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Vi kender vore kunder særdeles godt. Vi har nu igennem mere end 20 
år ledsaget dem i deres ferier og vi ved helt præcist, hvad de sætter pris 
på. samspillet mellem vort know-how og de mange års erfaring med telte 
og kompetencen fra en professionel partner, som tilbyder markiser til 
huse, betragter vi som den bedste forudsætning for at markedsføre dwt-
markisen.

Vi er overbevist om, at vi gør hverdagen i ferien betydelig nemmere med 
dwt-markisen og at det giver væsentlig mere komfort. alle, som sætter 
pris på et hyggeligt sted i skyggen foran bilen, får et fleksibelt alternativ 
med dwt-markisen! 

Under udvikling af produktet har vi lagt størst vægt på kvaliteten. 
Både med hensyn til teknik og udstyr og ligeledes gennem omhyggelig 
forarbejdning. Ved dette produkt, som fremstilles i Tyskland, har 
holdbarhed og lang levetid højeste prioritet.

Markedsføringen af dwt-markisen betyder for vores virksomhed en 
videreudvikling, som vi er stolte af. som udbyder med et altomfattende 
sortiment står vi fra nu af klar med løsninger indenfor alle teltområder.
Fra forteltet over solsejlet, mobilteltet og touringteltet helt hen til ... 
netop: markisen!

Vi ønsker god fornøjelse, når du tager på opdagelsesrejse!
Peter, Claus og Dieter Winneknecht

For at lancere et virkelig godt produkt på markedet, 
skal man ikke blot vide hvordan, men også til hvem!
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Markiser 2009Et særligt produkt kræver en 
særlig service

Reservedelservice
Vort produktionssted i Tyskland gør det muligt for os at levere 
reservedele indenfor meget kort tid. 

Leveringsservice
Levering til forhandlerne sker enten gennem vores egen leverings-
service eller ved hjælp af specielle vognmænd, som sikrer største 
forsigtighed under håndteringen.

Gode råd til pleje
Du står heller ikke alene efter købet! På nettet finder du under 
www.dwt-zelte.com alt om den rigtige pleje af din markise – så du 
har glæde af den igennem lang tid.
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Sidevægs-klemmeprofil
ekstraudstyr eller seriemæssig 

del af sidevægsleveringen

Spændestang i midten
seriemæssigt for ekstra stabilitet

kunststofcoatede 
spændetove i 

ledarmen

Acryl-markisedug 
eller kunststofcoated 

stof

Trykstang med
udligningsfjedre

ekstraudstyr eller del af 
leveringen

Kan fås med udfald 
på 250 cm og 300 cm

Ledarme og led er 
pulverbelagte
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dwt-markisen  aLLe FOrDeLeNe i eT

Sikkert låsesystem

Markisecassette, 
ledarme og Udfaldspro-
filer pulvercoatede kan 

leveres i andre RAL-
farver

Stabil ledarmholder af 
høj kvalitet

Praktisk tilbehør 
fra mesh-væg til markisetelt

Støtteben og spændestang 
elokseret

Alle dine fordele i ét
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Det sikre låsesystem sørger for, at du kan låse din markise fast i lukket 
tilstand. Herved griber tandhjulene på udfaldsprofilen ind i tandhjulet 
på dugakselen. Desuden kører markisen ud på en meget blød, behage-
lig og støjsvag måde.

Hemmeligheden for den ukomplicerede og sikre opstilling af marki-
seteltet ligger i de fjedrede klemmeprofiler, som sættes ind mellem 
udfaldsprofil og markisekasse og som rummer markisedugen. De er 
udstyret med en hulprofil, som vægdelenes vævcoatede indtrækskant 
kan trækkes ind i.
Klemmeprofilerne fås som ekstraudstyr og de er indeholdt i leveringen 
af sidevæggene.

For optimal tætning af sidevæggene på køretøjet sørger specielt 
udviklede trykstænger med udligningsfjedre. Stængernes fjedring 
udligner køretøjets lodrette bevægelser og forhindrer beskadigelser 
på markisen. For tætning mod vinden sørger skumgummivulster. 
Trykstængerne følger med levering af sidevæggene.

Som en blandt få leverandører tilbyder dwt ved siden af den gængse, 
plejenemme kunststofcoatede dug en acryl-markisedug. Det åndbare 
materiale, hvor luft kan slippe igennem, er kendt som en speciel 
kvalitetsegenskab fra balkoner og terrasser.

Markisens cassette, ledarmene og udfaldsprofilen kan leveres i andre 
RAL-farver mod merpris. Standardfarverne er hvid og sølv.

Sikkert låsesystem

Sidevæg-klemmeprofiler

Trykstænger med udligningsfjedre

Acryl-markisedug

RAL-farver mulige
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Spændestangen sørger for ekstra spænding af markisedugen.
Med det nyudviklede sikringssystem garanteres det, at spændestangen 
er monteret fast til udfaldsprofilen og – såfremt markisen køres 
længere ud – ikke kan falde ned.
Spændestangen følger i øvrigt altid med leveringen.

