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Det flytbare forstykke 
forstørrer den indvendige 
plads –alt efter teltstørrelse 
med 100 til 120 cm!

En gobi i størrelse 6 er på 
næsten 20 m2. De fire stang-
buer 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-fiberglas, 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	fire	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
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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 fiberglas 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: 190 T polyester, belagt med PU, vandsøjletryk på ca. 1000 mm, 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 fiberglas. 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!

Vægt i kg

B	x	D i cm

højde i cm

Sammenpakket i cm

Pris i kr.

19

240 x 440

200

78 x 25

2.298,–

21

310 x 480

210

80 x 28

2.898,–

23

350 x 500

215

80 x 30

3.279,–

24

390 x 500

220

82 x 33

3.749,–

Størrelse	3 Størrelse	4 Størrelse	5 Størrelse	6

Sammenpakket i cm

Pris i kr.

Vægt	i kg

B	x	D i cm

højde i cm

13

185

70 x 25

1.498,–

260 x 330

Vægt	i kg

B	x	D i cm

højde i cm

Sammenpakket i cm

Pris i kr.

4

160 x 210

120

60 x 15

289,–

7

200 x 210

130

60 x 20

349,–

9

240 x 210

130

65 x 20

398,–

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 findes 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 fiberglas. Stangkanalerne har farvemarkeringer i enderne, så de rigtige stænger nemt kan sættes i.

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

hiker Størrelse	2 Størrelse	3

Vægt	i kg 5 6

B	x	D i cm 230 x 115 200 x 315

højde i cm 110 125

Sammenpakket i cm 70 x 20 x 20 70 x 20 x 20

Pris i kr. 489,00 569,00

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 indgan-
gen er der et vindue, som kan lukkes indefra med afdækning. Talrige opspændingsmuligheder på teltdugen og 
for teltsnore på stængerne.
Stænger:	•	 6 mm fiberglas, 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.

flexi
Vægt	i kg 3

B	x	D i cm 230 x 140

højde i cm 105

Sammenpakket i cm ca. 75 diameter

Pris i kr. 379,00
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leader hacienda villa

family plusronda nova
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Udstyr og tekniske data.
•	Teltet: Taget er helt syntetisk, belagt udvendigt og kan ånde. 
 Siderne er af trailtex.
•	 Indertelt: er af polybomuld, der kan ånde, gulvstykket er af PE 14/14 belagt  
 på begge sider og vandtæt. Der er påsyet en lomme til småting.
•	Stænger:	Stål 20 x 1 mm. Vinklerne er svejset og forstærket.

I de to eller tre indertelte, der er adskilt 
fra hinanden og ophængt i stængerne med 
øskner, er der rigelig til plads til op til 6 
personer.

En højtsiddende udluftning 
i bagvæggen giver en god 
luftcirkulation i teltet.

De delte vinduer (halv mygge-
net, halv klart folie) kan lukkes 
med klapper, hvor lyset kan 
trænge igennem skønt man 
ikke kan se ind.

Udstyr og tekniske data.
•	Teltet: er af 75D polyester der er PU belagtog har et vandsøjletryk på ca. 3000mm, sømmene er forseglede og tapede.  
 Indgangen kan rulles væk og folievinduerne har gardiner i forstykket. I begge sider er der også en dør med ugennemsig  
 tigt stof ,samt myggenet, begge døre kan også rulles op, eller bruges som vinduer. 
•	 Inderteltet: to indertelte af polyester, der kan ånde og vandtæt teltgulv af PE stof 10/10 der er belagt på begge sider.   
 Inderteltet kan lukkes af med dør med myggeindsats. Gulvstykke til teltforrummet, der fæstnes til inderteltet med velco  
 bånd.
•	Stænger: stål 19mm og fiberglas 7,9 mm

Den	attractive	model	“family	plus”	er	et	sandt	pladsvidunder	og	den	giver	en	høj	bokomfort-	har	store	
indgange	i	sidevæggene	og	standard	er	teltgulv	og	stabil	konstruktion.

family plus

Denne	model	byder	på	fordelene	af	kuppeltelte	og	af	telte	med	lodrette	vægge:	rigelig	plads	med	
to	rummelige	indertelte	og	et	stort,	frit	areal	i	for-	og	inderummet.	Stangkombinationen	af	stål-	og	
longlife-stænger	giver	stabilitet	og	fleksibilitet	på	samme	tid.

