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POKSI S on ensimmäinen matkailuvaunu, yleisesti tunnetusta
”Poksi-perheestä”, jonka kokonaispaino on 1000 kg. Vaunun
kori on erittäin hienosti muotoiltu,
jonka takia se eroittuu selvästi
muista saman kokoisista vaunuista.
POKSI S:ssä on yhdistetty sandwich-tekniikalla rakennetut sivuseinät ja muovista valettu katto,
taka- ja etuseinä sekä pohja.
Poksin valmistaja, puolalainen
NIEWIADOW tehdas omaa pitkät
perinteet muovin muotoilussa,
koska kaikkien Poksi matkailuvaunujen korit on tehty muovista.
Etu on siinä, että ne eivät ruostu,
homehdu eivätkä lahoa. POKSI S
matkailuvaunu on hyvin varusteltu, tilava ja erittäin mukava.

Tekniset tiedot:
Omapaino 800 kg
Kokonaispaino 1000 kg
Ulkomitat:
Kokonaispituus
Kokonaiskorkeus

506 kg
255 cm

(ilmastointilaitteella

270 cm)

Kokonaisleveys

230 cm

Sisämitat:
Pituus
Korkeus
Leveys
Pyörä

338 cm
192 cm
215 cm
185/70/R13

Poksissa on tunnelmaa
Perusvarusteet:
Makuupaikka kahdelle (215x120 cm) ja kolmannelle, tai kahdelle lapselle
(215x60 cm), wc/pesutila, kaasuhella, jääkaappi RM4210 Dometic 601, lämmityslaite Truma S2200, sähköpumpulla toimiva vesisäiliö 19 litr., Thetford kasetti
wc, vaatekomero, yläkaappeja, säilytyshyllyjä, sähköisesti lämmitetty lattia Foilpoint, vapaa-ajan akku, akkulaturi, hyttysverkko, yöverho, integroitu kaasupullotila
(2x11 kg), 215 cm pitkä tavaratila esim. suksille j.n.e., pöytätaso, astin, jatkojohto,
pölykapselit, varapyörä, nokkapyörä, kenkäkaappi, ja runsaasti tavaratilaa.
Lisävarusteet:
Ilmastointilaite Dometic B 1100S, polkupyöräteline, alumiinivanteet, TV LCD 15 .
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1. Keittiö
2. Istuinpaikat
3. Pöytä
4. WC

2
5. Jääkaappi
6. Vaatekaappi
7. Lämmityslaite
8. Vuode
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Keittiössä kaksiliekkinen liesi, lavuaari ja runsaasti säilytyskaappeja.

Thruma S2200 lämmityslaite.

Tilavassa WC:ssä on
iso peili ja säilytyskaappi lavuaarin alla.
Kääntyvän WC-istuimen ansiosta saadaan tarvittaessa lisätilaa.

Jääkaappi on hyvää mallia ja toimii tarpeen mukaan kaasulla, akulla tai sähköllä.

Kaasupullojen säilytystilasta löytyy varapyörä.

Poksissa on 30 erikokoista säilytystilaa!

Vaatekaappi.

Vaunun sisätila on kodikas ja tyylikäs.

Heidän mielipiteensä Poksista

...kodikas...

...nätti kuin karamelli...

tosi siisti...mukava

edullinen varustelutasoon
nähden...

215 cm pitkä säilytystila.

Vesisäiliö 19 litraa.

Et usko?
Tutustu itse!
Jälleenmyyjä:

Lom-Tuote Oy
0400-785 105
www.lom-tuote.eu
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