Markisens ledarme sørger altid for den nødvendige spænding af dugen 
og de skal holde dens form og størrelse. Spændetovene beskyttes 
mod vind, vejr og korrosion med en kunststofbelægning. Ledarmene 
og leddene er belagt med pulver og således beskyttet imod vejrligets 
indflydelse.

Ledarmholderen udgør en ægte kvalitetsmarkise. Den skal optage de 
kræfter, der opstår ved armene og fordele dem på markiseanlægget og 
montagevæggen. Allerede udseendet af denne detalje på dwt-marki-
sen er et tydeligt tegn på den solide konstruktion af høj kvalitet. 

Ved siden af standard-udfaldet på 250 cm får du „Camper Top“ efter 
ønske også med udfald på 300 cm som „Camper XL“ ! I begge tilfælde 
får du passende og især gennemtænkte tilbehørsystemer.

Spændestang

Ledarme

Ledarmholder

Optimal 300 cm dybde

De passende sikkerhedsseler sørger for bedre stabilitet overfor 
vindstød. De brede selebånd monteres på markisens forreste 
støtteben og forankres med stabile pløkke i jorden.
Den afgørende forskel er montagen på støttebenenes led og 
ikke montagen gennem ledarmenen.*

Vindsikringssystem

dwt-markisen  aLLe FOrDeLeNe i eT

* Henvisning: ved uklare vejrforhold, snefald, regn og vind anbefaler vi at køre markisen ind – af hensyn til både   
       din egen sikkerhed og naboernes.



Camper
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Camper-modellens kunststofcoatede 
markisedug er ikke kun garanteret 
vandtæt, men også meget plejenem. 
Dugen er coated på begge sider, på 
oversiden i Sølvgråt på undersiden 
lysegrå.

Praktisk og fleksibel: Camper

Spændestangen hører til grund-
udstyret og sørger for bedre stabilitet 
og tilstrækkelig dugspænding.

Markisens pulverbelagte arme og led 
og ligeledes de coatede spændetove 
er beskyttet imod vejrliget på bedst 
mulig vis.

Den forskudte anordnind af tand-
rækkerne sørger for en ordentlig og 
sikker forbindelse med tandhjulet i 
markisecassetten.
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Markisecassetten, ledarmene 
og udfaldsprofilen kan efter 
ønske fås i andre RAL-farver 
mod merpris. Standard-
farverne er hvid og sølv.

Om ferien bliver dejlig, afhænger ikke af vejret, men hvordan du kan reagere på det.

Vælg blandt vore modulære vægdele den variant, som svarer til 
dit ønske. Flere oplysninger herom på side 14 og frem.

Med kun en smule arbejde kan du forvandle din markise til et 
markisetelt. Se fra side 14.

Hvis der ikke er nok plads i autocamperen for dig, så fordobler du den!

dwt-markisen  CaMPer

RAL-farver
Markise Camper 

Stativ: hvid eller sølv; dug: kunststofbelagt 
Leveringsomfang: Midterste spændestang, Håndsving, Håndsvingholder, 
Vægholder støtteben, Montagevejledning inkl. eksplosionstegning, Pløkke

Bredde Udfald  Vægt*  Pris kr.

310 cm 250 cm 30,9 kg 5.158,00

360 cm 250 cm 34,2 kg 5.682,00

410 cm 250 cm 37,7 kg 7.192,00

460 cm 250 cm 40,6 kg 7.951,00

510 cm 250 cm 43,7 kg 9.329,00

Merpris individuel farve 
Pulverbelægning i hht. RAL 2.798,00

Vægt*: uden håndsving, spændestang, vægkonsol



Camper Top

BLUE GREY SAND
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Markisen med dugen, som ånder: Camper Top

Camper Top giver dig med sin acryl-markisedug et ægte alter-
nativ til kunststofbelagt materiale. Stoffet, hvor luften kan slippe 
igennem, anvendes med stor succes på balkoner og terrasser 
og er et af kendetegnene for en kvalitetsmarkise. Åndbarheden 
som karakteristisk egenskab bevirker, at der ikke er for varmt 
under markisen, desuden giver acrylstoffet din markise et præg 
af luksus og største boligkomfort. Det lysægte materiale holder 
farverne længere. Markisedugen er imprægneret med Scotch-
gard og afviser således vand og snavs.

Ved Camper Top kan man vælge mellem farvetonerne Blue, Grey og Sand.
Vælg dit yndlings-dessin!

LEDARMHOLDEREN 
Ledarmholderen udgør en ægte 
kvalitetsmarkise. Den skal optage 
de kræfter, der opstår ved armene 
og fordele dem på markiseanlæg-
get og montagevæggen. Allerede 
udseendet af denne detalje på dwt-
markisen er et tydeligt tegn på den 
solide konstruktion af høj kvalitet.
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Nyd den friske luft. Også under markisen!Markisen med dugen, som ånder: Camper Top

I ordets egentlige forstand: Skygge i en håndevending! 

Tilbehøret er perfekt udviklet for alle Camper-modellerne. 
Et forstykke, som beskytter imod dårligt vejrlig, et yderligere 
forstykke imod direkte sollys, nemt og hurtigt monterede 
sidevægge eller det fuldstændige markisetelt? På side 14 finder 
du yderligere detaljer.

Ved hjælp af indtræks-
kanterne på markisen 
kan vægdelene trækkes 
ind nemt og hurtigt.

