
be free
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“Everyone should believe in  
something. I believe I  
should go to the beach.”

KlesskapKlesskap

Kjøleboks, uttagbarKjøleboks, uttagbar
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Føl deg  
som hjemme

Inne eller ute - du får den samme gode beach-følelsen. Naturlige stoffer og materialer bringer strandfølelse inn i vognen. Med 
enkle håndgrep flytter du sitte- og spiseplassen ut. Godt med lagringsplass og en praktisk kjøkkenbenk har du alltid med på tur.

Bo, sove, leve VinterrygglenerVinterrygglener

Todelt luke i bakveggenTodelt luke i bakveggen
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Alt smaker bedre utendørs! Lukk opp den brede inngangsdøren og 
la deg inspirere av utsikten. Alt du trenger for å forberede et godt 
måltid har du tilgjengelig på kjøkkenet. Praktisk: kjøleboksen sørger 
for å holde forfriskningene kalde.

Aktive må også sove. Da er det kjekt at sittegruppen enkelt kan 
gjøres om til en stor og hyggelig seng. Valgets kvaler blir da kun  
om du skal lese et par sider til i yndlingsboka di eller bare gå rett  
i drømmeland...

God orden inkludert; takket være de praktiske oppbevaringsløsningene 
i BEACHY er det enkelt å rydde etter turen. Smarte løsninger: walk-in 
garderobe, og mange stoffkurver og filthyller med plass til ladekabler, 
kjøkkenutstyr og annet småtteri.

Spise, leke, leve: Sittegruppen i BEACHY er et sted for samvær. 
Putestoffer i strandhus-stil er spesielt utviklet for å skape den riktige 
strand-looken. Det praktiske klappbordet lar deg enkelt ta med  
måltidet ut i det fri - med havsutsikt!

Spise

Soverom Lagre

Oppholdsrom



8 9

Gjør det 
enkelt

Også på den tekniske siden er det hele ukomplisert. All teknikk er enkel å betjene, og du  
har alt innen rekkevidde. Alt fra det praktiske solseilet, vinterrygglener og innebygde  
USB-ladekontakter er med på å tilrettelegge for en avslappende ferie. Et smart utvalg  
av ekstrautstyr gir deg muligheten til å utstyre vognen etter egen stil og behov.

Påbygg / teknisk

Oppbevaringsboks på dragOppbevaringsboks på drag
Glassfiberbelagt undergulvGlassfiberbelagt undergulv
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beachy 360 beachy 420 beachy 450

be you
Som skapt for deg: Beachy kommer i tre forskjellige modeller. Så kan du selv velge hvor stor plass din strandfølelse trenger. I den største modellen er 
det soveplass til 4 voksne, eller en familie med 2-3 barn, avhengig av alder.

Ønsker du mer informasjon om Beachy.  
Du finner det her. FAQ siden vår gir deg 
svar på de viktigste spørsmålene. Og gir  
deg innsideinformasjon om den nye 
strandfølelsen på hjul.

beachy.de/en/faq

Total lengde: 5.087 mm Total lengde: 5.687 mm Total lengde: 5.987 mm
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De avbildede modeller angir ikke alltid det standardmessige utstyr. Dekorasjoner og illustrasjoner følger ikke med. 
Trykk og fototekniske avvik kan ikke utelukkes, og det tas forbehold om avvik i struktur og farge grunnet bruk av 
naturlige materialer. Rett til tekniske endringer, som beholder eller forbedrer produktkvaliteten og ikke påvirker 
bruksformålet forbeholdes.

Noe utstyr kan være modellavhengig. Det tas forbehold om skrivefeil, trykk og fototekniske avvik,  
samt tekniske endringer. Flere bilder finnes på vår hjemmeside: www.beachy.de

NO

DIN FORHANDLER  -  WWW.HOBBY-CARAVAN.NO

ALLTID I NÆRHETEN

Vi er tilgjengelige for deg med våre ca. 350 forhandlere /  
servicepartnere. Også i ferien – takket være et av de største  
forhandlernettverkene i Europa.

BEACHY - en merkevare fra 
Hobby Group.


