HYMER Tramp CL
Gewoonweg groots.

HYMER Tramp CL hoogtepunten
Optimale standaarduitvoering.

De HYMER Tramp CL zet nieuwe maatstaven in zijn klasse. Alleen al de stahoogte van 2,12 meter overtreft
veruit de gebruikelijke standaard. Hierdoor ontstaan bijzonder grootse ruimtes bij een totaal gewicht van
minder dan 3,5 ton. Als geen andere half-integraal overbrugt hij de leemte met de integralen op het vlak van
de hoge comfortnormen. De kasten onder het dak en de bodem van de woonruimte lopen net als bij een liner
door tot voor- aan. De beklede B-zuil sluit naadloos aan op de ruime zitgroep, die ook de draaibare
bestuurders- en passagiersstoel omvat. De HYMER Tramp CL is verkrijgbaar met of zonder hefbed. Onder
bijna alle bedden beschikt u over een reusachtige garage, die met een vrije laadhoogte van 1,14 meter de
concurrentie aangaat met de gebruikelijke dimensies van integralen. Motorfietsen, fietsen of grote stukken
bagage – hier heeft u plaats om tot 450 kg te laden. En toch is er boven de bedden achteraan nog voldoende
vrije ruimte.

Characteristics
Gewicht: 3.500 – 4.500 kg
Lengte: 6,69 m – 7,49 m
Breedte: 2,35 m
Hoogte: 2,90 m
Slaapplaatsen: 2 – 5

Highlights
Seitz-S7-kaderramen
￼Alle tanks en installaties zijn geïsoleerd en
verwarmd
Met en zonder hefbed verkrijgbaar
AL-KO lichtgewichtframe met onafhankelijke
wielophanging
GFK-lichtgewichtvloer met styrofoam-isolatie
￼Reusachtige garage met een laadhoogte tot 1,14 m

Buitenaanzicht & opbergruimte

Opbergruimte
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supplied as standard. Optional extras are included in the current price list and available at the extra cost indicated. We reserve the right
to modify the equipment or make product improvements not shown in the photos during the lifecycle of the model ranges. We cannot
accept any liability for content errors and modifications.

Wooncomfort
Hier is wonen een levensgevoel.

Prima opgeborgen
Erg praktisch is de kleine opbergruimte onder de zijstoel
bij de ingang van de T 588 CL. Hier vinden schoenen en
andere voorwerpen gemakkelijk een plaats, zodat ze
altijd binnen handbereik zijn.

Oase van licht
Het woongedeelte in de T 668 CL is licht en vriendelijk – dankzij optioneel grote dakluiken en een panoramisch dak met
acrylglas, dat u in de cabine met geïntegreerde led- verlichting zal bekoren.

Comfortabel zitten
De T 678 CL schittert dankzij de optioneel verkrijgbare L-vormige zitgroep in de nieuwe stofcombinatie “Millau”. De
360° draaibare tafel maakt het buitengewoon eenvoudig om plaats te nemen.

Behaaglijk wonen
Het interieur in de T 588 CL is standaard in het warme
meubeldecor “Trentino Birnbaum” en in het stofdesign
“Castello”.
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Slaapcomfort
Een behaaglijk eiland voor vermoeide reizigers.

In deze optionele uitvoering kunt u de tafel laten zakken. Met een extra kussen creëert u zo een bijkomend slaapplekje.

Mooie verbinding
Tussen de twee eenpersoonsbedden achterin de T 588 CL
– hier in het meubeldecor Trentino Birnbaum – gebruikt u
de geïntegreerde, uittrekbare ladder als ondersteuning
voor een extra verbindingskussen.

Met de kleinkinderen op reis
Het optioneel verkrijgbare hefbed (verkrijgbaar voor de modellen HYMER Tramp CL 554, 614, 668, 678 en 698) biedt
veel plaats en is in de woonruimte geïntegreerd. Zo kunnen ook uw kleinkinderen mee.
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Keukencomfort
Hier wordt het perfecte avondeten voorbereid.

Ruime keuken

Meer plaats voor keukentoestellen

Breed keukengedeelte in de T 614 CL met grote, diepe
werk- vlakken en daarnaast de koelkast – op verzoek ook
met ge- sloten bergvak.

Het neerlaatbare opbergvak boven het aanrecht in de T
614 CL is niet alleen uitermate handig, maar ook prima
geschikt voor extra keukenapparaten.

