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Ausführliche Größenempfehlungen für Ihren Caravan

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. © 2009/2010 
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.

dwt-teltstørrelser for din 
campingvogn! I vores størrelse-
stabel finder du vores anbefaling 
vedrørende dwt-teltstørrelsen 
til din campingvogn.

Overblik over originale dwt-
farve- og kvalitetsprøver!
Udførlige oplysninger finder du 
fra side 3.

På gensyn hos din 
dwt-forhandler

Prøvebog Størrelsestabel 
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• Punkt for punkt til standardudstyret
• Skridt for skridt til specialudstyret
Så nemt er det: på hver side i kapitlet med heltelte ser du yderst til højre en bjælke med farvede punkter. Disse står for enkelte 
detaljer indenfor standardudstyret ved den tilsvarende model. Den smalle klapside her til højre i omslaget indeholder en tabel 
med listen over alle udstyrsdetaljer. Åbn simpelten denne klap mens du studerer de enkelte modeller. Så ser du med det samme, 
hvilket standardudstyr det telt byder på, som du netop læser om.

Teltdybde
ca. 240 cm
ca. 250 cm
ca. 280 cm 
ca. 300 cm  ca. 350 cm 

Tag
Uden ekstra søm
Kanaler til udhængsstænger
Tagvulst til tagrende
Udhæng forstærket med stænger
Vario-Clip-system (skrueløst holdersystem)

Forstykke
Indgangsdør, kan rulles op eller til siden
Indgangsdør, kan flyttes
Vinduesafdækning, kan lukkes med lynlås
Mulig verandaeffekt
Vandrette kanaler til verandastænger
Vandrette kanaler til verandastænger, med burrelukning
Permanent udluftning, foroven
Permanent udluftning foroven, kan lukkes
Lodret kanal til de midterste stænger

Sider
Kan tages af
Kan ombyttes
Kan nedfældes til veranda
Lodret kanal til ekstra stang
Vandret kanal til stormstænger, med burrelukning
Indgangsdør
flytbar indgangsdør
Stort net-folievindue, kan lukkes med lynlås og afdækning
Sidevinduer er udstyret med gardiner
Dobbelt vinduesafdækning (transparent folie og stof); begge afdækninger har lynlåse
Mulig udbygning til højre
Dobbelt vindhjørne; til bedre tilpasning til de skrå fronter

Generelt Udstyr
Fleksibel opspændingsbardun indvendigt
Fleksibel opspændingsbardun udvendigt
dobbelt græskant, på inder- og yderside, opspænding i midten
Øskner i græskant
Afdækkede lynlåse (ikke ved vinduesafdækninger)
Mulighed for stormbarduner hele vejen rundt

Hele Leveringsomfanget
Teltdug, stænger, gardiner, opspændingsudstyr, hjulafdækning og understykke, 
opbevaringspose inklusiv ekstra opbevaringspose til stænger

Ekstra Udstyr mod Merpris
Markiser til campingvogn, vinduer for og bag
Indertelt
Inderhimmel
Sikkerhedsrem plus
Forteltlygte
Dug
Vario-Clip-element (SHS-skinne)
Teltstangholder
Stangstrammer

Hvad du børe være opmærksom 
på inden køb af telt:
Forskellige campingvaner stiller forskellige krav til dit fortelt. Derfor skal 

de to vigtigste spørgsmål afklares inden planlægningen:

Hvordan og hvor står dit telt? Står det på et fast sted igennem flere år? 
Har det en fast plads i sæsonen og bliver det taget ned og opbevaret 
vinteren over? Eller ledsager det dig på dine campingrejser og skal det 
holde stand i stormvejr eller endda sne? Alt efter, hvordan og hvor dit 
telt står, tilbyder dwt-kompletprogrammet forskellige telt-modeller og 
alternative stangsystemer.
Vi forarbejder alle materialer, som er egnede til teltbyggeri og vi tilbyder 
alternativer til standardstængerne, så du kan træffe det bedste valg pas-
sende til dine behov. 
Flere oplysninger om emnet stænger finder du på næste side.

Velkommen hos dwt!

Kvalitets-løfterne fra dwt...
Det er vort højeste mål at opfylde ønsker. DINE ønsker! Derfor er vort løfte til dig: om det end handler om tiltalende 
design, et rimeligt forhold mellem pris og ydeevne eller realisering af individuelle ønsker – har vi inden for hver af vore 
produktklasser det passende svar.

Peter, Claus & Dieter Winneknecht

Pris Individualitet Design

Telte til at føle på!
Få oplysninger direkte her hos os i dwt-showroom  
i Baunatal
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 grun-
digt vejledt af vore medarbejdere. På omkring 300 kvadratmeter udstillingsareal 
præsenterer vi hele året rundt mindst 12 forskellige modeller og hele sortimentet 
er repræsenteret: 

• telte til busser og campingvogne • klassiske fortelte (hele telte og deltelte)

• touring- og trekkingtelte • tilbehør

• ekstra udstyr for mere hygge og komfort og desuden

• 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. 

dwt – Filmen
Fødderne op og en pose popcorn i hånden – dwt-
telte præsenterer sig for første gang på film. Kig 
ind på www.dwt-zelte.com og se filmen om vores 
virksomhed. Se for eksempel, hvordan en kollekti-
on bliver til, hvad der er vigtigt i produktionen og 
hvordan det hele begyndte for 20 år siden. 
God fornøjelse! 

Skilte på de udstillede telte forklarer det 
specielle udstyr for hver enkelt model.
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David viser dig telte, som fremhæver sig 
ved et uovertruffet forhold mellem pris og 
ydeevne. Topmodeller til kuppriser. 

Modeller til individualister som Maria: 
med disse telte går alle ønsker i opfyldelse, 
her bestemmer DU, fra udstyret til teltets 
udformning! 

Laura præsenterer vores designklasse! 
Moderne teltformer, friske farver, nye måle
stokke – alt til designelskere!

... og sådan finder du dem:
Fra fortelt til solsejl  dwt opfylder enhver campists ønsker. Lige meget, om det er pris, design eller individuali
tet, som har første prioritet for dig, vi har det passende telt inden for enhver kategori. For at lette din søgen en 
smule vil vore tre teltkonsulenter føre dig igennem kataloget og gøre dig opmærksom på højdepunkterne hos 
dwt.

 
Virksomheden  
dwt præsenterer sig 2-3
Et blik bag kulisserne 12-13

Servicedel  4-5
Nyttigt og værd at vide  
samlet i komprimeret form 

Heltelte  8-23 

Få oplysninger om helteltklasser, 6-7 
forskelskriterier og udstyrsdetaljer!

•  Primus-klasse 8-9 
 Vore nybegynderModeler med attraktivt  
 forhold mellem pris og ydeevne

• Komfort-klasse 10-23 
 Behagelige omgivelser med „det særlige præg“ 

Deltelte  24-27

Plads til frihedselskende! 
Campingfornøjelse til enhver årstid 

Solsejl  28-33

Beskyttelse imod for megen sol!  
Praktiske ledsagere om sommeren og til rejsemål sydpå 

Rejsemobil- og bustelte 34-41

Ideelt til globetrottere! Ekstra plads og al tænkelig  
komfort under rejsen med det mobile hjem

Ekstra udstyr  42-48

Det har du bare fortjent! 

•  Opbevaringstelte med megen plads 42-44
•  Ekstra udstyr for dejlige omgivelser og komfort 45-46 
•  Udstyrsdetaljer og ekstra stænger  47

Individualitet 
er vigtig 
for mig!

For mig er 
design det 

vigtigste!

Det kommer 
an på prisen!

Indhold 2010



En virksomhed præsenterer sig.

Fordi enhver campist har ønsker:
Et komplet sortiment til ethvert behov. 

Vores virksomhedsfilosofi kan forklares med få ord:
Kvalitet, der holder. Funktion, der fungerer. Design, der overbeviser.

I henhold til disse kriterier, som vi selv har sat og kritisk overvåger, 
udvikler vi til enhver slags ferie og rejse, til ethvert krav og til enhver 
pengepung det passende produkt til vore kunder.

Det glæder os som leverandør af et fuldt sortiment at kunne opfylde 
alle dine ønsker og tilbyder dig:

• heltelte
• deltelte
• bustelte
• solsejl
• Tekstilt tilbehør og en masse ekstra udstyr
• Stål- og alu-stænger af høj kvalitet fra egen produktion

Du har helt præcise forestillinger og 
stiller højeste krav til din nye rejseled
sager. Hos dwt finder du det passende 
telt!
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dwt-Zelte: kvalitet fra Tyskland!

Allerede siden 1986 udvikler vi forteltprodukter – fra den første idé hen til det 
færdige produkt. Højeste kvalitetsstandarder, tradition og kontinuitet spiller en lige 
så fremtrædende rolle som innovation og den kontinuerlige videreudvikling af vort 
sortiment. Detaljesans og nøjagtighed er grundlag for vores produktionsfilosofi.

Sikring af produktionssteder  
er særdeles vigtig for os. 

Vi står ved vores produktionssted i Tyskland. I vores produktionshaller i Niesky 
finder en stor del af produktionen sted – fra tilskæring over systue hen til slutkon
trol og stangproduktionen.
Som forbilledlig uddannelsesvirksomhed arbejder vi succesfuldt og udelukkende 
med faglærte medarbejdere. For ægte topkvalitet fra Tyskland.

