenteissa ja varustuksissa emme ota vastuuta. Lisää kuvia on nähtävissä: www.beachy.fi