De T 588 CL beschikt over een weldoordacht en ruim
keukenblok met een diep werkvlak en uittrekbare laden
met Servo-Soft-sluiting. Een gro- te Jumbo-koelkast is
optioneel verkrijgbaar.
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Badkamercomfort
De royale badkamer laat niets te wensen over.

Duidelijke indeling
De ruime badkamer in de T 678 CL heeft een overzichtelijke structuur: met een afzonderlijke douche, een afzonderlijke
ruimte met wastafel en wc en daartussen een kledingkast.

Paradijs voor kleding
De badkamer achter in de T 668 CL is indrukwekkend door de ruime, afzonderlijke douche en een kamerhoge
kledingkast.

Droog en schoon
De comfortabele badkamer in de T 588 CL beschikt over
een afsluitbare douchecabine, waardoor u bij de wastafel
steeds droog en schoon staat.
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Indelingen en technische gegevens

HYMER Tramp CL 554
Opbouwmaten

699x235

Slaapplaatsen

2 + 3 (O)

HYMER Tramp CL 578
Opbouwmaten

699x235

Slaapplaatsen

2 + 1 (O)

HYMER Tramp CL 588
Opbouwmaten

720x235

Slaapplaatsen

2 + 1 (O)

HYMER Tramp CL 614
Opbouwmaten

720x235

Slaapplaatsen

2 + 3 (O)

HYMER Tramp CL 668
Opbouwmaten

749x235

Slaapplaatsen

2 + 3 (O)

HYMER Tramp CL 678
Opbouwmaten

749x235

Slaapplaatsen

2 + 3 (O)

HYMER Tramp CL 698
Opbouwmaten

749x235

Slaapplaatsen

2 + 3 (O)

Standaarduitvoering
De HYMER Tramp CL overtuigt door een omvangrijk standaard uitrustingspakket, dat
u slechts zelden bij een half-integraal aantreft. Praktijkgerichte wooncomponenten
maken van uw verblijf in de camper een aangename gebeurtenis en bieden u een
aanzienlijke onafhankelijkheid en veel plezier op reis.

Op maat gesneden onderbouw

Verwarmde onderbouw

Grote garagedeuren

Het speciaal ontwikkelde AL-KOlichtgewichtframe met
onafhankelijke wielophanging vormt
de perfecte uitgangsbasis voor de
opbouw van de camper. Zijn
optimaal gepositioneerde wielbasis
zorgt voor een gelijkmatige
gewichtsverdeling, ook bij een
volledig geladen voertuig.

De vloer herbergt de verswater- (A)
en afvalwatertank (B) in geïsoleerde
bakken (C), die met warme lucht
doorstroomd worden (D). Alle
installaties (E) liggen in de
verwarmde woonruimte, tegen vorst
beschermd. De talrijke, optimaal
verdeelde warmeluchtopeningen
garanderen een perfect behaaglijk
klimaat in het gehele voertuig.

De enorme en dankzij de grote
deuren gemakkelijk toegankelijke
garage biedt plaats voor 450 kg
extra lading. Toch is er bij de
bedden achter, er vlak boven, nog
voldoende plaats, zodat u geen
schrik hoeft te hebben om uw hoofd
tegen het plafond te stoten.

Truma Combi-6 verwarming

Energiebesparende leds

Met zijn 6.000 watt zorgt de
standaard ingebouwde Truma
Combi-6-verwarming zelfs bij vorst
moeiteloos voor behaaglijke
kamertemperaturen. Door zijn
centrale plek onder de zitgroep
wordt de warmte optimaal in het
gehele voertuig verdeeld.

De complete binnenverlichting van
het voertuig is standaard in
moderne led-techniek uitgerust. Zo
bespaart u 3/4 op uw
stroomverbruik en verlengt het
gebruik van de accu’s met vele
uren. Omdat leds niet warm
worden, neemt bovendien ook de
brandveiligheid toe.

Gemakkelijke alleskunner

Comfortabele doorgang

Meer onafhankelijkheid

De draai- en in hoogte verstelbare
loungestoelen in de cabine zijn
volledig bekleed in hetzelfde
stofdesign als de woonruimte. Met
hun hoge zitcomfort en hun grote,
instelbare armleuningen nodigen zij
uit tot een gemoedelijk avondje tv
kijken of tot ontspannen rijden.