Fra egen produktion – fra teltdugen til stængerne:

dwt-telte er håndlavede og er underlagt strengeste kvalitetskontroller. Og også 
når det drejer sig om stængerne til dit dwt-telt, stoler vi helst på os selv: siden 
2008 fremstiller vi selv stål- og alu-stænger. Også her udvider vi kontinuerlige 
vore innovative idéer – dwt VarioClipsystemet er et eksempel herpå, idet 
tidskrævende sammenskruning bortfalder. Det som startede som et hemmeligt tip, 
anvendes i mellemtiden af et stort antal campister. 

Med faglig kompetence og omfattende knowhow bidrager vort team med 
over 60 medarbejdere hver dag til, at navnet dwt i dag står for teltprodukter af 
højeste kvalitet. Vores mål er jo når alt kommer til alt, at du får en afslappende 
campingferie lige fra starten.
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195cm

BA

15cm 15cm

 A    B     C         D            E

 A     B       C           D                 E  1 2

28x 1,0 32 x 1,525x 1,0

De rigtige stænger til „din“ campingferie
De forskellige slags stænger og tilbehør fra dwt giver dig mulighed for at reagere på forskellige lokale forhold og at 
tilpasse dit stangsystem til det pågældende anvendelsesformål.

Campister, der stiller teltet op for et længere tidsrum, bør være særlig opmærksomme på stabiliteten, så teltet kan 
modstå vind og vejr igennem lang tid.
Rejsecampister bør være forberedte på vejrliget det pågældende sted. En kraftig vind ved havet kan kræve brugen 
af ekstra stænger. Når du flytter meget ofte til andre steder, så er det en fordel at have et stangsystem, der har en 
lav vægt og som er nemt at stille op. Standardmæssigt er dwt-telte udstyret med stål- hhv. aluminiumstænger af høj 
kvalitet.

1 Aluminiumrør
2 Eloxal belægning

Aluminium    Letvægteren ...
Sammenlignet med stålrør-stænger med 25 mm 
diameter vejer eloxerede aluminiumstænger med 
28 mm diameter op til 50 % mindre. De er det 
ideelle alternativ for rejsecampisten. Stængerne er 
lette at opstille og kan fås i følgende udgaver:

Til normale vejrlig
•  diameter 28 x 1 mm  
Til ekstreme vejrlig 
• diameter 32 x 1,5 mm  

For særlig sikkerhed: alumi
niumstænger i størrelsen 28 
x 1 mm er standardmæssigt 
udstyret med dwtlåsesyste
met (DLS).

Service-del

Rigtig måling!
Sørg inden opmåling for, at din campingvogn er parkeret  
på en plan undergrund.

•  står campingvognen på et forhøjet indvendigt teltgulv,  
 så mål fra gulvets overkant.
•  Står campingvognen lavere end det invendige gulvs  
 overkant, så mål fra jorden.
•  Ligger teltgulvet foran campingvognen, så begynd med  
 din måling fra den højde, hvor hjulet har sin ståflade.

Benyt til præcis opmåling en ”fast” (dvs. ikke nogen elastisk) snor!

Anbefaling om størrelser
dwt-teltstørrelser til din campingvogn ...
I vores anbefaling om størrelser finder du vores inddeling for din 
campingvogn på baggrund af dit fabrikat, byggeår og modeltype.
Når du har fundet frem til størrelsen, skal du under alle omstæn
digheder kontakte en dwtforhandler og få dine data kontrolleret. 

dwts anbefaling om størrelse er den sikre vej til den rigtige 
teltstørrelse. På følgende måde kan du derudover bestemme 
omløbsmålet:

Således bestemmer du 
delindtræksmålet ved for
telte, der kun fylder en del af 
vognen: mål fra gulvpunktet 
A gennem campingvognens 
skinne til det sted på camping
vognen, hvor teltet skal slutte 
og siden skal slutte af lodret 
(punkt B).

Sådan finder du frem til 
omløbsmålet ved fortelte der 
fylder hele vognen og solsejl: 
mål fra gulvpunkt A gennem 
campingvognens skinne, 
spænd over campingvognen 
og slut ved gulvpunkt B.

Stål  En stærk sag … 
De elforzinkede stålrørstænger er især velegnede til 
sæson og permanent opstilling, de byder på størst mulig 
sikkerhed og kan fås i følgende styrker:

Til normale vejrlig
• diameter  25 x 1 mm   
• diameter  28 x 1 mm  
Til ekstreme vejrlig
•  diameter  32 x 1,5 mm

A  Forsegling
B  Stålrør

C Zinkbelægning
D kromatisering

E  Forsegling
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www.dwt-zelte.com

Ausführliche Größenempfehlungen für Ihren Caravan

Størrelsestabel 2010

Online er det endnu nemmere. 
Under www.dwt-zelte.com 
finder du den praktiske størrel-
sesberegner. Ved hjælp af få trin 
beregner den helt automatisk 
den teltstørrelse, som du har 
brug for til dit køretøj.

www.dwt-zelte.com

GripStop – undgå besværlig sammenskruning
Udskift rørklemmen og skruen med GripStop! Det letter håndteringen af stængerne enormt: 
i stedet for at skulle stramme skruerne, trykker du blot på den intelligente klemmemeka
nisme. Stængerne deformeres ikke, rørenes overflade beskadiges ikke. Egner sig til stål- og 
alu-stænger Yderligere oplysninger herom findes du i afsnittet ”Ekstra udstyr” på side 47!
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www.dwt-zelte.com

www.dwt-zelte.com

Service-Del

Slidstyrke, modstandsdygtighed overfor vandtryk, lysægthed og Vejrfasthed spiller en stor rolle i produktionen hos dwt. Strenge produktions
retningslinier og regelmæssige materialetests gennem uafhængige institutter sikrer en vedvarende høj produktionsstandard.

Her nogle baggrundsoplysninger om teltmaterialer:

PVC-coated stof
•  Egnethed: helårstelte, vintertelte, tagområde i alle teltkategorier,  
 side og forstykkeområdet på helårs og sæsontelte
•  Sammensætning: Trevira/polyesterstof, som er coated med PVC på  
 begge sider (inder-og yderside)
•  Fordele: absolut tæt, særdeles slidstærk, sikret mod råd, mod 
 standsdygtig overfor sporer
•  Ulemper: øget dannelse af kondensvand mulig, ikke åndbar
•  Henvisning: mat eller højglanslakering gør rensningen nemmere

trailtex
•  Egnethed: solsejl, lette rejsetelte, betinget til sæsontelte
•  Sammensætning: syntetisk grundstof, som regel i forskellige  
 tykkelser coated med PU på en side
•  Fordele: let, vandtæt, transparent, let at rense, vanddamp kan tildels  
 trænge igennem
• Ulemper: mulighed for dannelse af kondensvand, ringere strækbar 
 hed, bruger lang tid til tørring
•  Henvisning: man skal være opmærksom på, at tagmaterialet har et  
 tilstrækkelig stærkt coatinglag.

Leacryl
•  Egnethed: helårstelt, sæsontelte, side og forstykker af rejsetelte, i  
 betinget omfang til vintertelte
•  Sammensætning: syntetisk fiberstof, forskellige vægtklasser, optisk  
 sammenlignelig med naturfiberen bomuld
•  Fordele: absolut ikke forrådnelig, vanddamp kan trænge igennem,  
 meget lysægte, imprægneringen afviser vand og olie
•  Ulemper: konstant høj udvidelse ved kun ringe tilbagedannelse,  
 langvarig tørringsproces
•  Henvisninger: alt efter stoffabrikant er UVbeskyttelsen blevet  
 afprøvet

Polyester
•  Egnethed: bærevæv til alle områder (ved tilsvarende coating)
•  Sammensætning: syntetisk fiber
•  Fordele: vejr og lysægte, slidstærk, UVstabil, ufølsom overfor fugt  
 og bakterier
•  Ulemper: på grund af den høje tæthed kan der ske forøget dannelse  
 af kondensvand
•  Henvisning: på grund af den høje materialetæthed er en vandsøjle  
 på 1.500 tilstrækkelig for gennemsnitlig brug

Vinduesfolier
•  Sammensætning: polyvinylklorid (klar eller i forskellige farver)
•  Fordele: rådner ikke
•  Henvisninger: giver beskyttelse mod UV-lys op til 90%,  
 smidigheden er afhængig af tykkelse og hårdhedsgrad

Det rigtige materiale er afgørende

Prøvebog
Overblik over originale dwt-farve- og kvali
tetsprøver …
Du vil gerne vide på forhånd, hvordan det 
føles at røre ved dit nye telt?
Din dwtforhandler har en prøvebog liggende 
til dig, så du kan se på originale farve og 
kvalitetsprøver.

Professionelle råd til den rigtige pleje får du på 
nettet. Kig ind i vores informationsblad under 
www.dwt-zelte.com: i artiklen „Det rigtige 
fortelt til enhver region“ finder du yder-
ligere tips om temaet teltmateriale!

www.dwt-zelte.com
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Oversigt fortelte

 Komfort-klasse
Hyggelige omgivelser og behagelige detaljer  
med „det særlige præg“
• serieudstyr med 13 grundelementer
• vælg blandt 6 modeller og 3 ekstra store modeller
• robuste stålrørstænger
• forstykke i 2 hhv. 3 dele 
• forstykke og sider kan tages ud
• vinduer med afprøvede folier, som beskytter mod UV-lys  

Udførlige oplysninger finder du fra side 10

 Primus-klasse
Vore nybegynder-modeller med attraktivt  
forhold mellem pris og ydeevne
• standardudstyr med 8 grundelementer
• tagmateriale: fuldsyntetisk hhv. polyester
• materiale til forstykke og sider: trailtex
• forstykke og siderne kan tages ud

Bemærk venligst: på grund af de meget attraktive priser er 
individuelle tilpasninger ikke mulige indenfor denne kategori.
Udførlige oplysninger finder du fra side 8

Billedtal standardudstyr Billedtal standardudstyr

66
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Oversigt fortelte

Overblik over standardudstyrets grundelementer

Lodrette kanaler med bur-
relukning: til fastgøring af  
ekstrastænger, kan åbnes og 
lukkes på særdeles komfortabel 
måde

Højt placeret gavludluftning i 
forstykket, der kan lukkes: 
Får luften til at cirkulere, men 
holder træk ude

3

K

4

K

5

K

Vandrette kanaler med burre-
lukning: Til ekstra stænger, meget 
lette at åbne og lukke

Stabile indsyede stormstropper: 
Fordeler optimalt kræfterne og 
giver teltet stabilitet

Tagskinne til montering af tag-
rende: sørger for optimalt afløb af 
vandet, så vandet ikke kan samle 
sig nogen steder. Tagrende føres 
ikke.

