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  Consumentenprijs  all-in 

Genoemde consumentenprijzen zijn in EURO incl. 21% BTW, 
incl. transportkosten, kenteken (&leges), kentekenplaat en recyclingsbijdrage.Toelichting op de gewichtsaanduidingen kunt u vinden op blz. 31

Technische gegevensCELLINI SLIDE OUT

Technische gegevens CELLINI 750 HTD 2,5  Slide Out

Aantal assen 2

Totale lengte in cm 1.027

Opbouwlengte in cm 746

Opbouwbreedte / binnenbreedte, in cm 250 / 234

Totale hoogte / binnenhoogte, in cm 265 / 196

Leeggewicht, ca. in kg* 2.730

Rijklaargewicht, ca. in kg* 2.800

Toelaatbaar totaalgewicht in kg* 3.500

Max. laadvermogen, ca in kg* 700

Bandenmaat 205/65 R15C Li 102 N (850)

Voortent omloopmaat in cm 1.206

Bedmaat voor, in cm 225 x 146

Bedmaat midden, in cm 200 x 153

Bedmaat achter, in cm -

Aantal slaapplaatsen tot 4

Aantal dakluiken 2 + Heki 2

Aantal stopcontacten 230V 7

Koelkast Dometic type / inhoud in liter Drawer Fresh / 170

Type Truma kachel / aantal ventilatoren S 5004 / 2 + E2400 (gas)

Opbouwdeur (cm) B x H 60/181

74.099,00 €



27

StandaarduitvoeringStandaarduitvoering

Algemeen:
 + 10 jaar waterdichtheidsgarantie (alleen van toepassing bij jaarlijkse inspectie door de dealer)

1. Chassis
 + Lichtmetalen velgen
 + Breedspoor- veiligheidsonderstel met asschokdempers
 + Disselafdekking
 + Reservewiel
 + AL-KO staalverzinkt chassis
 + AL-KO Aluminium Break
 + Laagprofi elbanden 
 + AL-KO Premium uitdraaisteunen
 + AKS 3004 stabilisator met Softdock
 + Neuswiel met kogeldrukmeter

2. OPBOUW
 + TABBERTComfort-dak, 58 mm dik, met ventilerende en extra isolerende functie 
 + GFK dak, voor schadereducering ten gevolge van hagel
 + Wanddikte 31 mm, dakdikte 58 mm, bodemdikte 47 mm 
 + Gladde beplating in wit
 + Voor- en achterzijde in LFI (Long Fiber Injection) Technologie
 + Geïntegreerde disselbak met aluminium bodem en gasdrukveren, incl. 3-punt sluiting
 + Verlichte Tabbert entree (geïntegreerd en geïsoleerd)
 + Openslaande getinte ramen, gekleurd, warmtewerend met veiligheidssluiting
 + Opbouwdeur TABBERT PREMIUM: meervoudige vergrendeling, verzonken scharnieren, incl. 
raam met plissee verduistering,  geïntergreerde  paraplu opbergvak, hoogwaardige accenten, 
multifunctionele tas met TABBERT design

 + Opbergruimte met serviceluik en aluminium bodem aan achterzijde
 + Combirollo‘s, verduisteringrollo met vliegenhor
 + Hef- / kiep dakluik met helder glas en permanente ventilatie (960x655) zitgroep
 + Mini Heki dakluik met permanente ventilatie
 + Hef- / kiep dakluik met helder glas en permanente ventilatie (400x400) slaapgedeelte
 + Eén sleutelsysteem voor zowel deur als serviceluik(en)
 + Comfortabele rangeer handgrepen
 + Serviceluik in de zijwand (modelafhankelijk) 
 + Rem- en achterlichten met LED verlichting
 + Knipperlichten met LED verlichting
 + Mistlamp en achteruitrij lampen met LED verlichting
 + LED voortentlamp boven toegangsdeur met bewegingsmelder 
 + TABBERT multifunctionele dubbele bodem, aan onderzijde met kunststof afgedekt
 + Luifel boven Slide-out
 + Verlichte luifel, rechterzijde