Markisecassettens 
gennemtænkte konstruktion 
muliggør en flugtende forkant 
i lukket tilstand og forhindrer 
indtrængen af vand.

dwt-markisen  CaMPer TOP

Markise Camper Top 
Stativ: hvid eller sølv; dug: acryl-markisestof

Leveringsomfang: Midterste spændestang, Håndsving, Håndsvingholder, 
Vægholder støtteben, Montagevejledning inkl. eksplosionstegning, Pløkke

Bredde Udfald Vægt* Pris kr.

310 cm 250 cm 29,3 kg 5.815,00

360 cm 250 cm 32,2 kg 6.441,00

410 cm 250 cm 35,4 kg 8.116,00

460 cm 250 cm 38,1 kg 8.930,00

510 cm 250 cm 40,8 kg 10.150,00

Merpris individuel farve 
Pulverbelægning i hht. RAL 2.798,00

Vægt*: uden håndsving, spændestang, vægkonsol



Camper XL

ACRYL 
BLUE

ACRYL 
GREY

ACRYL 
SAND

PVC
SILBER
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For ekstra megen plads: Camper XL

Vores model til familier og alle, som har brug for megen 
plads i ferien. Camper XL overbeviser med sit enorme 
udfald på 300 cm. Den byder på rigelig plads med skygge 
og betaler sig især ved opstilling af markiseteltet.
I en håndevending opstår et rummeligt, beskyttet opholds-
rum foran bilen, som giver rigeligt med plads. 
Under Camper XL er der simnpelthen plads til alt! 

For Camper XL med acryl-dug tilbyder vi farvetonerne Blue, Grey 
og Sand. PVC-dugen er sølvgrå på oversiden, nedefra er den 
lysegrå. Vælg selv dit yndlingsdessin!

Passer hele vejen rundt. For farvedessinet Sand tilbyder 
vi dig et markisetelt i passende farve.

* Henvisning: ved uklare vejrforhold, snefald, regn og vind anbefaler vi at køre markisen ind – af hensyn til både   
       din egen sikkerhed og naboernes.
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For ekstra megen plads: Camper XL

Indrømmet, ved 300 cm udfald skal man godtnok dreje en smule på håndsvinget.

Men det betaler sig! Kun få markiser byder på så megen plads.

Vi overtager ikke noget ansvar for ømhed i underarmen!

Tilbehøret for alle 
Camper-modellerne er 
omfangsrigt og 
gennemtænkt.
Hvad med et specielt 
forstykke som beskyt-
telse mod vejret eller 
hele markiseteltet med 
det samme? Få flere op-
lysninger på næste side!

Fiberforstærkede kunststofdele 
øger stabiliteten for din egen sikker-
heds skyld.

De passende Sikkerhedsremme 
sørger for bedre stabilitet overfor 
vindstød. De brede selebånd fastgø-
res til markisens forreste støtteben 
og forankres med stabile pløkke i 
jorden. Kan leveres som tilbehør. *

De mindste har brug for den største skygge.

dwt-markisen  CaMPer XL
  

Markise Camper XL 
Stativ: hvid eller sølv; dug: acryl eller kunststofbelagt eksTra DyB

Leveringsomfang: Midterste spændestang, Håndsving, Håndsvingholder, Vægholder støtteben, 
Montagevejledning inkl. eksplosionstegning, Pløkke

Bredde Udfald Vægt* acryl Vægt* PVC Pris kr. acryl Pris kr. PVC

360 cm 300 cm 33,7 kg 35,7 kg 6.801,00 5.995,00

410 cm 300 cm 37,0 kg 39,3 kg 8.585,00 7.610,00

460 cm 300 cm 39,8 kg 42,4 kg 9.399,00 8.370,00

510 cm 300 cm 42,6 kg 45,6 kg 10.620,00 9.760,00

Merpris individuel farve 
Pulverbelægning hht. RAL 2.798,00

Vægt*: uden håndsving, spændestang, vægkonsol
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Forstykket svarer til vejret

Vejrbeskyttelses-forstykke 
kan også forbindes med sidevæggene 

ved hjælp af lynlås

Bredde Pris kr

260 cm 1.086,00

310 cm 1.170,00

360 cm 1.254,00

410 cm 1.338,00

460 cm 1.422,00

Udvidelseselement
Forstykke 50 cm

321,00

Vejrbeskyttelses-forstykke

Modulsystemet giver dig mulighed for at sætte dit markisetelt sammen skridt for skridt. Hvis du først vælger forstykket til 
vejrbeskyttelse som eneste ekstra del, så anbefaler vi med henblik på en senere udvidelse at købe dette element i en mindre 
udgave. Med udvidelseselementet kan du forlænge dit beskyttende forstykke i bredden.
Herved får udvidelseselementet også en funktion som indgangsdør. Forbindelsen mellem det beskyttende forstykke og 
udvidelseselementet såvel som forbindelsen med sidevæggene sker ved hjælp af lynlåse.

+            +                =

(1)                   (2)           (3)                 (4)

For eksempel til markisebredde 460 cm:

Vejrbeskyttelses-forstykke 410 cm (1) + udvidelseselement 50 cm (2) = forstykke 
460 cm. Ved køb af et par sidevægge (3), passende til din markises montagehøjde 
og udfald får du et fuldstændigt markisetelt (4).