Udstyr og tekniske data.
•	Teltet:	af 75 D polyester, belagt med PU, vandsøjletryk på ca. 3000 mm. Sømmene er forseglede og  
 forsynet med tape; indgangsdør af væv og myggenet-indsats på indersiden; på højre side en oprulbar  
 indgang med udluftningsvindue. På venstre side er der et udluftningsvindue med ydre afdækning, som  
 kan lukkes. Bagvæggen har tre tildækkede ventilationsåbninger.
•	 Indertelt:	to rummelige indertelte i 2 forskellige størrelser af åndbart polyester, vandtæt bundkar af  
 PE-væv 10/10, coated på begge sider, inderteltet kan lukkes med uigennemsigtig dør og myggenet.
•	Stænger:	longlife 12,7 coated fiberglas kombineret med stålrør 19 mm.

Forstykket kan tages helt af; to inder-
telte, begge med god plad.

I	det	rummelige	tunneltelt	er	der	let	plads	til	4	personer.	
Attraktive,	friske	farver	giver	modellen	et	godt	blikfang.

Et	let	rengørligt	teltgulv	er	stan-
dard. I den forreste teltdelsættes 
det fast til selve teltet med lynlås, i 
den bageste del med velcro-lukning 
og så er der lukket af for fugt og 
ubudne gæster.

Prima	klima.	Udluftningsvinduer af stof og 
folieklapper har myggenet. En udluftning 
over vinduet, kan lukkes til, og  giver en god 
ventilation, også med lukket vindue.

Også i bagvæggen er der en 
ventilationsåbning.

I begge sidevægge er der en 
stor indgang med myggenet 
under døren; således kommer 
der luft ind i teltet uden der 
kommer myg med ind. 
Det store vindue i forstykket 
kan lukkes til med de påsyede 
gardiner.

Et lille tag beskytter udluftningen i 
sidevæggen mod regn.

De store højtplacerede udluftninger i den 
bageste del af sidevæggen giver en god 
luftcirkulation.

Teltdugen fæstnes til de robuste 
stålstænger med kroge. Indvendig 
stabiliseres stangbuerne med 3 
støtestænger.

Bestil	soltaget	(ekstra	udstyr)	sammen	
med	teltet!	Sættes ganske simpelt fast 
medlynlåse.

Dejlig	fleksibel:	forstykket kan rulles 
tilbage i 2 bredder.

Udstyr og tekniske data.
•	Selve teltet er af 210 T polyester- Rip-Stop, der er belagt med PU og har et vandsøjletryk på ca. 3000 mm. Tapede  
 sømme og en stor myggenet i taget giver et behageligt indeklima. Tagventilationen kan beskyttes med en klappe.  
 Forstykket kan tages af ved hjælp af lynlåse. Der er indgangsmuligheder i forstykket, indgangsdøren kan åbnes i 2  
 bredder. I begge sider er der et stort ventilationsvindue med en udvendig klappe. Begge sider kan rulles op.
•	 Indertelte:	2 indertelte der er af polyester, der kan ånde, vandtæt gulv af PE-stof 14/14, belagt på begge sider;  
 lomme til småting, inderteltet kan lukkes af med en ugennemsigtig dør.
•	Stænger:	Stænger af longlife fiberglas med elastisk kunststof 12,7 mm. 3 støttestænger til afstivning af buerne og til at  
 forenkle opstillingen.

Til	den	sikre	opstilling:	
De medfølgende teltbardu-
ner sættes fast i de påsyede 
stormstropper.

Tagstænger	giver 
ekstrahold og forenkler 
opstillingen.

De høje græskanter der er belagt på 
begge sider er meget lette at rengøre, 
snavs kan uden problemer vaskes af. 
Fleksibel opspænding af teltgulvet ud-
ligner ujævnheder på opstillingsstedet.