6

K

7

K

P

8

K

P

Dobbelprofil og skinnesnor: 
Standardudstyr, til nem anbringelse 
af solsejlet Shadow Comfort (kan 
bestilles ekstra)

Tagskine til Vario Clip-elementer 
uden skruer: Ikke længere noget 
krævende montagearbejde. Fås 
også i et sæt som ekstraudstyr

Spænde til sikkerhedsremmen (Afb. 
t.h.) Er allerede formonteret. Ved 
telte med stormtag fastgøres rem
men ved hjælp af øskener ved tagets 
dorn (afb. t.v.)

Beskyttelsespuder: Forhindrer 
beskadigelse af teltdugen på grund 
af klembøjlernes fastgørelse på 
stængerne og forlænger teltets 
levetid

Dobbelt vindhjørne: Holder 
siderne lige ved campingvogne 
med skrå front

Kraftige lynlåse: Holder i årevis 
ved god opspænding

Gardinskinner og gardinruller: 
Til nem og hurtig ophængning af 
gardinerne

Vandrette kanaler: Indsyet til de 
stabiliserende ekstra stænger

Indsyede kanaler: Giver en god 
føring af de ekstra spændestæn
ger til udhænget

> Gør brug af den praktiske klap på omslagets bagside >

7
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Gardinskinner og gardinruller: Forberedt til 
en hurtig ophængning af gardinerne!

Næsten som udendørs, dog beskyttet mod 
vind og vejr! Alle segmenter i forstykket 
og sider kan nedfældes til den populære 
verandaeffekt.

Udluftningen i forstykket sørger for et
behageligt indeklima i al slags vejr.

Vandrette hulsømme:Indsyet som standard 
til de stabiliserende ekstra stænger.

På hver side af teltet er der gode indgangs-
muligheder: 2 døre til højre og venstre i
forstykket og i hver af de to sider.

på billedet ses Fiesta 300

2 teltdybder
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Fiesta 240/300

Anbefalet ekstra udstyr 
Pris i Kr

Fiesta 240
Pris i Kr

Fiesta 300
Merpris Stålstænger 28 x 1 mm 540,– 540,–
Merpris Stålstænger 32 x 1,5 mm 1.330,– 1.330,–
Merpris Aluminiumstænger 32 x 1,5 mm 1.870,– 1.870,–
Sikkerhedsrem plus (1 par) 260,– 260,–
Inderhimmel 1.760,– 1.990,–
Vinduesmarkise (uden stænger) 430,– 430,–

Universelt udhængssolsejl Shadow Standard se side 42.
På disse sider finder du endnu mere ekstraudstyr.

Størrelse Omløbsmål i cm Vægt i kg (ca.) Pris i Kr Fiesta 240

9 791 – 820 35,00 5.100,–
10 821 – 850 36,00 5.300,–
11 851 – 880 37,00 5.600,–
12 881 – 910 38,00 5.800,–
13 911 – 940 40,00 6.100,–
14 941 – 970 41,00 6.400,–
15 971 – 1000 42,00 6.600,–
16 1001 – 1030 43,00 6.900,–
17 1031 – 1060 45,00 7.300,–

Størrelse Omløbsmål i cm Vægt i kg (ca.) Pris i Kr Fiesta 300

9 791 – 820 36,50 7.250,–
10 821 – 850 37,50 7.400,–
11 851 – 880 38,50 7.680,–
12 881 – 910 39,50 7.950,–
13 911 – 940 41,50 8.200,–
14 941 – 970 42,50 8.500,–
15 971 – 1000 43,50 8.750,–
16 1001 – 1030 44,50 9.000,–
17 1031 – 1060 46,50 9.450,–
18 1061 – 1090 48,50 9.600,–
19 1091 – 1120 49,50 9.750,–

Punkt for punkt til 
standardudstyr
Punkt for punkt  
til specialudstyret

Stang-skitser
–  Standardudstyr

Teltdybde 300 cm. Ind mod vognen er begge sider 
udstyret med små folieprægede vinduer, det store 
udluftningsvindue lukkes ved hjælp af præget folie 
og lynlås.

Primusklassen

Størrelse 9 – 10

Størrelse 11 – 12

Størrelse 13 – 17

Størrelse 18 – 19

Dette lette telt er i en klasse for sig når man ser på kvalitet, udstyr og vægt.
Alle sider kan tages af, store ventilationsvinduer i siderne, 6 mulige indgange,
Robust og slidstærkt teltdug samt et omfangsrigt stangudstyr.
Vælg selv mellem 240 eller 300 cm i dybden

Teltdybde: ca. 240 cm Teltdybde: ca. 300 cm 
Udhæng: ca. 20 cm  Udhæng: ca. 20 cm
Materiale: Taget er helt af syntetisk materiale coated på ydersiden, forstykke og sider af ånd-
bart trailtex, ekstremt let, lysægte og afvaskelig. Høje græs- og beskyttelseskanter, af højkvali-
tets polyester, der er coated med kunststof på begge sider, vejrbestandig og komplet afvaskelig. 
Forstykke: kan tages af og deles, højre og venstre side har begge en indgangsdør, hvert seg-
ment kan nedfældes til en veranda; forstykke udstyret med gardiner; vandrette hulsømme til 
stormstænger. Fra størrelse 16 med 4 vinduer.
Sider: Kan tages af; på begge sider udstyret med et stort udluftningsvindue; verandaeffekt mu-
lig; hver side giver 2 indgangsmuligheder (for og bag på campingvognen); vandrette hulsømme 
til stormstænger. 
Stænger: 25 x 1 mm stål; inkl. 1 verandastang og udhængsstænger; fra størrelse 11 med to 
ekstra tagstænger, fra størrelse 13 med to ekstra stormstænger.

240 cm eller 300 
cm i dybden - og 
det altid til en 
festlig pris

Sikkerhedsrem Plus, for mere stabilitet! Spænde til 
sikkerhedsremmen: Er allerede formonteret! Ekstra 
udstyr mod merpris. Ved tage uden udhæng lægges 
selebåndets øsken over tappen. Et ekstra slidstærkt 
lag mellem øsken og stof beskytter taget imod 
mekanisk beskadigelse. Ekstra udstyr mod merpris.
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Soltaget Shadow De Luxe er specielt blevet 
udviklet til fortelte med buet teltfront. Det har 
en dybde på 240 cm og monteres helt enkelt 
med lynlås.  

Ventilationsåbninger under vinduerne er praktiske 
specielt ved høje temperature, hvor de sørger 
for god udluftning i teltet. Ved dårligt vejr lukker 
afdækningen for ventilationsnettet

Den store teltdybde byder med 300 cm på tilstrækkelig plads til 
generøst interiør. Med de store vinduer har man et frit udsyn til 
naturen.

Når sidevægge og forstykke ikke benyttes, har du 
et smukt solsejl.

2 teltdybder
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Royal 240/300

  = Royal 240
 = Royal 300

Royal 240

Størrelse Omløbsmål i cm Vægt i kg (ca.) Pris i Kr

 12 881 – 910  36,00 9.700,–
 13 911 – 940  38,00 9.950,–
 14 941 – 970  39,00 10.300,–
 15  971 – 1000  40,00 10.450,–
 16 1001 – 1030  41,00 10.550,–
 17 1031 – 1060 43,00 10.970,–

Royal 300

Størrelse Omløbsmål i cm Vægt i kg (ca.) Pris i Kr

 12 881 – 910  39,00 11.450,–
 13 911 – 940  41,00 11.860,–
 14 941 – 970  42,00 12.270,–
 15  971 – 1000  43,00 12.530,–
 16 1001 – 1030  44,00 13.350,–
 17 1031 – 1060 46,00 13.790,–

Anbefalet ekstra udstyr 
Royal 240
Pris i Kr

Royal 300
Pris i Kr

Karnap (B / D) 115 x 210 cm 2.400,– ---
Karnap (B / D) 115 x 270 cm --- 2.800,–
Indertelt Karnap Royal (140 x 200 cm) 560,– 560,–
Merpris Stålstænger 28 x 1 mm 620,– 690,–
Merpris Aluminiumstænger 28 x 1 mm 550,– ---
Sikkerhedsrem plus (1 par) 260,– 260,–
Inderhimmel 1.760,– 1.990,–
Vinduesmarkise (uden stænger) 430,– 430,–

Universelt udhængssolsejl Shadow Standard se side 42.
På disse sider finder du endnu mere ekstraudstyr.

