be free

Klädskåp

Kylbox, utdragbar

“Everyone should believe in
something. I believe I
should go to the beach.”
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Gör det
bekvämt
för dig
Bo, sova, leva

Baklucka i två delar

Vinterventilation

Inomhus och utomhus är inga motsatser i BEACHY. Naturliga material och textilier skapar strandkänsla även på insidan.
Och med några få handgrepp flyttar du ut mat- och sittplatsen utanför dörren. Gott om förvaring, mysiga sovplatser och
ett praktiskt kök finns såklart också med ombord.
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Sovrum

Förvaring

Även äventyrare måste sova. Som tur är kan sittgruppen förvandlas
till en mysig säng i en handvändning. Nu måste du bara bestämma
dig för om du ska läsa ett par sidor till i din favoritroman eller direkt
bege dig till drömmarnas land.

Ordning och reda ingår: Tack vare praktiska förvaringslösningar
går det alltid snabbt att plocka undan i BEACHY. Särskilt praktiskt:
Det lättillgängliga klädskåpet och alla tygkorgar och fack för kablar,
köksredskap och smågrejer.

Äta
Visst smakar maten bäst utomhus? Så låt den breda ingångsdörren
stå på vid gavel och låt dig inspireras av utsikten. Allt det du behöver
för att förbereda måltiden får plats i köksdelen. Extra praktiskt:
kylboxen för iskalla drycker under resan.

Bo
Äta, leka, leva: Sittgruppen i BEACHY är en plats för att
umgås. Dynorna i beachhouse-stil har tagits fram speciellt
för BEACHY-looken. Precis som det praktiska fällbara bordet.
Det kan blixtsnabbt omvandlas till ett utekök med havsutsikt.
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Gör det
enkelt för dig
Konstruktion och teknik
Okomplicerat gäller även för tekniken. Lätthanterade komponenter gör att du snabbt får
kontroll på alla detaljer. Från det praktiska solseglet till ventilation och det inbyggda USBdubbeluttaget är allting förberett för en avslappnad semester. Smarta möjligheter att välja
extrautrustning ger dig friheten att utrusta din BEACHY precis efter din smak.

GRP-undergolv
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Förvaringslåda för draget
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be you
Som gjord för dig: BEACHY finns i 3 olika modeller. På så vis har du friheten att själv bestämma hur mycket plats din strandkänsla behöver.
I den största modellen kan upp till 4 vuxna eller familjer med 2–3 barn sova bekvämt.

beachy 360

beachy 420

beachy 450

Längd: 5.087 mm

Längd: 5.687 mm

Längd: 5.987 mm

Vill du veta mer om BEACHY?
Vi har vad du behöver.
I vårt FAQ-avsnitt får du svar
på de viktigaste frågorna.
Och insider-tips om din nya
strandkänsla på hjul.
beachy.de/sv/faq
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TYSKLAND
BEACHY är ett varumärke
inom Hobby-koncernen
Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg
www.hobby-caravan.de
www.beachy.de

ALLTID NÄRA DIG
Med cirka 350 återförsäljare och servicepartners är vi alltid redo att
ge dig personlig service. Även på semestern – tack vare ett av de
största återförsäljarnätverken i Europa.

DIN AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE

SE

ALLMÄNNA HÄNVISNINGAR
BEACHY Katalog, Modellår 2023
Version augusti 2022
Modeller som avbildats i denna broschyren kan vara utrustade med tillval. Vi reserverar oss för struktur- och
färgavvikelser på grund av svårigheter att återge avbildade föremål i tryck. Det samma gäller för tekniska
ändringar på fordonet, i den mån den sammanlagda produktkvalitén förblir likvärdig eller blir bättre och
användningsändamålet inte hämmas.
Vissa tillval är inte möjliga i alla modeller. Reservation för tryckfel, ändringar i konstruktion och utseende
på de modeller som presenterats i denna skrift. Fler bilder finns på www.beachy.de.

