Meer dan 350 units geplaatst

CampPlus - Topkwaliteit sinds 2013
CampPlus maakt privé sanitair. Verder niks.
En in 8 jaar zijn we daar erg goed in geworden.
Een goed doordacht product zonder kinderziektes.
Topkwaliteit die er ook nog eens goed uitziet.
En omdat we ze slim en efficiënt bouwen,
ook nog eens betaalbaar.

Sinds 2013 hebben wij meer dan 350 Solo en Duo units gebouwd.
En die zijn allemaal nog in gebruik. Niet één uitgezonderd.
Daarom zijn wij de vaste leverancier van veel vakantieparken in
binnen- en buitenland. Maar ook van veel kleinere campings die
het privé sanitair jaarlijks met een paar units uitbreiden.

Slim, Efficiënt en Sociaal bouwen
De CampPlus units worden in series van 18 stuks gebouwd.
Alle onderdelen worden op maat en CNC bewerkt aangeleverd.
Daarna worden ze bij werk / leerbedrijven (voorheen Sociale
Werkplaats) in elkaar gezet door mensen met een arbeidsbeperking.
Zij doen dat, onder deskundige begeleiding, heel nauwkeurig en met
veel enthousiasme.
De units gaan de vrachtwagen pas in nadat ze grondig getest zijn en
alle 64 punten op de checklist afgevinkt zijn.

Ventilator
kachel

Grote spiegel
60 x 90 cm

Haardroger
+ stopcontact

CampPlus units worden Plug & Play geleverd. Met heel veel standaard inbegrepen.
Plus een aantal functionele opties om de unit perfect aan te passen aan uw situatie.

Duo

Solo

Afmetingen

2.06m breed x 2.47m diep x 2.25 / 2.37 hoog

1.95 breed x 1.61 diep x 2.15 / 2.25 hoog

Gewicht

1080 kg

840 kg

Stroomverbruik

20 A / 4800 W

10 A / 2400 W

Boiler

2 x 1500W, 80 liter electrische boiler

1500W, 80 liter electrische boiler

Dak

Boven en onder bekleed met lichtdoorlatend polyester. Volop daglicht.

Frame

Staalskeletbouw, lichtgewicht gegalvaniseerd stalen profielen.

Bekleding buiten

Foreco Waxedwood® onderhoudsvrije houten bekleding met RVS hoeklijsten.

Wanden en vloer

Wanden 4 mm HPL (Trespa) / vloer 10 mm dik massief HPL met ingeperst anti slip profiel

Isolatie

Buitenwanden 40mm Rockwool. Tussenwand Duo: 60mm Rockwool geluidsisolatie

Toilet

Geberit Rimfree® spoelrandloos wandtoilet met Geberit softclose wc bril

Wastafel

Verlichting

Geberit wastafel met eengreeps mengkraan. 12mm HPL planchets. Grote spiegel 90 x 60
Duo: 90 x 80 cm acryl douchebak. Solo: Inloopdouche 90 x 110 met drain
Grohe doucheset en thermostaatkraan.
Steinel LED verlichting met bewegingssensor en schemer schakelaar. 9,5W / 3000K

Verwarming (optie)

Dimplex ventilatorkachel met vorstbeveiliging, geschakeld door een tijdklok.

Haardroger (optie)

Geesa hotel haardroger met scheerstopcontact.

Douche

Buitenverlichting (optie) Eglo LED buitenlampen met bewegingssensor en schemer schakelaar.
Buitenkraan (optie)

KIWA buitenkranen met terugslagklep

Extra opties

Solid Surface afwasplaats, caravan aansluiting elektra

