be free

Garderoba

Lodówka przenośna

“Everyone should believe in
something. I believe I
should go to the beach.”
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Zadbaj o
swoją wygodę
Zamieszkaj w nim i żyj pełnią życia

Dwuczęściowa klapa tylna

Zimowa wentylacja

W BEACHY nie znajdziesz różnic pomiędzy stylem wnętrza i jej wyglądem zewnętrznym. Naturalne materiały i tkaniny
tworzą w środku niepowtarzalny, plażowy klimat. W zaledwie kilka chwil możesz przenieść swoją jadalnię i kącik do
siedzenia przed same drzwi i rozkoszować się bliskością natury. W skład takiego zestawu wchodzą oczywiście przeróżne
schowki, przytulne i wygodne miejsca do wypoczynku oraz praktyczna kuchnia.

4

5

Część sypialna

Przechowywanie

Nawet najwytrwalsi poszukiwacze przygód muszą się kiedyś
wyspać. Na szczęście, zwykłe siedzisko możesz błyskawicznie
zamienić w przytulne łóżko. Teraz musisz już tylko zdecydować,
czy chcesz przeczytać kilka stron swojej ulubionej powieści, czy
też przenieść się w krainę marzeń.

Porządek we wnętrzu BEACHY - dzięki praktycznym rozwiązaniom,
wszystkie potrzebne rzeczy znajdziesz zawsze na swoim miejscu.
Na szczególną uwagę zasługuje wielofunkcyjna garderoba.
We wnętrzu BEACHY znajdziesz również mnóstwo pojemników,
półek i koszy na akcesoria kuchenne i inne drobiazgi.

Kącik jadalny
Czy zawsze najlepiej smakuje posiłek serwowany na świeżym
powietrzu ? Zapewne tak. Wszystko, co potrzebne do jego
przygotowania, czeka na Ciebie w aneksie kuchennym, w tym
wyjątkowo praktyczna, przenośna lodówka, która w gorące dni
przyniesie ochłodę i orzeźwienie. A gdy posiłek jest już gotowy,
wystarczy otworzyć szerokie drzwi wejściowe i rozkoszować się
wspaniałą bliskością natury.

Część mieszkalna
Baw się i żyj pełnią życia - siedzisko w BEACHY to bezkonkurencyjne miejsce, również do spotkań towarzyskich. Tapicerka w stylu
nadmorskim została specjalnie zaprojektowana aby uwydatnić
walory wzornictwa BEACHY. Podobnie jak stół składany, który w
kilka chwil, stanie się częścią kuchni na świeżym powietrzu, z
widokiem na morze.
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Po prostu
zrób to
Zabudowa i obsługa urządzeń pokładowych
Obsługa urządzeń pokładowych jest łatwa i nieskomplikowana. Intuicyjne elementy wyposażenia umożliwiają precyzyjną kontrolę nad wszystkimi sprzętami. Od praktycznej osłony
przeciwsłonecznej, po zimową wentylację siedzisk czy wbudowane gniazda USB - wszystko to
jest przygotowane na Twój niezapomniany urlop. Dodatkowe wyposażenie specjalne zapewni
dużą swobodę w modernizacji Twojego BEACHY, w sposób najbardziej odpowiadający Twoim
potrzebom i upodobaniom.

Spód pojazdu wykonany
z tworzywa TWS
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Skrzynia ładunkowa na dyszlu
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be you
Stworzony specjalnie dla Ciebie - BEACHY jest dostępny w trzech różnych modelach. Dzięki temu możesz łatwo zdecydować, ile miejsca
potrzebujesz aby zmieścić wszystkich swoich przyjaciół. W największym modelu komfortowo zamieszka do czterech osób dorosłych lub
rodzina z dwójką czy trójką dzieci.

beachy 360

beachy 420

beachy 450

Długość całkowita: 5.087 mm

Długość całkowita: 5.687 mm

Długość całkowita: 5.987 mm

Chcesz dowiedzieć się więcej o BEACHY?
Mamy wszystko, czego potrzebujesz.
W sekcji FAQ znajdziesz odpowiedzi na
najważniejsze pytania a także dyskretne
rady dotyczące Twojego nowego domku
plażowego na kółkach.
beachy.de/pl/faq
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NIEMCY
BEACHY jest marką
grupy Hobby
Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg
www.hobby-caravan.de
www.beachy.de

INFORMACJE OGÓLNE
BEACHY Katalog, Sezon 2023
Stan – sierpień 2022
Modele przedstawione w katalogu zawierają również wyposażenie specjalne lub elementy dekoracyjne, nie należące
do seryjnego zakresu dostawy. Odchylenia w strukturze i kolorach od przedstawionych przedmiotów wyposażenia
są dopuszczalne, o ile są uwarunkowane naturalnymi właściwościami użytych materiałów i są zgodne ze standardami
handlowymi. Te same zasady dotyczą zmian technicznych pojazdu, pod warunkiem zachowania tej samej lub lepszej
łącznej jakości materiałów oraz pod warunkiem, że nie mają one negatywnego wpływu na cel zastosowania.
Niektóre elementy nie są dostępne we wszystkich modelach ze względu na zróżnicowane plany układów wnętrz.
Treść katalogu odpowiada faktycznemu stanowi w momencie oddawania go do druku. Zastrzega się możliwość
dokonania zmian konstrukcji i wyposażenia, a także wystąpienia błędów. Dodatkowe informacje i zdjęcia dostępne
są na stronie www.beachy.de.

ZAWSZE W POBLIŻU
Dysponując niemal 350 punktami sprzedażowo-serwisowymi,
jesteśmy zawsze w pobliżu, również podczas urlopu, dzięki jednej
z największych w Europie sieci przedstawicielstw handlowych.
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