
Confort Active

Cama dupla superior 

Cama dupla inferior 
Quarto

Cozinha, Sala
e WC

2 Bicos

Com torneira automática incluída

Fogão

Lava louça 

Frigorífico Compressor 12 volts, 90 litros e congelador

Mesa de sala com extensão, pé rotativo e
suporte para utilização no exterior 4 Lugares

Cabine duche individual 70x40 cm

Sanita rotativa Cassete; Alimentação de água direta;
Comando elétrico

Lavatório  Com torneira de água quente e fria
integrada

Manipulo de Duche Exterior Água Quente e Fria

Circuito de gás butano homologado 
Espaço na traseira para bilha de 6Kg 
c/respirador no piso e detetor de gás
na cabine

Iluminação em vários pontos da cabine Luz em led c/ controlo intensidade

Iluminação individual de leitura nas camas Focos de led 12 Volts
Iluminação individual de leitura na mesa
de refeições Focos de led 12 Volts

Iluminação exterior na zona da porta de
correr Luz em led 12 Volts

Tomada exterior 220 Volts

Circuito elétrico para 220 Volts 2 tomadas e dijuntores de proteção

Circuito de 12 Volts Com proteção por caixa de 10 fusíveis

Tomadas USB 1 Quarto e 1 Sala

Bateria de serviço 
120 Ah 3 possibilidades de
carregamento, 220 Volts, motor do
veículo e painel solar

Painel Solar 180 Watts Carrega a bateria serviço e a bateria
do veículo

Centralina de controlo para circuitos
elétricos e níveis de depósitos EBC PC100

Descrição Especificações

ygonow.pt

Iluminação e
Especificações

Eléctricas

2 Janelas Dometic Seitz S4 c/ vidro duplo,
mosquiteiro e cortina de escurecimento 800x450cm - Sala e Cozinha

1 Janela Dometic Seitz S4 c/ vidro duplo,
mosquiteiro e cortina de escurecimento 500x300 cm - Cama inferior

180x120 cm - acomoda 2 pessoas

185x120 cm - acomoda 2 pessoas

Especificações Autocaravana

Janelas



Confort Active

1 Clarabóia Dometic Mini-Heiki 

1 Clarabóia Dometic Mini-Heiki 

Descrição Especificações

ygonow.pt

40x40 cm - Cama superior

40x40 cm - Sala

1 Clarabóia Fiamma 28x28 cm - WC

Especificações Autocaravana

Janelas

Depósito águas limpas

Depósito águas sujas (banho e louça)

130 Lt.

80 Lt. c/ comando despejo

Aquecimento de águas 

Circuito de águas frias e quentes 

c/ boiler 10 litros a gás

c/ bomba auto. de pressão e vaso
expansor para pressão estabilizada

Circuito de Águas

Isolamento da cabina Material XPS de 30 mm, espuma de
poliuretano

Isolamento do chão e teto Material XPS de alta densidade de
20 mm e espuma de poliuretano

Acabamento do teto Material composito de alumínio 

Acabamento do chão Linóleo composto por matérias primas
naturais

Isolamento da zona das camas Borracha autocolante com cobertura de
alumínio de 10 mm

Mobiliário
Combinação entre contraplacado
de alta densidade e painel melamínico
termolaminado

Comprimento 5998

Largura 2050

Altura 2524

Especificações
de Construção

Medidas