Folievinduerne og 
vinduerne af myggenet 
kan lukkes af med 
udvendige  klapper ved 
hjælp af lynlåse for at 
imødegå varmen eller 
nysgerrige øjne. 

Dette	attraktive,	rummelige	villatelt	er	et	perfekt	feriedomizil,	
hvor	man	kan	holder	ferie	i	flere	uger.	

Med det flytbare forstykke kan man i godt 
vejr få en skyggefuld veranda og i dårligt vejr 
er der mulighed for mere plads inde i teltet.

Påsyede stormstropper gør det 
muligt at spænde teltet ekstra 
op ved behov.

Vægt	i kg

B	x	D	i cm

højde i cm

Sammenpakket i cm

Pris i kr.

26

215

70 x 25

3.498,–

Vægt	i kg

B	x	D	i cm

højde i cm

Sammenpakket i cm

Pris i kr.

375 x 380

598,–soltaget i kr.

19

207

70 x 30

2.048,–

Vægt	i kg

B	x	D	i cm

højde i cm

Sammenpakket i cm

Pris i kr.

390 x 420

Vægt	i kg

B	x	D	i cm

højde i cm

Sammenpakket i cm

Pris i kr.

Størrelse	4 Størrelse	6

Vægt	i kg

B	x	D	i cm

højde i cm

Sammenpakket i cm

Pris i kr.

50

400 x 490

210

–

6.098,–

56

420 x 510

220

–

6.489,–

Stoffet på inderteltet er let og kan ånde, hvilket giver 
en behagelig luftcirkulation. Det vandtætte teltgulv 
holder ubehagelig fugtighed ude.

37

210

–

3.669,–

380 x 400

Dette	klassiske	villatelt	har	plads	til	en	familie	på	en	4	–	5	personer.	

Udstyr og tekniske data.
•	Telt:	Taget er af polyesterstof der er beklædt på den ene side. Væggene er  
 af bomulds-/polyesterstof med høje græskanter, der er beklædt på begge sider  
 med polyester. Indgang med staldørseffekt. Sidevæggen har et udluftningsvin 
 due, der kan lukkes med en vinduesklap ved hjælp af en lynlås.
•	 Indertelt: Polybomuld, der kan ånde, vandtæt teltgulv
•	Stænger: Stål 22 x 1 mm vinkel der er fuldstændig svejset

Stue	med	bekvemme	185	cm	til	loftet,	i	soveområdet	er	lyset	mere	afdæmpet	og	loftet	er	lavere.

Udstyr / tekniske data
Ydertelt	•	 af 75 D polyester-væv, PU-coated, vandsøjle ca. 1.500 cm, sømme forseglede og oversvejsede.
Udstyr:	•	 Indgangsmulighed i forstykket og i højre sidevæg; begge indgange kan sættes op som solsejl; venstre og højre 
sidevæg hver med et ekstra vindue, som kan lukkes indefra med afdækning. Udluftning med afdækning over teltforrum-
mets kuppel. Gulvbelægning til teltets forrum hører med til leveringen. Stangkanalerne er alle markeret med farver.
Indertelt:	•	 af åndbart polyestervæv; indgangsdør med moskitonet og uigennemsigtigt stof, kan lukkes med lynlås; gulvkar af 
PE 10/10 er coated på begge sider.
Stænger:	•	 longlife fiberglas på 11 mm, (mindsker faren for brud), 2 opstillingstæger.

nova Størrelse	3 Størrelse	4 Størrelse	5

Vægt	i kg 11 13 17

B	x	D i cm 230 x 430 265 x 480 325 x 490

højde i cm 185 195 200

Sammenpakket i cm 65 x 30 x 20 65 x 30 x 25 65 x 30 x 25

Pris i kr. 949,00 1.279,00 1.559,00

22

320 x 570

210

80 x 30

2.570,00

Teltets forrum har 
ståhøjde og byder på 
god plads til bord og 
stole.

Inde i teltet er der plads 
til bord og stole og der 
er udsigt til naturen hele 
vejen rundt.