Venstre, højre, foran, hele vejen rundt - netop som du ønsker det!

Alt efter behov kan du vælge fra enkelte vægdele hen til det fuldstændige markisetelt. Det gode ved det: 
specielt for markisens tilbehør har vi udviklet et modulsystem, som byder på et stort antal kombinati-
onsmuligheder. De enkelte dele forbindes med hinanden ved hjælp af udskiftelige lynlåse. Denne særlige 
egenskab byder på valgmuligheden for at kunne bestille moduler også på et senere tidspunkt. Side- og 
forstykkedele forbindes fast med markisen ved hjælp af indtrækskant og profilskinner.

Tekstile montagedele

Leveringsomfang: Opspændingsmateriale, Opbevaringspose
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Venstre, højre, foran, hele vejen rundt - netop som du ønsker det!

Forstykke solskærm (mesh-stof)

Bredde Pris kr.

280 cm 833,00

330 cm 917,00

380 cm 1.002,00

430 cm 1.086,00

480 cm 1.170,00

Dette forstykke beskytter ikke kun imod solen, men også mod 
nysgerrige blikke. Det er alligevel muligt at kigge ud indefra. 
Forstykket har 3 indtrækskanter i tykkelserne 5 mm, 6 mm 
og 7 mm.

Til solskinstider

Sidevæggene beskytter imod vind. Samtidigt 
nyder du den frie udsigt til naturen. Alle vægge 
kan forbindes med hinanden ved hjælp af lynlåse 
og danner et fuldstændigt markisetelt. 
Alle sidevæggene er udstyret med vinduesaf-
dækninger på indersiden. Kriterierne til valg af de 
rigtige sidevægge retter sig efter montagehøjden 
på dit køretøj og udfaldet.

Sæt sidevægge på!

Sidevægge

Solskærm-forstykke (mesh-stof)

dwt-markisen  TiLBeHøreT

sidevægge  
1 par farve grå eller beige inkl. teltklemmeprofilerne

Montagehøjde
Udfald 250 cm 

Pris kr.
Udfald 300 
cm Pris kr.

220-240 cm 3.357,00 4.619,00

240-260 cm 3.441,00 4.703,00

260-280 cm 3.525,00 4.787,00

280-300 cm 3.609,00 4.871,00

Leveringsomfang: Teltklemmeskinne, Trykstang, Montagevejledning, Opspændingsmateriale, Opbevaringspose til teltdele

Leveringsomfang: Opspændingsmateriale, Opbevaringspose Leveringsomfang: Opspændingsmateriale, Opbevaringspose
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dwt-Markisen  Fra Markise TiL FOrTeLT

For alle dem, som i ferien ikke vil give afkald på den luksus, et fortelt giver, tilbyder dwt muligheden for at komplettere markisen til 
et fortelt ved hjælp af tekstile montagedele. Alt efter din markisedugs farve og materiale tilbyder vi det passende dessin: 

10 gode grunde for markiseteltet:

6. Stormopspænding: I forstykket og 
i sidevæggene er der skabt mulighed for 
en ekstra stormopspænding.

1. Lynlås:
De enkelte vægdele forbindes 
med hinanden ved hjælp af 
udskiftelige lynlåse.

4. Sidevæg-klemmeprofil: 
er fjedret, giver markisen en større 

stabilitet og er udstyret med en 
kantskinne, som sidevæggens in-

dtræksskinne trækkes ind i.

3. Indtrækskant: Forstykket og sidevæggene 
forbindes med markisen ved hjælp af indtrækskant 
på forbindelsesprofilerne. Sidevægs-klemmeprofilen 
hører til sidevæggenes og markiseteltets 
seriemæssige omfang.

5. Trykstænger: 
er fjedrede og udligner der-
med nemt højdebevægelser, 
de hører til sidevæggenes og 
markiseteltets seriemæssige 
omfang.

2. Vinduesafdækning forstykke: 
På ydersiden, ved hjælp af lynlåse 
åbner folievinduesafdækningen de 
myggenetindsatse, som ligger bag.

7. Gardiner / -kanter: 
Efter ønske kan du udstyre 
forstykket med gardiner. 
Ophængning af gardiner sker 
ved hjælp af gardinruller på 
gardinkanten. Gardinkanten 
findes seriemæssigt.

8. Udvidelseselement: 
fungerer som udvidelse af forstykket; 
bredde ca. 50 cm; kan forbindes 
med forstykket til højre eller til 
venstre ved hjælp af lynlås.

10. Vinduesafdækning sidevæg:
ligger på indersiden og lukker 
folievinduet helt tæt ved hjælp 
af lynlåse.

9. Hulsøm: 
Telthjørnet bestemmes 
nøjagtigt gennem fastgørelse 
(hulsøm med blødt stof- eller 
burrebånd) på markisens ben 
og øger således teltets stabilitet.
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dwt-markisen  TiLBeHøreT

Tilbehør

   Markisetelt beige

< Markisetelt grå

Hyggelige gardiner beskytter ikke kun imod sollys og 
nysgerrige blikke, de sørger også for en behagelig atmosfære. 
Vælg mellem:

Løft forhænget for friske dessiner!