Ook via de vloer verloopt de
overgang van cabine naar opbouw
gestroomlijnd. Bij de doorgang
tussen de bestuurders- en
passagiersstoel bevindt zich een
verstevigd tussenstuk om
gemakkelijk in de cabine te komen.

De grote watertanks verhogen de
afstand naar het volgende vulstation
en creëren daardoor meer
bewegingsvrijheid en spontaniteit.
De verswatertank in de dubbele
bodem bevat 155 liter, de
afvalwatertank 100 liter.

Veilige bediening

Grote, flexibele tafel

Wassen en snijden

Alle schuifladen in de keuken
hebben een rollager en lopen erg
licht. Ze beschikken over een
hoogwaardige Servo-soft sluiting en
een met één hand te bedienen pushlock vergrendeling, die het open- en
dichtklappen van de schuifladen
tijdens de reis verhindert.

Een grote, stabiele tafel vormt het
midden van de zitgroep. Zijn
uitzwenkbare verlengingsplateau
zorgt ervoor dat u ook vanaf de
passagiersstoel en de
tegenoverliggende zitbank
gemakkelijk uw spullen op de tafel
kunt plaatsen.

In de doordachte keuken blijft geen
plaats ongebruikt. De afsluitende
wasbakafdekking zorgt dat de
wasbak in een handomdraai
verandert in een praktische snijplek
voor vers gewassen groente.

Klaar voor radio en TV

Flatscreenhouder

Veel stopcontacten

Luidspreker in slaap- en
woongedeelte, bekabeling,
stopcontact en een radioantenne
zijn standaard in elk voertuig
ingebouwd. Radio- en televisie
kunnen zo heel eenvoudig
aangesloten en gebruikt worden.

Dankzij de flexibele flatscreenarm
(positie afhankelijk van indeling)
kunt u voor uw exclusieve flatscreen
(optioneel) de optimale kijkhoek
snel en eenvoudig instellen. Zo kunt
u gegarandeerd ontspannen
genieten van uw tv-avondje.

Met vier 230V- en twee 12Vstopcontacten staan ruime
aansluitmogelijkheden tot uw
beschikking. Bij de zitgroep, in de
badkamer en in de keuken kunnen
230V-apparaten aangesloten
worden, 12V-apparaten zijn aan te
sluiten bij de tv en bij het
dashboard.

In één oogopslag

Plaats voor keukentoestellen

Optimaal ligcomfort

Op het overzichtelijke
bedieningspaneel kunt u vers- en
afvalwaterstand, accuspanning,
gebruik van de 230V-aansluitingen
en andere gegevens aflezen. Zo
bent u altijd op de hoogte van de de
actuele stand van de voorzieningen.

U kunt in een handomdraai uw
koffiezetapparaat, toaster,
waterkoker of andere
keukenapparaten in gebruik nemen
door ze in het geïntegreerde
uittrekgedeelte (afhankelijk van de
indeling) in de kast boven de
keuken te plaatsen. In het
opbergvak is daartoe een 230Vstopcontact gemonteerd.

Alle bedden beschikken over
koudschuim matrassen met
verschillende zones, die elk
lichaamsdeel passend
ondersteunen. De prima
lattenbodem achteraan garandeert
een goede ventilatie.

Basis
AL-KO chassis
ESP incl. ASR, Traction Plus en Hill Holder
ABS (anti blokkeer systeem) / EBD (elektronische remkrachtverdeling)
Elektrische verstel- en verwarmbare buitenspiegels
Elektrische ramen en centrale vergrendeling cabine
Dagrijlicht in koplampen geïntegreerd
Spatlappen achteras
Airbag voor bestuurder en bijrijder (let op: bij airbag voor bijrijder is het verboden een achterwaarts
gerichte kinderstoel op de bijrijdersstoel te plaatsen)

Exterieur
HYMER dakluik met melkglas 40 x 40 cm met verduisteringsplissé en muggengaasrollo in badkamer
HYMER dakluik met helder glas 40 x 40 cm met verduisteringsplissé en muggengaasrollo boven
bed(den) achter
Aansprekende, moderne buitenoptiek door de ronde opbouwvorm in aluminium gladde plaat
Grote garagedeur in rijrichting rechts resp. -klep links
Ingangsdeur woonruimte met raam en gevormde binnenzijde
Gordijn in cabine uit hoogwaardige plissé stof