3. WONEN
 + Meubeldecor ‚Noce Lido‘
 + Exclusieve metalen kastgrepen met comfortabele push-in-plus vergrendeling
 + Kastkleppen in bi-color hoogglans optiek
 + Stoffering naar keuze: Grazia (echt leer als optie), Atmosfera of Tendenza (kunstleer)
 + Entree-unit van aluminium
 + Ventilatieroosters in zit/opbergbanken 
 + Ventilatieruimte achter de bovenkasten
 + Moderne lamellen gordijnen

 + Zuilheftafel in rondzitgroep
 + Indirecte LED verlichtingsband in baldakijn (Ambienteverlichting)
 + Hoogwaardige PVC-vloerbedekking
 + Centraal bedien- en dimbare verlichting
 + Serviceluikje in de bankkast bij ingangsgedeelte
 + Vitrinekast bij ingang (modelafhankelijk)
 + Verlichte hoekregalen in zithoek
 + Rookmelder

4. KEUKEN EN SANITAIR
 + Dometic koelkast (gas /12V ¹/ 230V), verlicht en met vriesvak (werkzaam op gas tijdens het rijden 
alleen mogelijk in combinatie met de Mono of Duo Control)

 + 3 pits gaskookplaat met elektrische ontsteking, gietijzeren rooster en glazen afdekplaat 
 + RVS spoelbak met afdekplaat
 + Mengkranen in keuken en badkamer
 + Bovenkasten met spiegel en afl egvakken in badkamer
 + 12V LED verlichting
 + Cassette toilet (met keramiek afdekking) 
 + Openslaand raam in toiletruimte, van melkglas en combirollo (modelafhankelijk)
 + Wasmeubel met wasbak van edelstaal
 + Douche inrichting met armaturen, 230V aansluiting toiletruimte vervalt
 + Schuifl aden met softclose systeem

5. ELEKTRA
 + 13 – polige Jäger stekkeraansluiting (ISO 11446)
 + 12V verzorgingspakket
 + LED inbouwspots (stroombesparend, lange levensduur)
 + Geoptimaliseerde stroomvoorziening (constante lichtsterkte ook bij wisselende verlichting, geen 
fl ikkeren, geen stroomschommelingen, geluidloze werking)

 + TV-voorbereiding (antenne-aansluiting, dakversterking tbv automatische antenne, SAT-bekabeling 
voorbereid

 + Flatscreen  22“ met geïntegreerde receiver en houder
 + TV-aansluiting tegenover het bed
 + Omvormer / schakelvoedingseenheid 400 Watt, in multifunctionele dubbele bodem geplaatst
 + USB-aansluiting
 + Verlichting in kledingskast
 + MP3 inbouw radio met 2 speakers in woon- en 2 in slaapgedeelte
 + GPS-tracker

6. GAS / WATER / VERWARMING
 + Elektrische vloer bijverwarming
 + Gaskachel met ringverwarming in woongedeelte
 + Gaskachel met ringverwarming in sanitairgedeelte
 + Warmwatervoorziening (in keuken en sanitaire ruimte via Truma Therme)
 + Verswatertank 45 liter, geïntegreerd in multifunctionele dubbele bodem
 + Waterleiding in de buurt van warmeluchtbuis gelegd 
 + Citywateraansluiting

7. Airo
 + Dakairco

Standaarduitvoering
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Optiemogelijkheden

• = Optie | – = niet mogelijk | X = standaarduitrusting

CELLINI SLIDE OUT
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10 Chassis

