be free

“Everyone should believe in
something. I believe I
should go to the beach.”
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Maak het
jezelf
gemakkelijk
Wonen, slapen, plezier hebben
Binnen en buiten zijn er geen tegenstellingen bij je BEACHY. Natuurlijke materialen en stoffen zorgen voor het strandgevoel.
En met een paar simpele stappen verplaatst je de eet- en zithoek naar buiten, voor je eigen deur. Veel opbergruimte, gezellige
slaapplekken en een praktische keuken horen natuurlijk ook bij het feest.
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Slapen

Opbergen

Avonturiers moeten ook slapen. De zitgroep is in een handomdraai
flexibel om te bouwen tot een comfortabel bed. Nu hoef je alleen
nog maar te beslissen of je nog een paar pagina's van je favoriete
roman wilt doorbladeren of meteen in slaap wilt vallen.

Orde inbegrepen: dankzij praktische opbergruimte-oplossingen is je
BEACHY altijd snel opgeruimd. Bijzonder praktisch: de inloopkast en
veel met stof beklede manden en vakken voor kleding, keukenaccessoires
en meer van dat.

Eten
Smaakt het buiten het lekkerst? Zet dan gewoon de brede
deur wijd open en laat je inspireren door het uitzicht. Alles wat
je nodig hebt om te gaan koken is te vinden in de kitchenette.
Bijzonder praktisch: de koelbox voor ijskoude verfrissingen
onderweg.

Wonen
Eten, spelen, leven: de zithoek in de BEACHY is een plek om te
genieten. De beachhouse style kussens zijn speciaal ontwikkeld
voor die echte BEACHY look. Net als de praktische klaptafel. In
een handomdraai verandert hij in een buitenkeuken met zeezicht.
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Maak het je
makkelijk
Opbouw en techniek
Ook op het gebied van techniek is alles ongecompliceerd. Gebruiksvriendelijke detais
zorgen daarvoor. Van de praktische zonneluifel tot de winterventilatie en de ingebouwde
dubbele USB-aansluiting, alles is bedacht voor een ontspannen vakantie. Met slimme
speciale accessoires kun je je BEACHY naar je eigen smaak upgraden.
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be you
Gemaakt voor jou: De BEACHY! Verkrijgbaar in 3 verschillende indelingen. Dus alle vrijheid om zelf te bepalen hoeveel ruimte jouw strandgevoel nodig
heeft. In het grootste model kunnen maximaal 4 volwassenen of gezinnen met kinderen comfortabel slapen.

beachy 360

beachy 420

beachy 450

Totale lengte: 5.084 mm

Totale lengte: 5.684 mm

Totale lengte: 5.984 mm

Meer weten over de BEACHY? We hebben
het voor je op een rijtje gezet. In onze
FAQ-sectie vind je antwoord op de
belangrijkste vragen. Daar krijg je de
insider informatie over jouw nieuwe
strandgevoel op wielen.
beachy.de/nl/faq
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DUITSLAND
BEACHY is een merk van de
Hobby-groep.
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

ALTIJD IN UW BUURT
Met ca. 500 dealers en servicepartners in Europa staan wij altijd voor
u klaar. Ook als u op vakantie bent.

UW DEALER

NL

ALGEMENE OPMERKINGEN
BEACHY Catlogus, Seizoen 2022
Stand augustus 2021
De modellen die in de prospectus staan afgebeeld, bevatten deels extra accessoires, resp. decoraties die niet
tot de standaard leveringsomvang behoren. Afwijkingen in structuur en kleur ten opzichte van de afgebeelde
inrichtingsobjecten blijven voorbehouden, voor zover dit in de aard van de gebruikte materialen ligt en dit in
de handel gebruikelijk is. Hetzelfde geldt voor technische wijzigingen aan het voertuig, voor zover de
productkwaliteit in zijn geheel gelijkwaardig blijft of verbeterd wordt en de toepassing niet wordt beïnvloed.
Sommige details zijn niet in alle indelingen mogelijk. De uitrusting van elk model vindt u in de actuele prijslijst.
Veranderingen in de constructie of de uitvoering, alsmede fouten zijn voorbehouden. Meer afbeeldingen vindt
u op www.beachy.de

