Kwaliteitskaart

Tasman campers

Hout
Voor de meubels gebruiken wij als basis het lichte populierenhout (15mm !!! multiplex) Hierop wordt
op beide zijden onder hoge druk een harde HPL-toplaag verlijmd. Ook na jaren gebruik zult u hier nog
van genieten! De meubelpanelen worden gefreesd met een moderne computergestuurde CNC
freesmachine.
Profielen
Voor de afwerking gebruiken we de kantenaanlijmmachine, waarmee de kopse kanten van een
professionele ABS-kant worden voorzien.
Isolatie
Als isolatiemateriaal maken we gebruik van het superieure X-trem. Dit is het materiaal waar in
poolgebieden op geslapen wordt. Koel in de zomer en warm in de winter!
Vloeren
De vloeren worden na isolatie vervaardigd van populierenhout. Hierop verlijmen we hoogwaardig PVClaminaatstroken in een door u gekozen kleur. Ook in de banken en kasten hebt u dus een goed te
reinigen bodem.
Wanden
Na isolatie voorzien we de wanden van triplex. Deze platen verlijmen we zodat er geen irritante
geluiden voorkomen tijdens gebruik van de camper. De wanden worden afgewerkt met een
schuimvinyl (2mm) dat condensvorming in de wanden voorkomt. Ook is dit vinyl goed af te nemen met
een vochtige doek. Aan u de keus welk dessin!
Kussens
De kussens worden voorzien van een door u gekozen meubelstof. Bij ons kiest u uit tal van dessins.
Ook het soortelijk gewicht van het schuim is van belang. Optioneel: een matras van traagschuim!
Ramen
Het aantal ramen is afhankelijk van de aangeschafte bestelwagen. Soms zijn deze in het laadruim al
voorzien van ramen. Hoewel er meer mogelijkheden zijn gebruiken we meestal de S4-ramen van Seitz
of de ramen die speciaal voor de modellen gemaakt zijn. Graag bespreken we dit met u.
Elektriciteit
De Beaut AGM accu voorziet de verlichting, de waterpomp, de koelkast enz. van stroom. Tijdens de rit
wordt de huishoudaccu door de dynamo van de auto geladen. Omdat er vele opties zijn op het gebied
van elektriciteit nemen we dit graag met u door.
Water
Het water komt via een drukpomp uit de watertank. Het afvalwater verdwijnt na de zwanenhals in een
vuilwatertank. Watertanks worden onder de auto gemonteerd. Voor de schoonwatertank kan optioneel
gekozen worden voor inbouw i.v.m. vorst. De vulling van de schoonwatertank gebeurt via een
vulopening in de zijkant van de camper. Een ondergebouwde vuilwatertank wordt geleegd met een
schuif.
Gas
Standaard wordt de Tasman voorzien van een 5 kg gasfles. Of overweegt u de aanschaf van een LPGdamptank? Deze kan vaak onder de auto gebouwd worden of als staande fles in de auto geplaatst
worden.
Apparatuur
Alle door ons gebruikte apparaten zijn van bekende merken zoals Truma, Dometic Waeco, Smev, CBE.
Graag geven wij van JWG Campers u advies!
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Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene voorwaarden zoals deze gedeponeerd zijn bij de kamer van Koophandel te Groningen.
Een exemplaar van deze voorwaarden ligt bij ons ter inzage en zal op uw verzoek kosteloos aan u worden verstrekt