Dessin CB Dessin B Dessin CR

Leveringsomfang: Teltklemmeskinne, Trykstang, Montagevejledning, Opspændingsmateriale, Opbevaringspose til teltdele

Markisetelt komplet (bredde 310 cm) 
Farve grå eller beige, inkl. teltklemmeprofiler

Montagehøjde
Udfald 250 cm

Pris kr.
Udfald 300 cm

Pris kr.

220-240 cm 5.544,00 6.302,00

240-260 cm 5.628,00 6.386,00

260-280 cm 5.713,00 6.470,00

280-300 cm 5.797,00 6.554,00

Udvidelseselement
Forstykke 50 cm

321,00 321,00

Markisetelt komplet (bredde 410 cm) 
Farve grå eller beige, inkl. teltklemmeprofiler

Montagehøjde
Udfald 250 cm

Pris kr.
Udfald 300 cm

Pris kr.

220-240 cm 5.965,00 6.722,00

240-260 cm 6.049,00 6.806,00

260-280 cm 6.133,00 6.890,00

280-300 cm 6.217,00 6.975,00

Udvidelseselement
Forstykke 50 cm

321,00 321,00

Gardinsæt 
Markisetelt-forstykke

størrelse Pris kr.

1 (2 x 120 cm) B 336,00

1 (2 x 120 cm) CB, CR 375,00

2 (4 x 100 cm) B 384,00

2 (4 x 100 cm) CB, CR 422,00

Markisetelt forstykke (farve grå eller beige) 
forbindes med sidevæggene ved hjælp af lynlås

Pris kr.

Forstykke 310 cm 2.011,00

Forstykke 410 cm 2.432,00

Udvidelseselement
Forstykke 50 cm

321,00



Profil und Perspektive 1 Profil und Perspektive 2
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dwt-markisen  TiLBeHør 

Til blæsevejr
De passende sikkerhedsremme sørger for bedre stabilitet 
ved vindstød. De brede selebånd fastgøres til markisens 
forreste støtteben og forankres i jorden med stabile pløkke. 
Den afgørende forskel er montagen på støttebenenes led 
og ikke fastgøringen gennem ledarmene*

Vælg farve
Du har yderligere mulighed for at anbringe en pyntekant på 
udfaldsprofilen. Vælg her mellem farverne blå og gul.

Vindsikring

Pyntekant

Adapter

Således monteres markisen på 
dit køretøj
Det seriemæssige udstyr består af standardkonsollens tre dele. 
Som alternativ tilbyder vi konsolprofilen H. Profil H leveres 
passende til markisens længde. På denne profil ligger markisen 
over hele sin længde. Regnvand kan ikke løbe ned bag markisen 
og kræfterne er bedre fordelt. På grund af profilens mål har den 
en større afstand fra køretøjets side og anvendes derfor på 
de steder, hvor f. eks. designelementer eller fremspring på 
karosseriet gør en direkte montage på siden umulig. 
Konsollen H er desuden nemmere at montere, fordi den 
ønskede højde kun skal bestemmes to gange.

Tætningskanten forhindrer, 
at vand trænger ind mellem 
markisen og bilens side.
Anbefales ved brug af 
standardkonsollen.

standardkonsol (serie) adapter type H

* Henvisning: ved uklare vejrforhold, snefald, regn og vind anbefaler vi at køre markisen ind – af hensyn til både din egen sikkerhed og naboernes.

Tilbehør Pris kr.

Trykstang elokseret 294,00

Sidevæg-klemmeprofil, 1 sæt (hø+ve), udfald 250 cm, 
farve hvid eller sølv.

814,00

Sidevæg-klemmeprofil, 1 sæt (hø+ve), udfald 300 cm, 
farve hvid eller sølv.

853,00

Stormseler (1 par) 195,00

Pyntekant: farve gul eller blå 23,00 / M.

klemmeelementer (6 stk.), farve hvid eller sølv, pris 22,50 

Håndsving teleskoperbar (140 - 200 cm) 320,50

adapter type H

Markisebredde, farve Pris kr. 

310 cm, elokseret 932,00

360 cm, elokseret 1.010,00

410 cm, elokseret 1.167,00

460 cm, elokseret 1.480,00

510 cm, elokseret 1.793,00

Tætningskant: markise / bilside 47,00 / M.



Entdecken Sie mehr!
Neben ausführlichen Informationen über die Produkte und das Unternehmen bietet 
Ihnen unsere Internet-Seite eine Menge an zusätzlichen Service-Infos:
News, Presseinformationen, ausführliche Infos zur Materialkunde und Pfl ege Ihres 
Zeltes, Aufbauanleitungen und Größenempfehlungen für Ihren Caravan, eine kom-
fortable Händlersuche mit Anfahrts-Routenplanung und noch vieles mehr. Stöbern 
Sie in aller Ruhe in unseren Preisknüllern! Hier zeigen wir Ihnen die Sonderposten 
und Restbestände zu Super-Sparpreisen, die der Fachhandel für Sie bereithält. 

www.dwt-zelte.com

Hinweisschilder an den Ausstel-
lungszelten erläutern die besonde-
ren Ausstattungsmerkmale eines 
jeden Modells.