Punkt for punkt til 
standardudstyr
Punkt for punkt  
til specialudstyret

Stang-skitser
– StandardudstyrKomfortklassen

Hvad enten 240 eller 300 cm dyb – allerede ved første øjekast begejstrer modellen Royal 
med et attraktivt, behageligt og yndefuldt udseende. Ved nærmere eftersyn byder den 
på meget mere: materialer af højeste kvalitet, et behageligt interiør og udstyrets talrige 
detaljer opfylder allerhøjeste krav. Med storrumsmodellen Royal 300 er pladsmangel ikke 
længere et problem!

Teltdybde: ca. 240 cm Teltdybde: ca. 300 cm (storrum)
Udhæng: ca. 20 cm  Udhæng: ca. 20 cm 
Materiale: Tag og vægge af polyestervæv, som er coatede på ydersiden. Tag og vægge kan 
afvaskes, vanddamp kan slippe ud; sikret mod råd og vejrbestandig; vinduesfolien er UV-absor-
berende; beskyttelseskanter og græskanter er fremstillet af PVC-polyestervæv, som er coated 
på begge sider, plejenemt.
Forstykke: Forstykkets to dele kan tages ud; begge segmenter kan nedfældes hver for sig eller 
sammen til en veranda; indgangsdøren kan rulles til siden; fast indsyede store moskitonet-
moduler for en effektiv tværventilation under vinduerne, kan lukkes med stofklap.
Sidevæg: begge sidevægge er udstyret med et stort folievindue og et udluftningsvindue. Ud-
luftningsvinduet kan lukkes med en klar folieafdækning. Gardiner i sidevæggen beskytter mod 
fremmede blikke og mod solen; verandaeffekt mulig; speciel tagdrypkant til senere montage af 
regnskinner, på højre side er der mulighed for at placere en karnap.
Stænger: 25x1 mm stålstænger, udhæng forstærket med udhængstænger og afstandsstykker.

Begge forstykkesegmenter kan nedfældes.Klemmelåsen GripStop følger med leverin-
gen. Røret låser fast ved blot at trykke det 
sammen og det beskadiges ikke. Den er 
aldeles nem i brug.

Udskiftelige lynlåse i side-
væggene muliggør en nem 
anbringelse af karnappen. 
Karnapventilationen er 
nem at spænde op.

Størrelse 12 – 17

240 cm eller  
300 cm dyb?  

Det bestemmer du! 
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Sikkerhedsrem Plus, for mere stabilitet! Spænde 
til sikker hedsremmen er allerede formonteret! 
Ved tage uden udhæng lægges selebåndets 
øsken over tappen. Et ekstra slidstærkt lag 
mellem øsken og stof beskytter taget imod me-
kanisk beskadigelse. Ekstra udstyr mod merpris.

Vandrette hulsøme med velcro: til ekstra 
stænger, meget lette at åbne og lukke.

Lodret hulsøm i forstykkets midte til fast-
gøring af det midterste stangben.

Vario Clip-Elementer giver brugerkomfort 
og sikkerhed. De besværlige skruer skal 
ikke bruges mere! Den specielle tagskinne 
er som standard forberedt til brugen af 
Vario-Clip. 
Yderligere oplysninger på side 47!

Specielt nyt er det store udluftningsvindue i 
forstykket, det beskytter mod myg og giver 
god ventilation når det er varmt.

12



Nordic Blue Størrelse Omløbsmål i cm Vægt i kg (ca.) Pris i Kr

11 851 – 880 48,5 12.950,–
12 881 – 910 50,0 13.170,–
13 911 – 940 51,5 13.590,–
14 941 – 970 56,0 14.020,–
15 971 – 1000 57,0 14.330,–
16 1001 – 1030 58,0 15.180,–
17 1031 – 1060 59,5 15.700,–
18 1061 – 1090 60,5 16.330,–
19 1091 – 1120 62,5 16.990,–

Anbefalet ekstra udstyr 

Karnap (B/D) 120 x 230 cm, 19 kg 3.320,–
Merpris Aluminiumstænger 32 x 1,5 mm 1.790,–
Sikkerhedsrem plus (1 par) 260,–
Inderhimmel 1.990,–
Vinduesmarkise (uden stænger) 430,–

Universelt udhængssolsejl Shadow Standard se side 42.
På disse sider finder du endnu mere ekstraudstyr.

Punkt for punkt til 
standardudstyr
Punkt for punkt  
til specialudstyret

Stang-skitser
–  StandardudstyrKomfortklassen

Ekstra meget plads: med en stor teltdybde på 300 cm byder Nordic Blue på ekstra megen 
bevægelsesfrihed til hele familien. Ekstra store vinduer, et komfortabelt udluftningsvindue 
og GripStop´s klemme-mekanisme som Standardudstyr er de absolute nyheder.

Teltdybde: ca 300 cm (stort rum)  Udhæng: ca 20 cm
Materiale: Taget er på ydersiden PU-coated, forstykker og sider af leacryl ca 300 g/kvm, farvet 
med spreder, sikret mod råd, vejrbestandig, åndbar. Imprægneret med Scotchgard og er meget 
let at rengøre: transparent og UV-absorberende  vinduesfolie, beskyttelses- og dobbelte græs-
kanter, der er coated på begge sider med  Polyester, afvaskelige og vejrbestandige.
Forstykke: 2-delt, kan tages af, udvendigt til venstre og højre en indgangsdør,  storstilede vin-
duer, verandaeffekt, høj gavludluftning der kan lukkes. Det venstre vindue i forstykket er ligele-
des et komfortabelt udluftningsvindue med myggenet. De udvendige afdækninger i trasparent 
folie kan lukkes ved hjælp af lynlås. Fra størrelse 16 med fi re vinduer. 
Sider: Kan tages af, et udluftningsvindue med folieafdækning, en indgang samt et ekstra stort 
vindue i hver side. Mulighed for montering af karnap i begge sider. 
Stænger: Stålstænger 28 x 1 mm med GripStop. Inkl. 1 verandastang og  udhængsstænger, fra 
størrelse 11 med to tagstænger, fra størrelse 13 med to yderligere stormstænger.

Størrelse 11 – 12

Størrelse 13 – 17

På et øjeblik kan man 
monterer den rum-
melige  Karnap-tilbyg-
ning med separat dør 
på højre eller  venstre 
side af teltet – ganske 
enkelt ved hjælp af 
lynlåse.

De store vinduer i sidestykket giver mulighed for at 
nyde naturen endnu mere. Sidstykkerne kan nedfældes 
til verandaeffekt.

Klemmelåsen GripStop følger med leveringen. 
Røret låser fast ved blot at trykke det sammen og 
det beskadiges ikke. Den er aldeles nem i brug.

Størrelse 18 – 19

udluftningsvindue, beskytter mod insekter, 

bedre luftcirkulation

saerdeles stabil med 300 g/kvm



80

dwt - kvalitetsfilosofien – et komplet sortiment til ethvert krav.

Vores service for dig:
Ændrings- og reparations-service
Har du ønsker vedrørende reparation eller ændringer på dit telt? Så hjælper vi gerne. 
Vi gennemfører reparation af alle modeller. Individuelle ændringer er på grund af priskalkulationen 
kun mulig ved modellerne i komfortklassen.

Leveringsservice
Bestil nu – klar til afhentning om 3-4 dage!
Under betingelse af, at dit ønskede telt er på lager hos os, ligger din bestilling klar til afhentning 
hos dwt-forhandleren inden for 3-4 dage efter modtagelsen af din ordre.

24-timers ekspres-service: sommetider skal det gå rigtig stærkt, f. eks. når du spontant vil tage 
på ferie og kort forinden lægger mærke til, at der mangler noget endnu!
Mod et lille bearbejdningsgebyr sørger vi for, at dit telt eller tilbehør allerede ligger klar til afhentning 
på den næste arbejdsdag. Forudsætning herfor er, at vi har varen på lager hos os.

dwt-produkter – afprøvet UV-beskyttelse
Med produkter fra dwt er du på den sikre side over for solstrålerne, fordi alle teltene beskytter 
dig imod ultraviolet stråling. De stoffer, som forarbejdes, har vore leverandører fået undersøgt 
i henhold til de nyeste videnskabelige retningslinier (UV-standard 80 l).
Resultat: f. eks. airtex (dwt-trailtex) er i henhold til undersøgelsesrapport nr. 08.5.2.004 godkendt 
til at måtte bære UV-mærket klasse 80.

Vinduesfolier
krystal eller farvet - alle vinduesfolier absorberer 90% af den skadelige UV-stråling og giver 
således endnu mere beskyttelse.

Filosofien i vores virksomhed kan forklares med få ord: kvalitet, som holder. 
Funktion, som dur. Design, som overbeviser.

Efter disse målsætninger, som vi har pålagt os selv og som vi overvåger kritisk, 
udvikler vi for vore kunder til enhver ferie- eller rejseform, til ethvert behov 
og for enhver pengepung det passende produkt.
Fra fortelt eller deltelt til rejse- og sæsoncamping og videre med bustelte 
og solsejl hen til outdoor-sortimentet til touring og trekking. dwt-markisen 
afrunder vort tilbud, som dækker et komplet sortiment.

Kvalitet, som holder.
dwt-kvalitetsstyringen sætter høje målestokke, som det gælder om at 
overholde. Med vort tyske produktionssted, med fagligt kompetente me-
darbejdere og med integration af eksterne kontrolinstitutter Vi giver dig den 
sikkerhed og kvalitet i vort produktionsforløb, som du med rette ønsker som 
erfaren campist.

 
Funktion, som dur.
Ingeniørerne hos dwt udvikler løsninger, som gør dine feriedage endnu mere 
behagelige. I fokus står detaljeløsninger, som holder igennem et helt ”teltliv” 
og som heller ikke er bange for vind og vejr.