HYMER dakluik met melkglas 40 x 40 cm met verduisteringsplissé en muggengaasrollo boven aparte
douche
Garage draaglast tot 450 kg
Optimale isolatie door de betrouwbare PUAL bouwwijze met geschuimde wanden en dak (35 mm
wand- en dakdikte) en kaderramen
GFK lichtgewicht vloer mit Styrofoam-isolatie
LED voortentlamp met regengootje
Elektrische opstap, 1-trede
HYMER dakluik met helder glas 40 x 40 cm met verduisteringsplissé en muggengaasrollo boven
woongedeelte

Interieur
Cabinestoelen in woonruimtestof overtrokken, in hoogte verstel-, kantel- en draaibaar, met 2
armleuningen
Netsysteem aan de achterwand van de garage (opbergmogelijkheid)
Luxe tafel 360° draaibaar, in lengte en breedte verschuifbaar met echt houten frame (alleen i.c.m. Lzitgroep)
Extra kussen tussen de eenpersoonsbedden in de lengte met uittrekbare ladder (gedeelde kussens)
Zitgroep voor met 2 geïntegreerde 3-punts gordels
Meerzone koudschuim matras achter incl. hoogwaardige toplaag (bewerkt) voor ventilatie

Interieur design
Woonruimte-concept `Modern Living`

Kachel / Airco / Boordtechniek
Kachel Combi 6 met warme luchtinstallatie
Afvalwatertank 100 L, geïsoleerd en verwarmbaar
Accu met groot vermogen 12 V 95 Ah AGM
Met warme lucht verwarmde verhoging bij de zitgroep
Truma bedieningsdisplay CP plus
Complete binnenverlichting in LED
Vers watertank 20/155 L, geïsoleerd en verwarmbaar

Multimedia
Vlakbeeldschermhouder

Radio-/ TV-voorbereiding incl. 12 V stopcontact, vlakke luidsprekers in slaapgedeelte achter, radio- en
DVB-T antenne

Keuken
Uittrek voor keukenapparaat (m.u.v. 578)
Servo-Soft sluitingen in keukengedeelte
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Extra comfort op verzoek
U wilt uw HYMER-camper nog meer individuele klasse geven? Hiervoor staan vele
attractieve extra’s tot uw beschikking. Een kleine greep vindt u hier. Uw HYMERdealer informeert u graag over het volledige aanbod.

Licht en beschermd

Verkwikkende rust

Gezellig licht

Het grote, uitzetbare panoramadak
boven de cabinestoelen zorgt voor
nog meer licht in het woongedeelte.
Voor de gewenste zicht- en
zonbescherming zorgt het
geïntegreerde
verduisteringsrolgordijn.

Het HYMER-slaapcomfortsysteem
met hoogwaardige
schotellattenbodem brengt het
voordeel van een koudschuimmatras
optimaal tot uiting. Elk
lichaamsdeel wordt met een
passende tegendruk ondersteund –
voor een weldadige, heilzame
nachtrust.

Dankzij de indirecte led-verlichting
en de hoogwaardige kaderramen
van acryl schept de sfeerverlichting
een edele, gezellige sfeer in de hele
woonruimte.

Individueel comfort

Warmwaterverwarming

Hightech in de keuken

De hoogwaardige aluminiumvelgen
verlenen het voertuig al van buiten
extra individualiteit en klasse. Door
hun lage gewicht verhogen zij niet
alleen het laadvermogen, maar ook
de werking van de vering – en
daarmee het rijcomfort.

Een hoogwaardig alternatief voor de
heteluchtverwarming is het ALDEwarmwaterverwarmingssysteem,
dat met talrijke convectoren een
bijzonder aangename warmte
creëert. Optioneel is het systeem
met een energiebesparende
warmtewisselaar verkrijgbaar.

De hoge TEC-Tower is het
hoogtepunt van de moderne
keukenuitrusting in de camper. Hij
verenigt een koel-vriescombinatie
(160 liter), oven en grill in een
tijdloos nobel design en is zowel een
blikvanger als een veelzijdige hulp.