Zelte zum Anfassen!
Informieren Sie sich live im dwt-Showroom in Baunatal
Viele Fachhändler verfügen einfach nicht über die Stellfl äche, unsere Zelte im Original 
zu präsentieren. Um den Fachhandel zu unterstützen und Ihnen die Möglichkeit zu 
geben, sich umfassend zu informieren, laden wir Sie zu uns nach Baunatal ein. Dort 
können Sie die Zelte in einem speziellen Ausstellungsraum in Ruhe begutachten und 
sich von unseren Mitarbeitern ausführlich beraten lassen. Auf rund 300 qm Ausstel-
lungsfl äche präsentieren wir Ihnen dauerhaft mindestens 12 verschiedene Modelle, 
wobei das gesamte Sortiment vertreten ist: 
• Bus- und Reisemobilzelte • klassische Vorzelte (Ganz- und Teilzelte)
• Touring- und Trekkingzelte • Markisen
• Zubehör   
• Accessoires für mehr Wohnlichkeit und Komfort sowie
• Gestängeoptionen

Am Besten, Sie vereinbaren vorher telefonisch einen Termin. So können wir gewährlei-
sten, dass einer unserer Berater genug Zeit hat, Ihnen alles zu zeigen und zu erklären. 

dwt - Der Film
Füße hochlegen, Popcorn bereithalten – dwt-Zelte präsentiert sich erstmalig in be-
wegten Bildern. Schauen Sie sich unter www.dwt-zelte.de unseren Unternehmensfi lm 
an und erfahren Sie zum Beispiel, wie eine Kollektion entsteht, was bei der Fertigung 
wichtig ist oder wie vor 20 Jahren alles begann. 
Viel Spaß! 
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Vores hjemmeside www.dwt-zelte.com giver dig alle oplysningerne omkring markisen og alle de andre 
teltprodukter i vort sortiment, desuden en masse ekstra serviceoplysninger:

Nyheder, presseoplysninger og udførlige oplysninger om materialeegenskaber og din markises vedligehold, 
vejledning til opstilling og meget mere. I vores brugervenlige forhandlersøgning med ruteplan finder du hurtigt 
forhandleren i din omegn. Klik jævnligt på vores side og få aktuelle oplysninger – det betaler sig!

Yderligere oplysninger

Telte til at føle på!
Få oplysninger direkte her hos os i dwt-showroom i Baunatal (D)
Mange forhandlere har simpelthen ikke plads nok til at vise alle vore telte. Som hjælp til vore forhandlere og som 
mulighed for dig til at få omfattende oplysninger inviterer vi dig til Baunatal. Her kan du se på vore telte i ro og mag 
i et specielt udstillingslokale og blive grundigt vejledt af vore medarbejdere.
På omkring 300 kvadratmeter udstillingsareal præsenterer vi hele året rundt mindst 12 forskellige modeller og 
hele sortimentet er repræsenteret:
• autocampertelte
• klassiske fortelte (fortelte og deltelte)
• touring- og trekkingtelte
• markiser
• tilbehør
• accessoires for mere hygge og komfort og 
• forskellige slags stænger
Det er bedst at træffe en telefonisk aftale inden besøget. Så kan du være sikker på, at en af vore kundekonsulenter 
har god tid til at vise og forklare det hele.

Fuldstændigt sortiment til ethvert behov
Vores virksomhedsfilosofi kan forklares med få ord: kvalitet, som holder. Funktion, som duer. Design, som over-
beviser. I henhold til disse målsætninger, som vi selv har pålagt os og som vi overvåger kritisk, udvikler vi for vore 
kunder, til ethvert krav og ethvert budget det passende produkt. Fra fortelt eller deltelt til rejse- og sæsoncam-
ping over bustelte og solsejle til outdoor-sortimentet til touring og trekking.

sikring af hjemstedet har for os en helt egen betydning
Vi holder fast ved vores beliggenhed i Tyskland. I vore produktionshaller gennemføres alt arbejde fra tilskæring 
og syning og videre til den afsluttende kontrol af varerne. Som forbilledlig uddannelsesvirksomhed arbejder 
vi med stor succes og udelukkende med uddannede fagfolk. For ægte topkvalitet „made in Germany“. 

Made in Germany

dwt-markisen  VirksOMHeDeN

Passende til din dwt-markise modtager du dwt-logbogen, hvor vi har samlet alle vigtige oplysninger for dig.
Her finder du vejledninger til montage og pleje, dit garantikort og et overblik over det tilbehør, som passer til din 
markise, så du har alting om bord!

Alt i bedste orden

Specielt til din ferie i autocamperen byder også vore mobile telte på 
et bredt produkttilbud for mere boligareal foran køretøjet. I dag her, 
i morgen dér – den ideelle ferieform for aktive, som vil opleve noget. 
Vore telte til autocampere og busser er dine perfekte ledsagere. 
De kan stilles op og tages ned hurtigt og nemt og de giver utrolig 
megen plads og komfort på opstillingsstedet. Vore autocampertelte 
er fritstående.

Endnu mere for caravan-venner!



