
Florida

Aan het strand of in het land
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Dubbel



De Florida is voorzien van een opvallend moderne look, design zelfs! Zeer trendy ontworpen voor de veelei-
sende recreant. Neem de ongelijkzijde daken, een blikvanger van niveau die de Florida een ongekend eigen 
uiterlijk meegeeft. Ideaal voor plaatsing aan bijvoorbeeld de kust, of een andere favoriete stek van u.
Heeft u wensen als het aankomt op kleuren? Er is héél veel mogelijk en de Florida is zelfs uitvoerbaar in 
twee kleuren. Uiteraard in de combinatie die u zelf ’t mooist vindt. Over de buitenkant gesproken: deze is 
bijzonder smaakvol uitgevoerd in naturel ogende buitenbekleding met potdeksel uitvoering, onderhouds-
vrij én fraai. 
Mocht u de Florida inderdaad aan de kust plaatsen, dan hebben wind, water en zout geen verwerende 
invloed op de buitenkant. Ook excelleert de Florida door haar luxe. Zo is het voorzien van een apart toilet 
en heeft u alle ruime in een U-vormige keuken. Aan het strand of in het land? De Florida is mooi van buiten 
en magnifi ek van binnen…



Florida dubbel

Arcabo weet al jaren dat een goed begin het halve werk is. En dat begin 
ligt besloten in ons unieke productieproces. Daarom hebben we jarenlang 
geinvesteerd in hi-tech productiefaciliteiten voor uw mobiele bungalows 
of cottages. De innovatieve productiefaciliteiten van Arcabo zijn de meest 
vooraanstaande in Europa binnen het segment van chaletbouw.
Op basis van een gloednieuw, hi-tech en grotendeels geautomatiseerd 
productieproces is de selectie, assemblage en afwerking van zelfs het 
kleinste detail in uw mobiele bungalow of cottage gewaarborgd.
Niets wordt aan het toeval overgelaten, alles staat in dienst van een perfect 
eindproduct, uw toekomstige vakantie- en recreatieplezier!

bezoek www.arcabo.nl
Arcabo Stacaravans BV, Meelsloot 1, 7711 GH Nieuwleusen, tel. 0529-488900

Woonkamer
  vinyl vloerbedekking, kleur naar 

keuze
 overgordijnen naar keuze
 schouw
 3 x dwcd
 extra wcd
 plafoniere
 luxe verlichting
 vinyl behang naar keuze
 cai aansluiting
 schuifpui
 openslaande deuren
 serre

Keuken/hal
 keukenblok met bovenkasten
 nis voor koelkast
 inbouwkoelkast met vriesvak
 koelvries combinatie
 combi magnetron
 vaatwasser
 eenhendelmengkraan
 afzuigkap
 badgeiser
  4 pits kookplaat met vonkont-

steking
 plafoniere
  vinyl vloerbedekking naar 

keuze
  dwcd
  rolgordijn
  CV
 apart toilet

Douche
  80 x 80 douche cabine
  90 x 90 douche cabine
  120 x 80 douche cabine
  badmeubel met onderkast, 

spiegel en verlichting
  afneembare vinylwanden
  volledig betegelde badkamer
  plafoniere
  mechanische afzuiging
  wcd

Ouderslaapkamer
  vinyl vloerbedekking
  luxe overgordijnen naar keuze
  boxspring bed 140 x 200
  boxspring bed 160 x 200
  boxspring bed 180 x 200
  2 x hogekast met bovenkast
  schuifdeurkast
  plafoniere
  nachtkastjes
  dwcd

Kinderslaapkamer
  vinyl vloerbedekking
  overgordijnen naar keuze
  2 x 80 x 200 boxspringbedden
  stapelbed
  kajuitopstelling
  2 x bovenkast
  2 x dwcd
  plafoniere

Ramen en deuren
  kunststof witte kozijnen kantel 

kiep
  gekleurde kozijnen
  dubbelglas
  dubbelglas met roede
  gefi gureerd glas in de badkamer
  schuipui
  openslaande deuren
  luiken (optisch )

Binnenwanden
  dubbele binnenwanden
  plaatmateriaal met behang
  woonkamer behangen naar keuze
  plafond schuin oplopend 

naar 255 mm
  witte structuurplafond

Dak
  a-symmetrisch puntdak
  stalen dakpanplaat
  andere dakbedekkingen in overleg
  isolatie 50 mm
  isolatie 90 mm
  goot 160 mm met regenafvoeren
  inpandige goot
  verbrede overstek
  inbouwverlichting in 

verbrede goot

Chassis/vloer
  stalen U.P.E gecoat in zinkfosfos-

faat 80 mu
 vloerplaat underlayment
  vloerisolatie 110 mm
  water/gasleiding geïsoleerd 

in vloer

Buitenwanden
  Arcawood onderhoudsarme plank
  totale wanddikte 124 mm, 

90 mm isolatie
  spouw 20 mm
  buitenlampaansluiting

 = standaard         = optioneel

Florida 1100x490

Florida 1100x490

Prioriteit voor productie

Creatief in kwaliteit

Stel zelf 
uw mobiele 

bungalow samen, 
de mogelijkheden 
zijn onbegrensd!
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