
Der tages forbehold for trykfejl, vægt-, mål- og udstyrsændringer. 
Layouttegningerne kan være vist med udstyr/møbler/vinduer som ikke er standard på det danske marked.

astella 644 DP

            SPECIFIKATIONER

Egenvægt 2.080 kg

Køreklar vægt 2.140 kg

Totalvægt 2.500 kg

               MÅL Indvendig Udvendig

Højde 1,95 m 2,62 m

Bredde 2,38 m 2,52 m

Længde 6,36 m 8,36 m

A-mål 1.118 cm

Markisemål 628 cm

Perfekt ”egoist-rejsevogn” for 2 

personer - med mulighed for ekstra 

opredning til 2 personer.



Der tages forbehold for trykfejl, vægt-, mål- og udstyrsændringer. 
Layouttegningerne kan være vist med udstyr/møbler/vinduer som ikke er standard på det danske marked.

            SPECIFIKATIONER

Egenvægt 2.255 kg

Køreklar vægt 2.315 kg

Totalvægt 3.000 kg

               MÅL Indvendig Udvendig

Højde 1,95 m 2,62 m

Bredde 2,38 m 2,52 m

Længde 6,98 m 8,99 m

A-mål 1.180 cm

Markisemål  663 cm

astella 704 HP

Slå dobbeltdørene op i begge en-

der af vognen og luk naturen ind i 

varmen. Perfekt ”egoist-rejsevogn” 

for 2 personer - med mulighed for 

ekstra opredning.



Der tages forbehold for trykfejl, vægt-, mål- og udstyrsændringer. 
Layouttegningerne kan være vist med udstyr/møbler/vinduer som ikke er standard på det danske marked.

            SPECIFIKATIONER

Egenvægt 2.240 kg

Køreklar vægt 2.300 kg

Totalvægt 3.000 kg

               MÅL Indvendig Udvendig

Højde 1,95 m 2,62 m

Bredde 2,38 m 2,52 m

Længde 7,47 m 9,48 m

A-mål 1.229 cm

Markisemål  712 cm

astella 754 DP

Ekstra rummelig og luksuriøs, 

blandt andet med stort lækkert ba-

deværelse, soveværelse og dejlig 

lounge.



Der tages forbehold for trykfejl, vægt-, mål- og udstyrsændringer. 
Layouttegningerne kan være vist med udstyr/møbler/vinduer som ikke er standard på det danske marked.

            SPECIFIKATIONER

Egenvægt 2.515 kg

Køreklar vægt 2.575 kg

Totalvægt 3.000 kg

               MÅL Indvendig Udvendig

Højde 1,95 m 2,62 m

Bredde 2,38 m 2,52 m

Længde 8,92 m 10,92 m

A-mål 1.374 cm

Markisemål 857 cm

astella 904 HP

Den ultimative fastliggervogn som 

kommer i 2 varianter - med / uden 

køjer. Dine naboer vil måbe af mis-

undelse når du etablerer dig.