Basis
Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 96 KW/130 PK, Euro 5+
Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 109 KW/148 PK, Euro 5+

554 578 588 614 668 678 698

Fiat Ducato 3,5 t, 3,0 Multijet, 130 KW/177 PK, Euro 5+
Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 96 KW/130 PK, Euro 5+
Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 109 KW/148 PK, Euro 5+
Fiat Ducato Maxi 3,0 Multijet, 130 KW/177 PK, Euro 5+
Gewichtsverandering naar 3,85 t (bij Fiat Ducato 3,5 t)
Gewichtsverandering naar 3,5 t (bij Fiat Ducato Maxi)
Automatische versnellingsbak
AL-KO Level Controller voor de achteras (ALC)
Rijassistent pakket (bandendruksensoren, spoorassistent met
automatische bescherming, licht- en regensensor)
Airco met pollenfilter, motoraangedreven
Met leer bekleed stuur en versnellingspookknop
Multifunctioneel stuur
Mistlampen
Stoelverwarming voor bestuurders- en bijrijdersstoel
Spoiler gespoten in voertuigkleur
Style pakket buiten
Style pakket binnen (dashboard met aluminiumkleurige
afwerking, instrumentenpaneel met chroomafwerking)
Style pakket binnen (dashboard met bronskleurige afwerking,
instrumentenpaneel met chroomafwerking)
Cruise Control (Fiat)
Stalen velgen 4 stuks 16" i.p.v. 15"
LM velgen 4 stuks 16" (alleen bij Fiat Ducato 3,5 t mogelijk)
LM velgen 4 stuks 16" (alleen mogelijk bij Fiat Ducato Maxi)
Reservewiel (staal 15") incl. houder in bergruimte achter
Reservewiel (staal 16") incl. houder in bergruimte achter
Trekhaak

Opbouw / Exterieur
Buitenkleur cabine wit / opbouw wit
Buitenkleur cabine (metallic): Alumino grijs, zwart
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Buitenkleur cabine wit / opbouw Sierragrijs metallic
Panorama dakraam boven cabine, manueel uitzetbaar
Comfort steunen achter (2 stuks)
Garagedeur in rijrichting links (binnenmaat 95 x 114 cm)
Garagedeur in rijrichting links (binnenmaat 110 x 114 cm)
Uitzetraam achter in rijrichting links incl. verduisteringsrollo en
muggengaas
Uitzetraam achter in rijrichting rechts incl. verduisteringsrollo
en muggengaas
Raam achter, uitzetbaar, met verduisteringsrollo en
muggengaas
Schuifraam bij de zitbank, in rijrichting rechts
HYMER panorama dakluik 80 x 50 cm, dubbelschalig met LEDverlichting in de woonruimte
HYMER panorama dakluik 80 x 50 cm, dubbelschalig boven het
bed achter
Dakventilator Fantastic Vent
Dakreling met ladder en geribbelde aluminium dakplaat
Isolatiekap voor cabine
GFK dakbekleding
Markies Omnistor met adapter, behuizing wit of zilver, 3,5 m
Markies Omnistor met adapter, behuizing wit of zilver, 4 m
Fietsenrek voor 3 fietsen
Fietsenrek voor 4 fietsen
Motorrek uittrekbaar, ook geschikt voor 2 fietsen
Comfort ingangsdeur met raam
Veiligheidsslot voor woonruimte ingangsdeur
Extra bestickering (geborsteld titanium vulling)

Interieur
Comfort L-zitgroep met loungebekleding, in lengte/breedte
verschuifbare tafel met frame van echt hout en 2 geïntegreerde
3-puntsgordels
Vouwverduistering voor cabine
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Neerlaatbaar tweepersoonsbed boven de zitgroep met
koudschuim matras
Neerlaatbaar tweepersoonsbed boven de zitgroep met
koudschuim matras (elektrische uitvoering)
Hordeur, rolbaar bij de ingangsdeur
Bedombouw L-zitgroep / zitgroep incl. extra kussen en
neerlaatbare tafel
Extra kussen voor extra slaapmogelijkheid met gebruik van
bestuurdersstoel incl. neerlaatbare tafel)
5e zitplaats met 3-punts gordel aan de zitbank in rijrichting
rechts
Kledingkast tussen de eenpersoonsbedden
Klapbare verbreding aan het voeteneinde van Frans bed
Slaapsysteem met schotellattenbodem voor bed(den) achter
Houten vloerrooster in de badkamer
Klapbaar houten zitje in de badkamer
Vloer met geribbelde plaat en viltbekleding in garage achter
Isolatiemat voor voetenruimte cabine
Geïsoleerd scheidingsgordijn voor cabine, dubbellaags gestikt

