CARAVAN \ PRAKTIJKTEST
Tekst en foto’s: Peter Elseviers
Met dank aan camping De Lilse Bergen
Met de gewaardeerde medewerking van
Ideal Caravans, Wetteren

Unieke

keukenopstelling
Fendt Bianco Selection 495 SFE
Nooit gezien in caravanland, de dwars geplaatste keuken, vlak naast de inkom.
Dit is gelijk ook de grootste troef van deze caravan. Opeens wordt er heel wat
ruimte gecreëerd en de originele plaatsing oogt daarbij nog eens verrassend
mooi. We willen echter graag een maaltijd bereiden om aan de lijve te ondervinden of deze opstelling ook effectief wel praktisch is.

O

mdat deze originele
nieuwe plaatsing van
de keuken, alleen
bij Fendt te vinden
is en daar dan ook
nog maar in slechts één reeks,
de Bianco Selection, vangen we
deze test aan met een kooksessie.
Het aanrecht bij de meeste caravans biedt niet genoeg afzetvlak
en daarom moet je met potten en

50

juli - augustus - september 2016

pannen uitwijken naar de tafel.
Deze opstelling verplicht je steeds
180° te draaien, maar dat is nu
niet persé een nadeel. Wel kan
je snel naar buiten wanneer het
eten klaar is door de deur aan de
linkerkant. Het keukenblok meet
105 bij 65 centimeter, normale
afmetingen dus. En hier willen
we een idee poneren. Vermits er
voor het dwars geplaatste kook-

blok een zee aan ruimte zit, zou
deze keuken best 10 tot 15 centimeter dieper kunnen. Je krijgt
meer afzetvlak, de schuifladen
kunnen dieper uitgevoerd worden én aan de achterzijde van
de keuken langs slaapkamerzijde
ontstaat de mogelijkheid om kasten te integreren.
NOG MEER KEUKEN
Om je eetgerij kwijt te geraken,
is er werkelijk geen gebrek aan
opbergruimte. De 2 bovenkasten
zijn praktisch ingedeeld. Verder
bevinden zich onderaan 3 schuifladen voor bestek, potten en pannen met daarnaast in de linkse
uitsprong nog een smalle verticale kast. Om het ruimtelijk gevoel
in de Selection te behouden, zit
er een glasafscherming tussen
kookblok en de slaapkamer. Die
zorgt er tevens voor dat het bed
gevrijwaard wordt van vet- of
waterspatten. Op het Dometic
gasfornuis met drie naast elkaar
geplaatste pitten kan je drie volwaardige potten kwijt. De RVS
spoelbak met draaibare meng-

