
PEP PANTIGA
CONNECTED TO LIFE

DK-DK



P E P  P A N T I G A

+  Selvjusterende bremse KTA-chassis
+  Alufælge (enkeltaksel), hvid
+ Dør: TABBERT TREND; udelt, uden vindue
+  Indgangstrin med TABBERT  bogstaver  

integreret, isoleret
+ 1-nøgle system
+ TABBERT servicemodul
+  Komfort rullegardin salon og køkkenvindue
+  Oplukkeligt vindue sort tonet
+  Tagluge (hæve/kip) 40 x 40 cm med myggenet  

og mørklægning, klar (front)
+  Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet  

og mørklægning, klar (bag)
+  Panorama tagrude 130 x 45 cm med myggenet og 

mørklægning (bag) (tilval/afhængig af grundrids)
+ TABBERT PRO.TEC-FRAME
+  GfK-tag med reduceret følsomhed for hagl
+  TABBERT tag-, lyd- og isolationsværdier
+ Sideplader i glatplade, White Onyx
+ Forteltlampe i LED
+ Møbeldekor: Eg Salinas
+ Moderne panelgardiner
+ Søjlebord i rundsiddegruppen
+ Stofbeklædning ved salonvindue 

+ Faste senge med 5-zoners Komfort-skummadras
+  Køjeseng 2 stk. – mulighed for ombygning  

til siddegruppe
+ Vægbelysning i soveområde
+  Induktion dobbelt kogeplade, transportable
+  Automatisk energivalg til køleskab (AES) 
+ Rustfri vask med glasafdækning
+  Store skuffer med softclose
+  Varmeovn TRUMA Combi 4  

(afhængig af grundrids)
+  Varmeovn TRUMA Combi 6  

(afhængig af grundrids)
+ Vandfiltersystem ”bluuwater” 
+  Lys i klædeskab
+  LED indbygningsspots 

(strømbesparende, lang levetid)
+  TV forberedelse med antenne 

tilslutning, tagforstærning til 
automatisk antenne og SAT kabler

+ velocate® GPS-Tracker

+   Ombygnng til
+ Høje salonvinduer
+ Køleskab 98 liter

+ Lameludtræksfunktion til  enkeltsenge 
+ Stor rundsiddegruppe
+ Køleskab 133 liter
+ Vægbelysning i soveområdet

+ Køjeseng, der kan 
omdannes til bænk

+ Badeværelse i bag
+ Køleskab 133 liter

Einhell  
One Night Stand  
(tilvalg)

DYONIC-chassis

Fuldt udstyret bruser  takket være drejbart   
vaskebord (tilval, 550 E)

Vand, spildevand og strøm samlet  
i ét servicemodul
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PEP PANTIGA 390 WD 2,3 PEP PANTIGA 550 K 2,5PEP PANTIGA 550 E 2,3



Løse kasser til sengekassen i  
PEP PANTIGA 550 E og 550 K (tilvalg)

Til tilberedning af mad 
trækkes den transportable 
induktionskogeplade ud af  
skuffen og placeres på 
bordpladen eller i det fri. 
Når der ikke er brug for den 
sættes den tilbage i skuffen 
så bordet er frit.

Fuldt udstyret bruser  takket være drejbart   
vaskebord (tilval, 550 E)

Vand, spildevand og strøm samlet  
i ét servicemodul

Sammenklappelig dobbeltseng 
i PEP PANTIGA 390 WD

Høje salonvinduer i opholdsrummet i stedet for overskabe



ACTIVE SILVER STAR-polstringen er 
lavet af innovativt pletafvisende 

Clean-Active-materiale.*

SILKY LEAF STOF / KUNSTL ÆDER SUNSET SKY STOF  ACTIVE SILVER STAR STOF ACTIVE LINE*

* Tilvalg mod merpris

+ 2 puder 40 x 40 cm 
+ 2 puder 60 x 40 cm 
+ 2 tæpper 150 x 200 cm
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KOplysningerne om leveringsomfang, mål og vægt samt udseende svarer til kendskabet på trykketidspunktet (07/2022). Der tages fortsat forbehold for ændringer vedrørende udstyr, 

tekniske data, standardudstyr og priser. Efter aftaleindgåelse tages der fortsat forbehold for tekniske ændringer i forbindelse med konstruktionen, såfremt de tjener den tekniske 
udvikling og er rimelige over for kunden. Efter aftaleindgåelse tages der også ligeledes forbehold for ubetydelige farveafvigelser og afvigelser i beskaffenhed, såfremt disse ikke kan 
forhindres på grund af materialet (f.eks. farveafvigelser på op til ca. 2,0 dE mellem lak på plade og lak på GfK/kunststof) og er rimelig over for kunden. Billederne kan vær vist med 
ekstraudstyr, der ikke er inkluderet i standardudstyret, og/eller som kan bestilles mod merpris (ekstraudstyr), samt i enkelte tilfælde også udstyrskendetegn for prototyper/studier/
landevarianter, der ikke svarer til standardversionen, og som heller kan bestilles som ekstraudstyr. Små farveafvigelser i forhold til billederne i kataloget og den faktiske vogn kan 
ikke udelukkes fuldstændigt af trykketekniske grunde. Lad derfor en pågældende autoriseret TABBERT forhandler give dig grundig rådgivning om den aktuelle standardversion, inden 
du køber en vogn. Dekorationerne, der er vist i kataloget, er ikke en del af leveringsomfanget. Vær også opmærksom på oplysningerne i den aktuelle prisliste, især om vægte, laste-
evnemuligheder og tolerancer. Vær opmærksom på, at det oplyste antal sovepladser kan gælde for sovepladser til både voksne og børn. Sovepladserne har ikke de samme mål. Vi 
anbefaler derfor, at du får rådgivning hos din TABBERT forhandler om størrelsesforholdene i vognen, så du har mulighed for at afgøre om sovepladserne (voksne/børn) i den enkelte 
vogn opfylder dine behov. Ved enkelte modeller skal der vælges ekstra udstyr for at få det ønskede antal sovepladser. Din TABBERT forhandler rådgiver dig gerne. Eftertryk, også i 
uddrag, er kun tilladt med forudgående skriftlig tilladelse fra Knaus Tabbert AG. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer. 

Koncept og design: tsitrone medien GmbH & Co. KG, Köln, www.tsitrone.de

DEKO-PAKKE*

HYNDESTOF

* Tilvalg mod merpris