Design, som overbeviser.
At opfinde forteltet igen og igen. I henhold til dette motto udarbejder det 
kreative team hos dwt igen og igen nye ideer til udformning af teltets design. 
I denne sammenhæng er vi altid åbne over for nye forslag. For eksempel 
blev vort design-højdepunkt „Curve“ udviklet af studerende på det tekniske 
universitet i Dresden.

UV-standard 80 I
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Fra tegnebræt til campingplads - et blik bag kulisserne.

Udvikling / konstruktion
Udkast opstår hos os traditionelt på tegnebrættet. Så indkodes de enkelte dele i et CAD-system, som 
beregner de præcise tilsnitsdele, optimeret til stofbanerne.

Tilsnit af materiale og dele
En computerstyret cutter skærer enkeltdelene præcist - med lavtryk, således at der laves absolut rene 
snit. Alt efter materiale kan maskinen klare 60 lag i en arbejdsgang. 

Forkonfektionering
De enkelte dele for hver model og hver størrelse forsynes med øskener, lynlåse og andet tilbehør.

Systue / konfektion
Medarbejderne producerer hver hele dele (sidevæg og forstykke) og således råder alle over omfat-
tende know-how - uafhængigt af, om der skal laves en seriemodel eller en individuel model.

Færdiggørelse
De enkelte dele sættes sammen - i fagsprog taler man om “brylluppet”. Så følger den afsluttende 
kontrol. Til slut suppleres det færdige telt med tilbehør, f. eks. gardiner eller opspændingsbarduner - 
i henhold til leveringsomfanget.

Kvalitetskontrol
Hver dag stilles 10 procent af teltene fra den løbende produktion op og kontrolleres med hensyn til 
præcise mål og produktionsdetaljer.

dwt-telte er lavet i hånden. På denne måde sikrer vi ikke kun, at vore medarbejdere har et afveks-
lingsrigt arbejde, men vi øger også ansvarsbevidstheden og identifikationen med produktet. Med 
faglig kompetence og omfattende know-how bidrager vore medarbejdere hver eneste dag til, at 
navnet dwt i dag står for teltprodukter af højeste kvalitet.

Vi stoler for det meste helst på os selv. 
Til et fortelt hører der mere til end kun teltdugen. Stænger og teltdug danner fælles basis for ethvert 
fortelt. Med den firmainterne stangfremstilling i Niesky, Tyskland, kan vi nu også tilbyde stænger fra egen 
produktion.

Fordelene for dig som kunde er åbenlyse:
• højeste kvalitetssikring pga. dwt-kvalitetsstyringen 
• kvalitetsmærke ”Made in Germany” 
• udvidelse af sortimentet, f.eks. med forskellige klemmemekanismer 
• dine ønsker kan opfyldes hurtigere, markedstendenser realiseres tidligere.

dwt-teltproduktionen i Niesky
Midt i Oberlausitz, i byen Niesky  den østlige del af Saksen, ligger dwt-Zelte Niesky GmbH. I virksomhe-
den med et areal på 10.000 kvm udvikles, konstrueres og fremstilles dwt-fortelte.
Med i alt 70 tyske medarbejdere betragtes virksomheden som en forbilledlig uddannelsesvirksomhed i 
branchen og her arbejder vi udelukkende med faglærte medarbejdere.

Vort tyske produktionssted giver os og dig som kunde mange fordele.

Forpligtelse - vi overholder vore aftaler og vore serviceløfter.

Fleksibilitet - vi kan omlægge vores produktion med kort varsel.

Individualitet - vi kan føre dine individuelle ønsker ud i virkeligheden.

Kvalitet - vi har direkte adgang til kvalitetsstyringen.

Arbejdspladser - vi sørger for nye arbejdspladser og bevarer dem.

UV-standard 80 I
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Indgangsdøren er udstyret med et 
påsyet beskyttelsestag, som mindsker 
solens stråler og giver ekstra beskyttelse 
imod vinden.

Vi må indrømme, at Curve i enhver hensigt taler et andet sprog end det klassiske 
fortelt. Men lad dig også begejstre af dette enestående koncept og det eksklusive 
design for et særdeles funktionelt rejse- og sæsontelt.

Curve fungerer også som solsejl. Forstykkets viste teltdele er fastsyede. De øvrige 
fire positioner kan udstyres individuelt med vinduer eller dør (se stangskitse).
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Curve

54321

Anbefalet ekstra udstyr 

Ændring af døroptionen efter ønske 590,–
Vinduesmarkise (uden stænger) 430,–

Størrelse Omløbsmål i cm Vægt i kg 
(ca.)

Pris i Kr  

 12 881 – 910  28,00 14.160,–
 13 911 – 940  29,00 14.660,–
 14 941 – 970  30,00 15.330,–
 15 971 – 1000  31,00 15.630,–
 16 1001 – 1030  32,00 15.990,–

Punkt for punkt til 
standardudstyr
Punkt for punkt  
til specialudstyret

Komfortklassen

Curve er ikke noget normalt fortelt. Curve er et designprojekt. 15 studerende på det 
tekniske universitet i Dresden deltog i udviklingen af dette helt nye designkoncept, der 
indeholder alle de funktionsegenskaber, som et godt fortelt skal have. Resultatet: en klasse 
for sig, som rækker langt ud over alt det sædvanlige. Kort sagt: Curve.

Teltdybde: ca. 255 cm.
Materiale: helt igennem af polyestervæv, coated på ydersiden, lysægte og afvaskelig.
Stænger: særdeles stabil stangkonstruktion med GripStop-låsemekanismer; 
aluminium-stænger 28 x 1 mm med i alt 8 støtteben
Udstyr: SHS-indtrækskant inkl. Vario-Clip-elementerne; 5 dele, 1 flytbar indgangsdør, som 
kan rulles op og tages ud, 2 store myggenetvinduer, 1 udluftningsvindue (½ myggenet, ½ klar 
folie) med gardin, 3 klare folievinduer, som kan tages ud og flyttes, alle vinduer kan lukkes med 
vinduesafdækninger, vinduesafdækningernes farver individuelt efter dine ønsker, vinduesafdæk-
ningerne kan nedfældes som solsejlsmarkiser, skjulte lynlåse, gulvopspænding mulig inde eller 
ude gennem fleksible opspændingsstiger; udluftningsindsats i siderne med hætteafdækning; 
talrige burrebånd til fastgøring af teltdugen på stængerne.

Du kan selv bestemme farverne på 
dine vinduesafdækninger! Du har 
frit valg blandt 5 friske dessiner!

 udluftningsvindue (½ myggenet, ½ klar folie)  
 med dobbelt vinduesklap

 store myggenetvinduer med dobbelt vinduesklap
 3 klare folievinduer og en indgangsdør. Disse 4 dele kan  

 ombyttes med hinanden.
 forbindelseselement fremstillet skræddersyet til din  

 campingvogn!
Inden for rammerne af denne models individuelle fremstilling kan 
du ved bestilling mod merpris også bestemme dørpositionen 
selv, se prislisten.

Stang-skitser
– Standardudstyr

 Den perfekte 
blanding af funktion 

og design.

Størrelse 12 – 16
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Du føler dig som på en veranda, når du ruller forstykket ned helt eller 
devist  – hulsømme til stængerne er syet ind!

Vinduesafdækninger beskytter imod nysgerrige blikke og for megen 
direkte sol. Desuden skånes vinduernes materiale.

Med det meget store rum byder Paradies 280 på særdeles megen komfort, 
de ekstra stabile stænger sikrer en stabil opstilling.

240
280

2 dybder
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Paradies 240/280

  = Paradies 240

 = Paradies 280

Størrelse Omløbsmål i cm Vægt i kg (ca.) Paradies 240 i Kr

 9 791 – 820  39,50  9.500,–
 10 821 – 850  41,00  9.900,–
 11 851 – 880  45,00 10.270,–
 12 881 – 910  46,50 10.520,–
 13 911 – 940  50,00 10.790,–
 14 941 – 970  51,00 10.950,–
 15 971 – 1000  52,50 11.520,–
 16 1001 – 1030  55,50 11.880,–
 17 1031 – 1060  57,00 12.170,–
 18 1061 – 1090  58,00 12.580,–
 19 1091 – 1120  60,00 13.140,–
 20 1121 – 1150  61,00 15.600,–
 21 1151 – 1180  62,00 16.050,–
 22 1181 – 1210  64,00 16.920,–

Størrelse Omløbsmål i cm Vægt i kg (ca.) Paradies 280 i Kr

 10 821 – 850  43,00 11.000,–
 11 851 – 880  48,50 11.550,–
 12 881 – 910  50,00 12.260,–
 13 911 – 940  51,50 12.420,–
 14 941 – 970  56,00 13.100,–
 15 971 – 1000  57,00 13.550,–
 16 1001 – 1030  58,00 14.150,–
 17 1031 – 1060  59,50 14.550,–
 18 1061 – 1090  60,50 15.300,–
 19 1091 – 1120  62,00 16.120,–

Anbefalet ekstra udstyr 
Paradies 240

Pris i Kr
Paradies 280

Pris i Kr
Karnap (B /D) 120 x 230 cm, 19 kg 3.190,– 3.190,–
Merpris Stålstænger 28 x 1 mm 550,– ---
Merpris Stålstænger 32 x 1,5 mm 1.360,– 1.090,–
Merpris Aluminiumstænger 32 x 1,5 mm 1.920,– 1.690,–
Sikkerhedsrem plus (1 par) 260,– 260,–
Inderhimmel 1.760,– 1.900,–
Vinduesmarkise (uden stænger) 430,– 430,–

Universelt udhængssolsejl Shadow Standard se side 42.
På disse sider finder du endnu mere ekstraudstyr.