Dieter Winneknecht GmbH · Harzweg 11 · D-34225 Baunatal · info@dwt-zelte.com

Attraktive telte i topkvalitet til 
touring og trekking finder du på 
nettet hos www.dwt-outdoor.
com Her kan du også bede om 
at få tilsendt vores brochure om 
dwt-outdoor-sortimentet.

På gensyn, 
hos din dwt-forhandler!

Gå på opdagelse i forteltenes 
verden i dwt-collection. Med 
alle fortelte, deltelte, mobiltelte 
og solsejle.

Billeder og mål er ikke bindende. Der tages forbehold for ændringer i design, mål samt teknik og udstyr. Alle oplyste priser er i kroner inkl. 25 % moms. Vejledende pris. Fritblivende 
tilbud (fra fabrikken) salgspris gælder indtil en ny udgivelse. © 2008/2009 by Dieter Winneknecht GmbH, 34225 Baunatal. Anvendelsen af tekst og billeder, også dele heraf, er beskyttet 
af ophavsretten og må ikke finde sted uden tilladelse. Dette gælder også kopiering, oversættelse, mikrofilm og bearbejdning på elektroniske systemer.

Vort agentur i Danmark: 

dwt telte Danmark  

Center Boulevard 5  

2300 Kobenhavn  

Tel: 3248 5053  

Fax:32503383  

info@dwt-telte.dk
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Outdoor 2009

www.dwt-outdoor.com

camper 2 hiker

bonanza flexi
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Det fl ytbare forstykke 
forstørrer den indvendige 
plads –alt efter teltstørrelse 
med 100 til 120 cm!

En Gobi i størrelse 6 er på 
næsten 20 m2. De fi re stan-
gbuer spændes indvendig ud 
med 3 støttestænger som gør 
at teltet står absolut stabilt.

Udstyr og tekniske data.
•	Selve teltet er af 190 T polyester- Rip-Stop, der er belagt med PU og har et vandsøjletryk på ca. 3000 mm. Græskanten er af PE 10/10 
og belagt på begge sider. Sømmene er forseglede og oversvejsede. Med indstillelig forstykke, bagvæg med højtplaceret udluftning. 
•	 Indertelt: er af polyester, der kan ånde, gulvstykket er af PE 10/10 og belagt på begge sider. Lomme til småting. Teltet lukkes af med en 
dobbeltdør bestående af en side med ugennemsigtigt stof, og en side med myggenet.
•	Stænger: Longlife-fi berglas, størrelse 3 i 11 mm, størrelse 4 til 6 i 12,7 mm. Afstandsstykker i stål 16/19 mm

Attraktiv,	variabel	og	meget	let!	Model	”Gobi	Vario	2”	har	meget	udstyr.	Robust	materiale	og	er	
sammenpakket	både	lav	i	vægt	og	lille	i	omfang.	Der	er	fi	re	størrelser	at	vælge	imellem.

Udluftningsklapper 
giver en behagelig 
udluftning, der også 
formindsker kon-
densvand.

De delte vinduer, 
halvdelen af myggenet 
og den anden halvdel af 
gennemsigtigt folie, kan 
lukkes helt til med ugen-
nemsigtige klapper.

Der er ekstra påsyet 
ringe til montering af 
inderteltene.

Fra størrelse 4 er der to indertelte med 
megen plads; både til en siddegruppe og 
her er en god bokomfort.

gobi vario 2

Dieter	Winneknecht	GmbH
Harzweg 11
D-34225 Baunatal
info@dwt-outdoor.com

Man	ser	straks	dette	kuppeltelts	harmoniske	farver	og	attraktive	mønstre.	Derefter	bemærker	
man	den	intelligene	konstruktion	–	megen	komfort	og	god	udnyttelseaf	lidt	plads!

Udstyr og tekniske data.
•	Teltet: er af 185 T polyester Rib-Stop-stof der
 er belagt med PU, vandsøjletryk på ca. 3000 mm, sømmene er forseglede. Indgangsdør i forstykket (kan opspændes  
 til soltag) og i begge sidestykker. Forstykket har et stort vindue, der kan lukkes indvendig med en stor klappe. Der er  
 yderligere et vindue i telttaget. 
•	 Indertelt:	185 T polyester der kan ånde, vandtæt gulvstykke af PE 10/10. Indgangsdør med dobbeltdør af myggenet  
 og uigennemsigtig stof der kan lukkes enkeltvis.
•	Stænger:	longlife fi berglas 12,7 mm, opstillingsstænger i 16 mm stål inkl. Gulvstykke til teltforrummet. 

Det	traditionelle	dobbelt-tags	kuppeltelt	er	ideelt	til	korte	ophold.	
Inderteltet	giver	den	bedste	beskyttelse	mod	insekter	og	myg.

Et påsat myggenet i indgangsdøren 
beskytter mod ubudne gæster.