Binnendesign
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Meubeldecor Trentino Birnbaum
Houtdecor applicatie voor dashboard
Textiel pakket: 2 kussens en sprei voor bed(den) achter
Bekledingsstoffen: Castello, Millau, Pico, Santorin, Varuna
Bekledingsstof: Paradiso (Eco Tech materiaal)
Textielleder- /bekledingsstoffen: Cremissimo, Etna, Martinique,
Santana
Leder-/bekledingsstof: Tobago
Leder bekleding: Kiesel
Vloerbedekking Roma / Samara voor cabine en woongedeelte,
los bijgelegd

Kachel / Airco / Boordtechniek
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Ambiance verlichting incl. acrylframe met LED-verlichting voor
panorama dakraam
Alarminstallatie Thitronik voor bestuurders- (bijrijders-) en
woonruimtedeur evenals 2 garage-/bergruimtedeuren resp. kleppen
Gasaansluiting buiten met kraan
Extra stopcontacten 230 V (bergruimte/garage, ingangsgedeelte,
dakkast zitgroep)
Tweede woonruimte accu (95 Ah AGM) incl. extra oplader 18 A
Dakairco Truma Aventa Comfort
Truma-gaskachel Combi 6 met elektro elementen 1800 W
Truma Duo Control CS met omschakelvoorziening en EisEx
Warm waterverwarming ALDE (incl. booster)
Warmtewisselaar voor ALDE warm waterverwarming
Warm water vloerverwarming
Webasto dieselkachel voor cabine

Multimedia
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Radio-/TV-voorbereiding aan de hoge kast in plaats van
woongedeelte incl. TFT-houder, luidsprekers, radio en DVB-T
antenne, 12 V stopcontact
Vlakbeeldscherm LED 19" met geïntegreerde luidsprekers,
afstandsbediening, DVD-speler, HYMER Smart-multimediasysteem (DVB-T/C, DVB-S2)
Tweede LED-TV in slaapgedeelte: 19" TFT met geïntegreerde
luidsprekers, DVD-speler, DVB-T/C, DVB-S2, bekabeling en
wandhouder
Autoradio met CD-/MP3-speler
Autoradio DAB+ met CD-/MP3-speler
Achteruitrij videosysteem (kleur) met 4" monitor & enkelvoudige
camera
Dubbel DIN 2 zone navigatieapparaat incl. DVD-speler, dubbel
objectief achteruitrij camera en beschermingskap (Shutter)
Satellietantenne Caro digital Vision (antenne zonder receiver)
Satellietantenne Oyster 85 digital Vision, zonder receiver

Keuken
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160 L jumbo koelkast
TEC-Tower (koel-/vriescombinatie 160 L, bakoven met grill) in
plaats van 160 liter jumbo koelkast

Pakketten
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HYMER Tramp CL Comfort-Line pakket 1 (alleen i.c.m.
neerlaatbaar tweepersoonsbed)*
HYMER Tramp CL Comfort-Line pakket 2 (alleen i.c.m.
bergkasten voor)*
HYMER Tramp CL ALDE Winter pakket 1*
HYMER Tramp CL ALDE Winter pakket 2*
= Standaarduitrusting
= Speciale uitvoering
= op aanvraag (kosteloos)
= niet mogelijk

= Speciale uitvoering erhätlich in het pakket

The illustrations are for example purposes only, and may feature optional extras, accessories and vehicle decorations which are not
supplied as standard. Optional extras are included in the current price list and available at the extra cost indicated. We reserve the right
to modify the equipment or make product improvements not shown in the photos during the lifecycle of the model ranges. We cannot
accept any liability for content errors and modifications.

Vormgeving, stofdesign & vaste vloerbedekking
Het interieur in een oogopslag.

Textiel

Castello

Millau

Santorin

Varuna

Pico

Echt leder / Textiel

Tobago

Paradiso

Leder Kiezel

(Optionele uitvoering)

(Optionele uitvoering)

(Optionele uitvoering)

Textiel leder / Textiel

Cremissimo

Etna

Martinique

(Optionele uitvoering)

(Optionele uitvoering)

(Optionele uitvoering)

Santana
(Optionele uitvoering)

Vloerbedekking

Roma

Samara

(Optionele uitvoering)

(Optionele uitvoering)

Houtdecors

Palatino Apfel

Trentino Birnbaum

