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ANTARES STYLE
 
Llits bessons transformables, si convé
 
¡Transformi, si vol, els seus llits bessons en un llit enorme! 
Caravelair ha dissenyat aquesta caravana amb molta capacitat d’emmagatzematge 
sotal dels llits i butaques del menjador. Lavabo equipat amb vàter, plat de dutxa i 
flexe amb aigua calenta.   
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Dimensions i Pesos 
Nombre de places:  4 
Longitud total amb la llança: 6,40m 
Longitud total de carrosseria: 5,32m 
Longitud interior: 4,70m 
Alçada total / interior: 2,58m / 1,95m 
Amplada exterior / interior: 2,30m / 2,15m 
Pes buida  +/- 5%: 960kg 
Pes en ordre de marxa  +/- 5%: 1.025kg 
M.M.A.: 1.500kg 
Canvi administratiu M.M.A.: 1200/1300/1400 
Perímetre avancé  +/- 5%: 9,44m 
Rodes: 175R14C 
 
Xassís / Carrosseria 
Construcció amb Tecnologia IRP i Aïllament 
XPS 
Parets exteriors de fibra contra pedregada 
Terra exterior en fibra 
Frontal i suport pilots posteriors acabats en 
ABS 
Finestra davantera 
Finestres abatibles: 5 
Amortidors a la suspensió 
Estabilitzador AKS 
Claraboia panoràmica   0,70x0,50m 
Portó exterior   1,00x0,40m 
Llum exterior d’avancé de leds 
3a Llum de fre 
Embellidor per a les rodes 
 
Habitatge 
Totes les finestres equipades amb mosquitera 
i enfosquidor 
Centraleta de control amb display 
Il·luminació interior de leds.  
Spots de leds amb USB 
Galeria inferior altells retro-il·luminada 
Coixins amb acabat “Confort Plus” 
Preinstal·lació d’antena 
Preinstal·lació aire condicionat 
Escalfador d’aigua Truma-Therme 5L 
Dipòsit d’aigua neta de 50L 
Dipòsit d’aigües grises de 30L 
 
Cuina 
Cuina 3 focs i pica inox amb tapa de vidre 
Frigorífic Trivalent de 85L 
 
Lavabo 
Vàter químic Thetford elèctric 
Plat de dutxa amb Flexe 
 

Habitacions 
Llits bessons (0,85x1,95)+(0,85x2,00) 
 Convertibles, també, en 1,95x2,10m 
Llit posterior 1,00x2,10m 
Matalassos “Confort” de 15cm amb teixit 
embuatat 
Obertura assistida del somier 
 
 

OPCIONS DISPONIBLES 

Xassís / Carrosseria 
ATC Trailer Control Al-KO instal·lat a fàbrica 
Aire Condicionat Dometic FJ1700 
Llantes d’alumini (recanvi acer) 
Potes estabilitzadores reforçades 
Roda de Recanvi amb suport 
 
Habitatge 
Calefacció de gas Truma 3004 (10kg) 
Aire Impulsat 
Escalfador d’aigua Truma-Therme 10L mixte 
gas/220V (11kg) 
Mosquitera porta completa 
Ultra-Heat 
Calefacció elèctrica per terra 
 
 

PACKS DISPONIBLES 

Pack Sporting    (19Kg) 
Llantes d’alumini (recanvi acer) 
Mosquitera porta completa 
 
 