Udstyr og tekniske data.
•	Teltet: 190T polyester, belagt med PU, vandsøjletryk på ca. 1000mm, græs 
 kanter PE 14/14 og belagt på begge sider. Dør i forstykket med ekstra  
 stænger der kan benyttes til opstilling af soltag.
•	 Indertelt: er af 190 T polybomuld, der kan ånde, gulvstykket er af PE 10/10  
 belagt på begge sider og vandtæt. Der er påsyet en lomme til småting, dør  
 med myggenet og stof dørindsats.
•	Stænger: er af fi berglas. Ved størrelse 2 i 7,9 mm og størrelse 3 og 4 er  
 begge i 8,5 mm 

camper

Attraktive, første klasses telte Til Touring og Trekking – god tur!

Størrelse	3 Størrelse	4 Størrelse	5 Størrelse	6

Størrelse	2 Størrelse	3 Størrelse	4

En	klassiker	blandt	kuppelteltene.	Ekstra	ventilationsåbninger	til	højre	og	til	venstre	for	indgangen	og	i	
bagvæggen	sørger	for	godt	klima	i	teltet.

Udstyr	/	tekniske	data:
Ydertelt:	•	 af 75 D polyester-væv, PU-coated, vandsøjle ca. 1.500 mm, sømmene er forseglede og forsynet med tape. 
Indgangsdøren rulles op, i forrummet er der plads til opbevaring af bagage. I forstykket fi ndes to ventilationsåbninger, 
en til højre og en til venstre for indgangen. I bagvæggen er endnu en ventilationsåbning og alle åbningerne kan lukkes. 
Indertelt:	•	 med indsyede lommer til opbevaring af småting, indgangsdør med dobbelt dør af moskitonet og uigennem-
sigtigt stof, enhver variant kan lukkes for sig, gulvet er af vandtæt og slidstærkt PE-stof.
Stænger:	•	 8,5 / 7,9 mm fi berglas. Stangkanalerne har farvemarkeringer i enderne, så de rigtige stænger nemt kan sættes i.

Ydertelt: i forstykke og 
bagvæg fi ndes ventila-
tionsåbninger, som kan 
lukkes.

hiker Størrelse	2 Størrelse	3

Enkelt	og	let	touringtelt	i	blå	eller	rød	farve.	Stængernes	specielle	foldesystem	gør	det	
nemt	at	sætte	teltet	op	og	at	tage	det	ned	igen!

Udstyr	/	tekniske	data:•	
Ydertelt:	•	 af 75 D polyester-væv, PU-coated, vandsøjle ca. 2.000 mm, sømmene er forseglede og forsynet med 
tape. Indgangsdør i forstykket, kan lukkes indefra med afdækning; både til højre og til venstre for indgangen 
er der et vindue, som kan lukkes indefra med afdækning. Talrige opspændingsmuligheder på teltdugen og for 
teltsnore på stængerne.
Indertelt:	•	 210D Oxford-polyester, PU-coated, vandsøjle 2000 mm. Indgangsdør med dobbeltdør af moskito-
net og uigennemsigtigt stof, kan åbnes enkeltvis eller sammen ved hjælp af lynlås.
Stænger:	•	 6 mm fi berglas, kan lægges sammen som bue.

Leverede opspæn-
dingsbarduner i 
forbindelse med de 
påsyede stormstrop-
per sørger for en 
sikker opstilling.

Ekstra ventilationsklap 
i bagvæggen giver et 
behageligt klima.

De opspændelige ud-
luftningsklapper giver 
et godt indeklima i al 
slags vejr.

fl exi

DK
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293 mm102 mm 297 mm

Fortelte • Deltelte • Solsejl • Autocamper-og • bustelte • Tilbehør

COLLECTION 2009Attraktive telte i topkvalitet til touring og 
trekking fi nder du på nettet hos www.dwt-
outdoor.com Her kan du også bede om at 
få tilsendt vores brochure om dwt-outdoor-
sortimentet.

dwt-Markise afrunder vort 
tilbud, som dækker et komplet 
varesortiment og således giver 
dig alle muligheder!

På gensyn hos din 
dwt-forhandler

Dieter Winneknecht GmbH ·  Harzweg 11 ·  D-34225 Baunatal ·  info@dwt-zelte.com

www.dwt-zelte.com

Her slutter kataloget,
men langtfra vort sortiment!

For tilhængere af trekking og vandreture, men også til familieferien 
tilbyder vi i vort outdoor-sortiment et stort antal attraktive modeller i 
enhver størrelsesorden. Nu hos din forhandler!

Prøvebog

dwt-MARKISEN 2009 

dwt-markisen - med pulvercoatede stænger i alle RAL-farvetoner, et 
hensigtsmæssigt modulsystem, ekstra sidedele kan sættes på, desuden 
fås vægge som beskyttelse mod vejr og sol og der er mange fl ere 
højdepunkter. Nu hos din forhandler!

dwt-OUTDOOR 2009

dwt-teltstørrelser for din 
campingvogn! I vores størrelses-
tabel fi nder du vores anbefaling 
vedrørende dwt-teltstørrelsen 
til din campingvogn.

Overblik over originale dwt-
farve- og kvalitetsprøver!
Udførlige oplysninger fi nder du 
fra side 3

Størrelsestabel 

DK
Vort agentur i Danmark:
dwt telte Danmark 
Center Boulevard 5 • 2300 Kobenhavn 
Tel: 3248 5053 • Fax:32503383 
info@dwt-telte.dk

Hier fehlt das waort ALLE >

zusammenkopiert^

mit telt


