ANTARES STYLE 390

€ 13.795,Prijs in standaarduitrusting

Aantal slaapplaatsen:

570 cm

Inwendige lengte:

400 cm

Totale breedte

210 cm

Leeggewicht*:

789 kg

Max. toelaatbaar gewicht:
Omloopmaat:

 Polyester zijwanden.
 Kussenopmaak als in Allegra.
 2 flexibele spots boven
dinette.
 Serviceluik 100 x 40 cm.
 Groot dakluik.
 Schokbrekers.
 Afvalwatertank.
 TrumaTherme 5 liter.
 AKS 3004 stabilisator.
 Dikker matras (uit de Allegra
serie).
 Twee extra spots in de
slaapkamer.
 Bedden voorzien van gasveer.
 Kruidenrekje in keuken.

4

Totale lengte:

Extra’s Antares Style
t.o.v. Antares Luxe

1000 kg
847 cm

Verhoging maximaal gewicht mogelijk (optie)
*Houd bij het bepalen van het laadvermogen rekening met het feit dat het feitelijke leeggewicht van de caravan 5% kan afwijken van het opgegeven gewicht. Verkoopprijs incl. 21% BTW. Exclusief kentekenbewijs, kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage.
.

ANTARES STYLE 400

€ 13.795,Prijs in standaarduitrusting

Aantal slaapplaatsen:

590 cm

Inwendige lengte:

420 cm

Totale breedte

210 cm

Leeggewicht*:

829 kg

Max. toelaatbaar gewicht:
Omloopmaat:

 Polyester zijwanden.
 Kussenopmaak als in Allegra.
 2 flexibele spots boven
dinette.
 Serviceluik 100 x 40 cm.
 Groot dakluik.
 Schokbrekers.
 Afvalwatertank.
 TrumaTherme 5 liter.
 AKS 3004 stabilisator.
 Dikker matras (uit de Allegra
serie).
 Twee extra spots in de
slaapkamer.
 Bedden voorzien van gasveer.
 Kruidenrekje in keuken.

4

Totale lengte:

Extra’s Antares Style
t.o.v. Antares Luxe

1100 kg
867 cm

Verhoging maximaal gewicht mogelijk (optie)
*Houd bij het bepalen van het laadvermogen rekening met het feit dat het feitelijke leeggewicht van de caravan 5% kan afwijken van het opgegeven gewicht. Verkoopprijs incl. 21% BTW. Exclusief kentekenbewijs, kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage.
.

ANTARES STYLE 420

€ 14.895,Prijs in standaarduitrusting

Aantal slaapplaatsen:

590 cm

Inwendige lengte:

420 cm

Totale breedte

230 cm

Leeggewicht*:

889 kg

Max. toelaatbaar gewicht:
Omloopmaat:

 Polyester zijwanden.
 Kussenopmaak als in Allegra.
 2 flexibele spots boven
dinette.
 Serviceluik 100 x 40 cm.
 Groot dakluik.
 Schokbrekers.
 Afvalwatertank.
 TrumaTherme 5 liter.
 AKS 3004 stabilisator.
 Dikker matras (uit de Allegra
serie).
 Twee extra spots in de
slaapkamer.
 Bedden voorzien van gasveer.
 Kruidenrekje in keuken.

4

Totale lengte:

Extra’s Antares Style
t.o.v. Antares Luxe

1100 kg
867 cm

Verhoging maximaal gewicht mogelijk (optie)
*Houd bij het bepalen van het laadvermogen rekening met het feit dat het feitelijke leeggewicht van de caravan 5% kan afwijken van het opgegeven gewicht. Verkoopprijs incl. 21% BTW. Exclusief kentekenbewijs, kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage.
.

ANTARES STYLE 450

€ 15.725,Prijs in standaarduitrusting

Aantal slaapplaatsen:

640 cm

Inwendige lengte:

470 cm

Totale breedte

230 cm

Leeggewicht*:

939 kg

Max. toelaatbaar gewicht:
Omloopmaat:

 Polyester zijwanden.
 Kussenopmaak als in Allegra.
 2 flexibele spots boven
dinette.
 Serviceluik 100 x 40 cm.
 Groot dakluik.
 Schokbrekers.
 Afvalwatertank.
 TrumaTherme 5 liter.
 AKS 3004 stabilisator.
 Dikker matras (uit de Allegra
serie).
 Twee extra spots in de
slaapkamer.
 Bedden voorzien van gasveer.
 Kruidenrekje in keuken.

3

Totale lengte:

Extra’s Antares Style
t.o.v. Antares Luxe

1200 kg
917 cm

Verhoging maximaal gewicht mogelijk (optie)
*Houd bij het bepalen van het laadvermogen rekening met het feit dat het feitelijke leeggewicht van de caravan 5% kan afwijken van het opgegeven gewicht. Verkoopprijs incl. 21% BTW. Exclusief kentekenbewijs, kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage.
.

ANTARES STYLE 455

€ 15.965,Prijs in standaarduitrusting

Aantal slaapplaatsen:

640 cm

Inwendige lengte:

470 cm

Totale breedte

230 cm

Leeggewicht*:

919 kg

Max. toelaatbaar gewicht:
Omloopmaat:

 Polyester zijwanden.
 Kussenopmaak als in Allegra.
 2 flexibele spots boven
dinette.
 Serviceluik 100 x 40 cm.
 Groot dakluik.
 Schokbrekers.
 Afvalwatertank.
 TrumaTherme 5 liter.
 AKS 3004 stabilisator.
 Dikker matras (uit de Allegra
serie).
 Twee extra spots in de
slaapkamer.
 Bedden voorzien van gasveer.
 Kruidenrekje in keuken.

4

Totale lengte:

Extra’s Antares Style
t.o.v. Antares Luxe

1200 kg
917 cm

Verhoging maximaal gewicht mogelijk (optie)
*Houd bij het bepalen van het laadvermogen rekening met het feit dat het feitelijke leeggewicht van de caravan 5% kan afwijken van het opgegeven gewicht. Verkoopprijs incl. 21% BTW. Exclusief kentekenbewijs, kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage.
.

ANTARES STYLE 470

€ 15.965,Prijs in standaarduitrusting

Aantal slaapplaatsen:

700 cm

Inwendige lengte:

500 cm

Totale breedte

230 cm

Leeggewicht*:

978 kg

Max. toelaatbaar gewicht:
Omloopmaat:

 Polyester zijwanden.
 Kussenopmaak als in Allegra.
 2 flexibele spots boven
dinette.
 Serviceluik 100 x 40 cm.
 Groot dakluik.
 Schokbrekers.
 Afvalwatertank.
 TrumaTherme 5 liter.
 AKS 3004 stabilisator.
 Dikker matras (uit de Allegra
serie).
 Twee extra spots in de
slaapkamer.
 Bedden voorzien van gasveer.
 Kruidenrekje in keuken.

4

Totale lengte:

Extra’s Antares Style
t.o.v. Antares Luxe

1200 kg
967 cm

Verhoging maximaal gewicht mogelijk (optie)
*Houd bij het bepalen van het laadvermogen rekening met het feit dat het feitelijke leeggewicht van de caravan 5% kan afwijken van het opgegeven gewicht. Verkoopprijs incl. 21% BTW. Exclusief kentekenbewijs, kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage.
.