Punkt for punkt  
til specialudstyret

Punkt for punkt til 
Standardudstyr

Komfortklassen

Den attraktive, særdeles robuste model Paradies 240 opfylder med sine omhyggeligt forarbej-
dede materialer af høj kvalitet ethvert ønske. Paradies 280 har det samme udstyr, materiale og 
funktion, men byder på stærkere 28 x 1 mm stålrørstænger og et stort rum med 280 cm dybde, 
der giver betydeligt mere plads.
Begge modellerne er udmærkede ledsagere til sæson- og helårscamping og fås til attraktive priser! 
Den viste karnap er ekstraudstyr og skal bestilles særskilt.

Paradies: 240   Paradies 280
Teltdybde: ca. 240 cm Teltdybde: ca. 280 cm (storrum)
Udhæng: ca. 20 cm  Udhæng: ca. 20 cm
Materiale: tag, forstykke og sidevægge er fremstillet af polyestervæv af høj kvalitet, som er coated på 
begge sider, vejrbestandig og fuldstændig afvaskelig, den benyttede vinduesfolie absorberer 95% af 
UV-strålingen.
Forstykke: 2-delt, segmenterne kan tages ud og kan byttes med hinanden; vinduer kan lukkes med 
afdækninger og lynlås; indgangsdøren kan rulles væk opad eller mod siden; verandaeffekt; vandrette 
og lodrette hulsømme med burrelukke; fra størrelse 17 med fire vinduer.
Sidevægge: kan tages ud; indgangsdør kan rulles væk mod siden; store net-/folievinduer med doppelt 
vinduesafdækning og lynlås; vandret hulsøm til stormstænger med burrelukke; karnap med udluft-
ningsvindue og vinduesafdækning til højre mulig.
Stænger: 25 x 1 mm stål (28 x 1 mm stål ved Paradies 280); fra størrelse 11 levering med to ekstra 
tagstænger, fra størrelse 13 med to ekstra orkanstænger, fra størrelse 18 med 4 ekstra tagstænger, fra 
størrelse 21 med 4 ekstra stormstænger.

Størrelse 9 – 10

Størrelse 11 – 12

Størrelse 13 – 17

Størrelse 21 – 22

Størrelse 18 – 20

Stang-skitser
– Standardudstyr

2 teltdybder
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Lodret hulsøm i forstykkets midte 
til fastgøring af det midterste 
stangben.

Vandrette hulsømme med burrelukke bruges 
til anbringelse af stormstænger / verandastæn-
ger til stabilisering mod vinden.



Fusion Vario Størrelse Omløbsmål i cm Vægt i kg (ca.) Pris i Kr
12 881 – 910 48,00 18.990,–
13 911 – 940 49,50 19.650,–
14 941 – 970 51,00 20.100,–
15 971 – 1000 52,50 20.660,–
16 1001 – 1030 54,00 21.150,–
17 1031 – 1060 57,00 21.900,–

Anbefalet ekstra udstyr Pris i Kr
Sikkerhedsrem plus (1 par) 260,–
Vinduesmarkise (uden stænger) 430,–

Universelt udhængssolsejl Shadow Standard se side 42.
På disse sider finder du endnu mere ekstraudstyr.

Stang-skitser
–  Standardudstyr   

Udluftningsvinduet kan åbnes 
med en lynlås og spændes op 
med snore. Derunder ligger et 
myggenet. Kilerne i siden holder 
vind og drypvand på afstand.

Forstykkets gardiner kan lukkes 
indefra, så ingen kan kigge ind. 
De er fastgjort med små ruller, 
som løber på en skinne.

Klemmelåsen GripStop følger 
med leveringen. Røret låser med 
et simpelt tryk og beskadiges ikke. 
Den er meget nem at håndtere.

De to myggenetsvinduer til højre 
og venstre i forstykket sørger for 
ekstra god udluftning i teltet. 

Gavludluftningen kan lukkes. 
Også i fugtigt vejr bevirker denne 
konstruktion en luftcirkulation 
i teltet, uden at regnvand kan 
trænge ind.

Omdan dit fortelt til en dejlig veranda i en håndevending

Udhængstængerne er forsynet 
med afstandsstykker.

I hver sidevæg er der en dør, som 
kan rulles mod siden.

Størrelse 12 - 17

Så foranderlig – 
så vidunderlig!

Hvorfor vi ikke har defineret nogen fast dybde ved dette telt? Alle vægge kan tages ud, deles 
op og flyttes. Afgør selv, om du er i humør til et fortelt med veranda, solsejl, vinterhave eller 
en blanding af alle disse ting!

Teltdybde: 350 cm  Udhæng: ca 20 cm
Materiale: tag og vægge af polyestervæv, som er coated på ydersiden. Taget med påtryk på 
indersiden, tag og vægge afvaskelige, vanddamp kan slippe ud; vejrbestandig og sikret mod råd; 
vinduesfolie absorberer UV-stråling; beskyttelses- og græskanter af polyestervæv, som er coated 
på begge sider, meget nem at vedligeholde.
Forstykke + midtervæg: alle vægdele kan tages ud, deles og flyttes med 110 cm; med 2 indgangs-
muligheder og 2 meget store vinduer med klar folie; forvæggen er desuden udstyret med 2  
integrerede myggenet- indsatser; forvæggen kan klappes ned for at danne en veranda; forstykket 
kan flyttes i et stykke eller hver side for sig; midtervæg med klart folievindue. 
Sidevæg: begge sidevægge har samme udstyr: indgangsdør, stort vindue med klar folie og gardin, 
moskitonet-vindue med vinduesafdækning inkl. integrerede vindhjørner; verandaeffekt mulig, 
speciel tagrendekant til senere montage af tagrender.
Stænger: 28x1 mm alu-stænger med GripStop-låse uden skruer. Udhæng forstærket med ud-
hængstænger og afstandsstykker.

For alle dem, som ikke gerne vil lægge sig fast.
Ved hjælp af det fleksible forstykke kan du i en håndevending forstørre teltets indre med 110 cm og 
hvis du ønsker det, så også kun i den ene side. Også med hensyn til indgangenes positioner er der ingen 
forskrifter fra vores side. Til venstre, til højre, du bestemmer! Skulle det så til trods for de store myg-
genetvinduer i forstykkedørene og de store udluftningsvinduer i sidevæggene blive for varmt for dig, så 
nedfælder du blot forstykket og laver dit fortelt om til en veranda.

Komfortklassen
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Fusion Vario Størrelse Omløbsmål i cm Vægt i kg (ca.) Pris i Kr
12 881 – 910 48,00 18.990,–
13 911 – 940 49,50 19.650,–
14 941 – 970 51,00 20.100,–
15 971 – 1000 52,50 20.660,–
16 1001 – 1030 54,00 21.150,–
17 1031 – 1060 57,00 21.900,–

Anbefalet ekstra udstyr Pris i Kr
Sikkerhedsrem plus (1 par) 260,–
Vinduesmarkise (uden stænger) 430,–

Universelt udhængssolsejl Shadow Standard se side 42.
På disse sider finder du endnu mere ekstraudstyr.

Stang-skitser
–  Standardudstyr   

Udluftningsvinduet kan åbnes 
med en lynlås og spændes op 
med snore. Derunder ligger et 
myggenet. Kilerne i siden holder 
vind og drypvand på afstand.

Forstykkets gardiner kan lukkes 
indefra, så ingen kan kigge ind. 
De er fastgjort med små ruller, 
som løber på en skinne.

Klemmelåsen GripStop følger 
med leveringen. Røret låser med 
et simpelt tryk og beskadiges ikke. 
Den er meget nem at håndtere.

De to myggenetsvinduer til højre 
og venstre i forstykket sørger for 
ekstra god udluftning i teltet. 

Gavludluftningen kan lukkes. 
Også i fugtigt vejr bevirker denne 
konstruktion en luftcirkulation 
i teltet, uden at regnvand kan 
trænge ind.

Omdan dit fortelt til en dejlig veranda i en håndevending

Udhængstængerne er forsynet 
med afstandsstykker.

I hver sidevæg er der en dør, som 
kan rulles mod siden.

Størrelse 12 - 17

Så foranderlig – 
så vidunderlig!

Hvorfor vi ikke har defineret nogen fast dybde ved dette telt? Alle vægge kan tages ud, deles 
op og flyttes. Afgør selv, om du er i humør til et fortelt med veranda, solsejl, vinterhave eller 
en blanding af alle disse ting!

Teltdybde: 350 cm  Udhæng: ca 20 cm
Materiale: tag og vægge af polyestervæv, som er coated på ydersiden. Taget med påtryk på 
indersiden, tag og vægge afvaskelige, vanddamp kan slippe ud; vejrbestandig og sikret mod råd; 
vinduesfolie absorberer UV-stråling; beskyttelses- og græskanter af polyestervæv, som er coated 
på begge sider, meget nem at vedligeholde.
Forstykke + midtervæg: alle vægdele kan tages ud, deles og flyttes med 110 cm; med 2 indgangs-
muligheder og 2 meget store vinduer med klar folie; forvæggen er desuden udstyret med 2  
integrerede myggenet- indsatser; forvæggen kan klappes ned for at danne en veranda; forstykket 
kan flyttes i et stykke eller hver side for sig; midtervæg med klart folievindue. 
Sidevæg: begge sidevægge har samme udstyr: indgangsdør, stort vindue med klar folie og gardin, 
moskitonet-vindue med vinduesafdækning inkl. integrerede vindhjørner; verandaeffekt mulig, 
speciel tagrendekant til senere montage af tagrender.
Stænger: 28x1 mm alu-stænger med GripStop-låse uden skruer. Udhæng forstærket med ud-
hængstænger og afstandsstykker.