150840 ALKO Big Foot – voor premiumsteunen • 3 216,00

151728 Reservewiel met lichtmetalen velg (i.p.v. stalen velg) • - 292,00

151678 Hydraulische steunen (alleen i.c.m. mobiel pakket of 12V pakket) • 22 3.455,00

152313 Mover voor tandemasser tot 3.500 kg • 60 6.558,00

20 Dak, ramen, disselbak, deuren, ventilatie

100750 Hef- / kiep dakluik (700 x 500 mm) i.p.v.. hef- / kiep dakluik (400 x 400 mm) • 8 406,00

101402 Vliegenhordeur gehele hoogte • 4 341,00

100612 Extra serviceluik – positie en grootte modelafhankelijk • 2 239,00

30 Lijsten

102000 Sierlijst zilver / chroom extra (enkel) • 8 397,00

101399 Sierlijst zilver / chroom extra (dubbel) • 480,00

40 Luifels

501997 Luifel 455 x 250 cm, dakmontage • 32 1.454,00

502349 Luifel 600 x 300 cm, dakmontage • 2.491,00

50 Wonen

551347 Tappijtset voor Slide-out • 11 418,00

551416 Lederuitrusting Grazia • 3.030,00

552342 Watergel matrassen – voor CELLINI 750 HTD Slide Out • 523,00

552420 Slapen – 2 kussens en 2 dekens in slaapgedeelte • 163,00

552269 Kledingkast i.p.v. toiletkast • 609,00

552270 Dressoir met 3 i.p.v. 2 deurtjes • 339,00

402271 Doorlopende keukenafdekking – inbouwapparaten los bijgelegd • 523,00

60 Elektra

250073 230V buitenstopcontact met antenne-aansluiting • 1 101,00

250072 230V stopcontact, extra, interieur • 80,00

250940 12V stopcontact, extra, interieur • 80,00

250004 Antenne pakket CARO®+ Premium (let op: niet overal in Europa NL zenderontvangst) • 2.541,00

252408 21,5" TV met HD tuner • 4 730,00

251337 Antennekabel bij de dissel, lengte 10 meter • 4 62,00

551702 6 extra LED dakspots, slaapruimte • 2 143,00

552585 6 extra LED dakspots, gang • 2 143,00

252004
Soundsystem „classic“ met subwoofer, versterker, en kabel voor Audio-overdracht  van TV naar Soundsystem (alleen mogelijk in combinatie met 
12V pakket)

• 6 1.256,00

252005
Soundsystem „premium“ met subwoofer, versterker met verbindingskabel Audio van TV naar soundsystem incl. CaroVision (alleen mogelijk in 
combinatie met 12V pakket)

• 3.049,00

251362 LED vloerverlichting • 3 437,00
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70 Keuken

401307 189 liter koelkast (12 Volt niet mogelijk) • 18 837,00

400573 12V koelkastventilator • 0 157,00

402268 1 hoge keukenlade ipv 2 bovenlade's • 208,00

80 Sanitair

451777 Houten vloerrooster in doucheruimte • 3 197,00

450563 Niveau-indicator (meter) voor schoonwatertank • 163,00

90 Gas, water, verwarming

450092 Verrijdbare afvalwatertank, 25 liter met stankafsluiter • 4 131,00

351386 ALDE warmwaterverwarming (hierbij vervallen de serviceluiken) • 34 3.000,00

352208 ALDE Smart Control • 538,00

352389 Schoorsteen verlenging • 53,00

102036 Winterafdekking voor rooster koelkast • 31,00

451960 Verswatertank 70 liter, geïntegreerd in multifunctionele bodem • 6 208,00

300518 Gasbuitenaansluiting, rechterzijde, voor • 2 208,00

550086 Verwarming met Ultra-Heat (Truma Elektroverwarming) (niet i.c.m. ALDE warmwaterverwarming) • 2 355,00

301956 Truma monocontrol CS incl. gasfi lter • 1 304,00

301957 Truma duocontrol CS incl. gasfi lter • 2 406,00

301057 Weergave + Eis-ex • 1 157,00

351390 Truma kachelmantel met open haard look (voor Truma S 5004) • 4 606,00

451481 Warmwater boiler met Truma BN 10 L (gas / elektrisch) Truma Therme vervalt • 10 942,00


