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BYGGERI  /  CAMPING HYTTE FUNKIS DATA B L AD

Camping hytte Funkis Bolig i alt (A) Højde (B) Længde Bredde (C) Terrasse B x L Indgangsdør  B x H

28,8 m2 2.678 8.000 3.600 3.100 x 3.100 1.400 x 2.100    

*Alle ubenævnte mål er i mm.

Scan-Plast camping hytte i funkisstil og komplet med 
installationer, funktionelt møblement og fem sovepladser.
Færdigproduceret fra fabrik i en unik og helstøbt konstruktion 
af konventionelle og fiberarmeret kompositmaterialer.

Campinghytten kan opstilles på en sandpude eller punkt-
fundament. Efter opstilling tilsluttes el, vand og afløb, 
hvorefter hytten er klar til ibrugtagning.

Opholdsstue 10,5 m2

Bad/toilet 2,4 m2

Soveværelse 8,5 m2

Køjerum 3,6 m2

Terasse 9,6 m2

LEVERES INKL.

• Komplet køkken/alrum med vask, armatur, underskab 
med affaldskurv, køleskab, skuffer, overskabe, emhætte 
og kogeplader.

• Spiseplads med sovebriks og siddemøbel med hynder 
og ryglæn, spisebord og stol/taburet.

• Toiletrum med bruseniche, toilet med toiletpapirholder 
og børste, toiletskab med aflåst vandvarmer og hånd-
vask, armatur, spejl og lysarmatur.

• Dobbeltseng med madrasser.
• Køjesenge med madrasser, stige og aftageligt gitter
• El-radiatorer, LED lysarmaturer, el-ventilation og 

 sengelamper. El-tavle med måler.
• Klædeskabe i fuld højde
• Termovinduer.
• LED lysarmatur over indgangsdør.

DESIGN

• Indretning:  
1 stk. soverum med dobbeltseng, skabe og skrivebord 
med skammel. 
1 toiletrum med bruseniche. 
1 stk. soverum med 2 køjer, skab og en skammel. 
Køkken/alrum med spiseplads og 1 soveplads .

• Kapacitet: Op til 5 personer.
• Leveres klar for tilkobling med afløb, el- og vand-

tilslutninger.
• Kan leveres med forskellige typer facadebeklædninger. 
• Kan leveres med hovedindgangs-terrasse, udemøbler, 

plante kummer, sedum beplantning til tag m.m.
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OBS. Tegning må på ingen måde gengives uden vores skriftlige accept. Alle rettigheder forbeholdes af Scan-Plast.

PLANTEGNING

 0  1  . Bruseniche.
 02. Toilet med toiletpapirholder.
 03. Toiletskab med vandvarmer og håndvask,  

armatur, spejl og lysarmatur.
 04. Radiator, 500 W.
 05. El-ventilation.
 06. Sengelamper.
 07. Køjeseng med 80x200 cm madrasser, stige  

og aftageligt gitter.
 08. Klædeskab med 2 låger.
 09. LED Lysarmatur i loft.
   1  0. Stol/taburet.
   1    1  . Radiator, 500 W.
   1  2. Termovindue 80x80 cm.
   1  3. Komplet te-køkken med vask, armatur, underskab  

med affaldskurv, køleskab, 3 skuffer, 3 overskabe, 
emhætte med lys og kogeplade med 2 blus.

   1  4. Udluftning fra emhætte og el-tavle i overskab.
   1  5. Sidde-/sovebriks og siddemøbel med hynder 

og ryglæn.

   1  6. Spisebord.
   1  7. LED Pendel.
   1  8. Stol/taburet.
   1  9. LED Lysarmatur i loft.
 20. Skab med 2 låger.
 2  1  . 2 x 1000 W radiatorer.
 22. Indgangsparit med dør.
 23. LED lysarmatur over indgangsdør.
 24. Terrasse med tag og afløb (tilvalg).
 25. Sengelamper.
 26. Dobbeltseng med 2 stk. 80x200 cm madrasser.
 27. LED Lysarmatur i loft.
 28. 2 klædeskabe med 2 låger.
 29. Bordflade mellem klædeskab kan løftes af for at 

give plads til babyseng.
 30. Termovindue 80x80 cm.
 3  1  . Stol/taburet.
 32. TV på drejebeslag (tilvalg).
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