For alle dem, som ikke gerne vil lægge sig fast.
Ved hjælp af det fleksible forstykke kan du i en håndevending forstørre teltets indre med 110 cm og 
hvis du ønsker det, så også kun i den ene side. Også med hensyn til indgangenes positioner er der ingen 
forskrifter fra vores side. Til venstre, til højre, du bestemmer! Skulle det så til trods for de store myg-
genetvinduer i forstykkedørene og de store udluftningsvinduer i sidevæggene blive for varmt for dig, så 
nedfælder du blot forstykket og laver dit fortelt om til en veranda.

Komfortklassen
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GalaLounge

Anbefalet ekstra udstyr 

Special.trykstang (pr. stk.) 140,–
Skumgummikrave (pr. stk.) 150,–
Hjul- og vindblænde (sæt) 190,–
Vinduesmarkise (uden stænger) 430,–

Yderligere ekstraudstyr og nyttigt tilbehør fra side 42!

Størrelse Mål in cm Bredde ved kanten Vægt i kg (ca.) Pris i Kr

 1 195 x 180 180 cm 7,00 1.720,–
 2 280 x 200 250 cm 10,00 2.320,–

Størrelse Mål i cm Vægt i kg (ca.) Pris i Kr

 1 350 x 200 + 40  12,50 2.690,–

Anbefalet ekstra udstyr 

Special.trykstang (pr. stk.) 140,–
Skumgummikrave (pr. stk.) 150,–
Hjul- og vindblænde (sæt) 190,–
Vinduesmarkise (uden stænger) 430,–

Yderligere ekstraudstyr og nyttigt tilbehør fra side 42!

350 cm

200 cm

40 cm

Placér teltvæggen helt foran og opnå en enorm dybde på 350 cm!

Som alternativ kan du også placere forstykket bagude, den forreste del af teltet bliver således til et soltag.

Denne karnapvariant byder på mere plads indeni og alligevel er der et verandatag i venstre side.
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Design i iglo-optik: Gala giver plads og vækker opsigt - gennem friske 
farver og en dynamisk, attraktiv form.
De to forreste vinduesdele kan rulles væk mod siden til højre og til ven-
stre, så har man et luftigt sted. Et gennemtænkt stangsystem giver denne 
model den rigtige form. Stængerne føres gennem kanaler og fastgøres 
med kroge.

til campingvogne med en højde fra 235 til 250 cm

generelt: opspænding på indersiden med græskant på ydersiden, svejsede 
sømme på indersiden, tilstrækkelige muligheder for stormopspænding.
Materiale: polyester-ripstop-stof 420D, coated, vandsøjle på 3.000 mm
Forstykke: kan tages ud, stort vindue med klar folie og med mygge - 
 n etsramme; kan samtidigt bruges som dør og kan rulles mod siden.  
Vinduesafdækningerne kan lukkes udefra med lynlås.
Sidevægge: kan tages ud, i hver sidevæg er der et udluftningsvindue (1/2 
myggenet, 1/2 klar folie) med aftagelig vinduesafdækning; lynlåse er skjulte; 
som ekstraudstyr og mod merpris kan kraftige skumgummivulster anbrin-
ges ved hjælp af velcrobånd.
Stænger: 11 mm longlife-stænger (coatede GFK-stænger).

Moderne design: den nye model „Lounge“ har plads til to. 
Den besnærer med sin flugtende form og diskrete farvetoner.

til campingvogne med en højde fra 235 til 250 cm.
Generelt: opspændelig på indersiden, udeliggende græskant, afsvejsede 
sømme på indersiden; tilstrækkelige muligheder for stormopspænding.
Materiale: Polyester-ripstop-stof 420D, coated, vandsøjle på 3.000 mm
Forstykke: kan tages ud, stort vindue med klar folie og afdækning, som 
kan lukkes indefra; afdækkede lynlåse
Sider: kan tages ud, i hver side er der et udluftningsvindue  
(1/2 myggenet / 1/2 klar folie) med aftagelig vinduesafdækning;  
afdækkede lynlåse; som ekstraudstyr og mod merpris kan kraftige skum-
gummikraver anbringes med burrebånd.
Stænger: 11 mm longlife-stænger (beklædte GFK-stænger)
Leveringsomfang: teltdug, stænger, opspændingsmateriale, transporttaske

Skumgummikraver (fås som 
ekstraudstyr mod merpris) sørger 
for optimal tætning ved camping-
vognen.

Skumgummivulster (kan fås som 
ekstra tilbehør mod merpris) sørger 
for en optimal tætning ved camping-
vognen.

Kombinationen af lyse og mørkere stoffarver giver tilstrækkeligt lys i teltet og 
alligevel et sted i skyggen i solskinsvejr.

Sidevæggene kan tages helt ud ved hjælp af lynlåse eller de kan nedfældes 
til verandaeffekt. I forstykket kan segmenterne rulles mod siden, således får 
man en plads i skyggen, når solen skinner.

Det store vindue med klar folie i 
forstykket kan lukkes indefra med 
en vinduesafdækning.

Vinduesafdækningerne i sidevæggen 
kan rulles mod siden og de kan også 
fjernes helt.

Udluftningsvinduerne i de to sider 
er delte – halvt som myggenet, 
halvt som klar folie; vinduesafdæk-
ningen kan tages helt af.

Alle fire vinduer er konstrueret som 
udluftningsvinduer, dvs. med klar 
folie og myggenet for at opnå den 
nødvendige luftcirkulation.

På begge sidevægge er stang- 
lommerne for den vandrette  
stav forstærket.

Stanglommerne til højre og til ven-
stre i sidevæggen er forstærkede, 
således at stangen ikke beskadiger 
campingvognens væg.

Kuppel-delteltet overbeviser med sin dynamiske form og det kan stilles op 
og tages ned lynhurtigt.

Fantastisk fleksibelt. For- og sidevæggene kan åbnes ved hjælp af lynlås og 
kan tages helt ud.

Kan det blive bedre? 
Ja den nye „Gala“!

Meget plads 
- få gysser!

Grundridsskitse
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GalaLounge

Anbefalet ekstra udstyr 

Special.trykstang (pr. stk.) 140,–
Skumgummikrave (pr. stk.) 150,–
Hjul- og vindblænde (sæt) 190,–
Vinduesmarkise (uden stænger) 430,–

Yderligere ekstraudstyr og nyttigt tilbehør fra side 42!

Størrelse Mål in cm Bredde ved kanten Vægt i kg (ca.) Pris i Kr

 1 195 x 180 180 cm 7,00 1.720,–
 2 280 x 200 250 cm 10,00 2.320,–

Størrelse Mål i cm Vægt i kg (ca.) Pris i Kr

 1 350 x 200 + 40  12,50 2.690,–

Anbefalet ekstra udstyr 

Special.trykstang (pr. stk.) 140,–
Skumgummikrave (pr. stk.) 150,–
Hjul- og vindblænde (sæt) 190,–
Vinduesmarkise (uden stænger) 430,–

Yderligere ekstraudstyr og nyttigt tilbehør fra side 42!

350 cm

200 cm

40 cm

Placér teltvæggen helt foran og opnå en enorm dybde på 350 cm!

Som alternativ kan du også placere forstykket bagude, den forreste del af teltet bliver således til et soltag.

Denne karnapvariant byder på mere plads indeni og alligevel er der et verandatag i venstre side.
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Design i iglo-optik: Gala giver plads og vækker opsigt - gennem friske 
farver og en dynamisk, attraktiv form.
De to forreste vinduesdele kan rulles væk mod siden til højre og til ven-
stre, så har man et luftigt sted. Et gennemtænkt stangsystem giver denne 
model den rigtige form. Stængerne føres gennem kanaler og fastgøres 
med kroge.

til campingvogne med en højde fra 235 til 250 cm

generelt: opspænding på indersiden med græskant på ydersiden, svejsede 
sømme på indersiden, tilstrækkelige muligheder for stormopspænding.
Materiale: polyester-ripstop-stof 420D, coated, vandsøjle på 3.000 mm
Forstykke: kan tages ud, stort vindue med klar folie og med mygge - 
 n etsramme; kan samtidigt bruges som dør og kan rulles mod siden.  
Vinduesafdækningerne kan lukkes udefra med lynlås.
Sidevægge: kan tages ud, i hver sidevæg er der et udluftningsvindue (1/2 
myggenet, 1/2 klar folie) med aftagelig vinduesafdækning; lynlåse er skjulte; 
som ekstraudstyr og mod merpris kan kraftige skumgummivulster anbrin-
ges ved hjælp af velcrobånd.
Stænger: 11 mm longlife-stænger (coatede GFK-stænger).

Moderne design: den nye model „Lounge“ har plads til to. 
Den besnærer med sin flugtende form og diskrete farvetoner.

til campingvogne med en højde fra 235 til 250 cm.
Generelt: opspændelig på indersiden, udeliggende græskant, afsvejsede 
sømme på indersiden; tilstrækkelige muligheder for stormopspænding.
Materiale: Polyester-ripstop-stof 420D, coated, vandsøjle på 3.000 mm
Forstykke: kan tages ud, stort vindue med klar folie og afdækning, som 
kan lukkes indefra; afdækkede lynlåse
Sider: kan tages ud, i hver side er der et udluftningsvindue  
(1/2 myggenet / 1/2 klar folie) med aftagelig vinduesafdækning;  
afdækkede lynlåse; som ekstraudstyr og mod merpris kan kraftige skum-
gummikraver anbringes med burrebånd.
Stænger: 11 mm longlife-stænger (beklædte GFK-stænger)
Leveringsomfang: teltdug, stænger, opspændingsmateriale, transporttaske

Skumgummikraver (fås som 
ekstraudstyr mod merpris) sørger 
for optimal tætning ved camping-
vognen.

Skumgummivulster (kan fås som 
ekstra tilbehør mod merpris) sørger 
for en optimal tætning ved camping-
vognen.

Kombinationen af lyse og mørkere stoffarver giver tilstrækkeligt lys i teltet og 
alligevel et sted i skyggen i solskinsvejr.

Sidevæggene kan tages helt ud ved hjælp af lynlåse eller de kan nedfældes 
til verandaeffekt. I forstykket kan segmenterne rulles mod siden, således får 
man en plads i skyggen, når solen skinner.

Det store vindue med klar folie i 
forstykket kan lukkes indefra med 
en vinduesafdækning.

Vinduesafdækningerne i sidevæggen 
kan rulles mod siden og de kan også 
fjernes helt.

Udluftningsvinduerne i de to sider 
er delte – halvt som myggenet, 
halvt som klar folie; vinduesafdæk-
ningen kan tages helt af.

Alle fire vinduer er konstrueret som 
udluftningsvinduer, dvs. med klar 
folie og myggenet for at opnå den 
nødvendige luftcirkulation.

På begge sidevægge er stang- 
lommerne for den vandrette  
stav forstærket.

Stanglommerne til højre og til ven-
stre i sidevæggen er forstærkede, 
således at stangen ikke beskadiger 
campingvognens væg.

Kuppel-delteltet overbeviser med sin dynamiske form og det kan stilles op 
og tages ned lynhurtigt.

Fantastisk fleksibelt. For- og sidevæggene kan åbnes ved hjælp af lynlås og 
kan tages helt ud.

Kan det blive bedre? 
Ja den nye „Gala“!

Meget plads 
- få gysser!

Grundridsskitse
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Aqua

Anbefalet ekstra udstyr 

Støttestang (pr. stk.) 145,–
Tagstang, stål 25 x 1 mm (pr. stk.) 125,–
Stormstang, stål 22 x 1 mm (pr. stk.) 110,–
Hjul- og vindblænde (sæt) 190,–
Sikkerhedsrem plus (1 par) 260,–
Inderhimmel 720,–
Vinduesmarkise (uden stænger) 430,–

Yderligere ekstraudstyr og nyttigt tilbehør fra side 47!

Størrelse Mål in cm Vægt i kg (ca.) Pris i Kr

 1 210 x 160  22,00 2.490,–
 2 250 x 190  24,00 3.240,–

– 

Stang-skitser
–  Standardudstyr
 anbefalet ekstra   
 udstyr (se s.47)

Med Aqua bliver du bliver du helt sikkert til dagens samtaleemne på 
pladsen! 

Gulvmål (B x D): ca. 160–190 cm, til campingvogne med op til 250 cm 
kantskinnehøjde. OBS: Teltet bliver smallere i højden, tagbredden er 20 
cm mindre end bredden ved gulvet. Tag hensyn til dette ved valg af din 
størrelse!

Materiale: tag, sider og forstykke af fuldstændig syntetisk materiale, ensi-
digt coated, lysægte, vandtæt, afvaskelig. Græskanter af polyestervæv, som 
er coated med kunststof på begge sider.
Forstykke: to vinduer med tonet vinduesfolie, som absorberer mindst 
90 % af den ultraviolette stråling.
Sider: for hver en indgangsdør med stalddørseffekt og tildækket lynlås. 
Fastsyede skumgummivulster som  tætning på campingvognen.
Leveringsomfang: teltdug, stænger, pløkke, nedspændingsbarduner og 
transportpose.
Stænger: 25 x 1 mm stål, el-forzinket og forkromet

Størrelse 1 + 2

Vario Clip-elementer er både sikre 
og praktiske i brug, du skal ikke 
længere bruge nogen skruetræk-
ker! Den specielle tagskinne findes 
allerede seriemæssigt. Vi anbefaler 
brugen af Vario-Clip-elementerne 
til montage af ekstra tagstænger. 
Yderligere oplysninger på side 47!

Den forskruede vægøsken forhin-
drer, at tagstangen kommer til at 
sidde skævt på campingvognen og 
således også teltet. Dette sker især, 
når vinden kommer fra siden. Ekstra 
stænger kan fastgøres i taget med 
Vario Clips.

De kraftige, attraktive farver og de tonede vinduesfolier, som holder de ultra-
violette stråler udenfor, gør vinterteltene til et ægte blikfang.

Ingen chance for træk! Specielt 
afvinklede trykstænger med påsyede 
skumgummikraver, at teltet er helt tæt, 
de fastsyede skumgummivulster er 
seriemæssigt udstyr.

Aqua ser godt ud både om sommeren og om vinteren-a

Andbar teltdug

Ikke gennemsigtige vinduesfolier

2 sideindgange

Fastsyede 

skumgummivul
ster
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Cortina II

Anbefalet ekstra udstyr 

Støttestang (pr. stk.) 145,–
Tagstang, stål 25 x 1 mm (pr. stk.) 125,–
Stormstang, stål, 22 x 1 mm (pr. stk.) 110,–
Hjul- og vindblænde (sæt) 200,–
Sikkerhedsrem plus (1 par) 260,–
Inderhimmel 750,–
Vinduesmarkise (uden stænger) 430,–

Yderligere ekstraudstyr og nyttigt tilbehør fra side 47!

Størrelse Mål i cm Vægt i kg (ca.) Pris i Kr

 1 200 x 150  22,00 3.100,–
 2 220 x 180  24,00 3.650,–
 3 250 x 200  27,00 4.250,–
 4 300 x 200  29,00 4.600,–
 5 350 x 210  30,00 5.150,–
 6 400 x 210  33,00 5.700,–

– 

Stang-skitser
–  Standardudstyr
 anbefalet ekstra   
 udstyr (se s.47)

Især fans af vintercamping vil blive begejstret over denne model 
Cortina II: Sneen glider ganske enkelt ned af taget med den glatte 
afslutning (uden udhæng). Meget slidstærke materialer og det 
gennemtænkte koncept gør dette fortelt til et perfekt feriedomicil 
– på alle årets 365 dage.

Teltdybde: ca. 150–210 cm (afhængigt af størrelsen)
Materiale: Alle dele af højkvalitets-polyesterstof, coated på begge 
sider, vejrbestandig og kan vaskes komplet af; den anvendte vindues-
folie absorberer 90% af den ultraviolette stråling.
Forstykke: Lodret giver det en optimal udnyttelse af pladsen; ved 
størrelse 3 og 4 kan det rulles op, ved størrelse 5 og 6 tages komplet 
af; tagvulst til anbringelse af en tagrende, stormopspændingsmulighe-
der under vinduerne og i taghjørnerne.
Sider: Indgangsdør med stalddørseffekt og afdækkede lynlåse i hver 
side; påsyede, kraftige vulster af skumgummi giver en optimal tætning.
Ekstra udstyr: Opspænding indvendigt eller udvendigt med fleksible 
opspændingsbarduner; øskner i græskanten. 
Leveringsomfang: teltdug, stænger, gardiner, pløkke, opspændingsbar-
duner og opbevaringspose.
Stænger: 25 x 1 mm stål, galvanisk forzinket og forkromet. Størrelse 
1 og 2 med to støtteben, størrelse 3–6 med tre støtteben.

Størrelse 3 – 6Størrelse 1 – 2

Vario Clip-elementer er både sikre 
og praktiske i brug, du skal ikke 
længere bruge nogen skruetræk-
ker! Den specielle tagskinne findes 
allerede seriemæssigt. Vi anbefaler 
brugen af Vario-Clip-elementerne 
til montage af ekstra tagstænger. 
Yderligere oplysninger på side 47!

Den forskruede vægøsken forhind-
rer, at tagstangen kommer til at 
sidde skævt på campingvognen og 
således også teltet. Dette sker især, 
når vinden kommer fra siden. Ekstra 
stænger kan fastgøres i taget med 
Vario Clips. 

Om det nu er vinter eller sommer – Cortina II er det rigtige valg til enhver 
årstid.

Hver side har en separat rund-
buet indgangsdør, som giver 
den populære stalddørseffekt. 
Dejlig fleksibel: Forstykket 
kan ved størrelse 3 og 4 rulles 
op, ved størrelse 5 og 6 tages 
helt af.

Her har træk ikke en chance! 
Støttestænger (ekstra udstyr mod 
merpris) tætner teltet 
optimalt, de påsyede 
skumgummivulster 
er standardudstyr.

Fint om foråret, om sommeren og om 
efteråret - men særlig godt om vinteren!
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Union Alu

Størrelse Mål i cm Vægt i kg (ca.) Pris i Kr

 1 240 x 220  18,00 5.700,–

Anbefalet ekstra udstyr 

Støttestang (pr. stk.) 165,–
Hjul- og vindblænde (sæt) 190,–
Vinduesmarkise (uden stænger) 430,–

Yderligere ekstraudstyr og nyttigt tilbehør fra side 42!

Fleksibilitet har et navn: Union Alu. Netop stillet op, i en håndvending 
bliver det til et soltag. Kommer der vind en gang imellem, så fungerer 
det også fint som læskærm.

til campingvogne med en skinnehøjde på 235 - 250 cm

Generelt udstyr: kan spændes op inde eller ude.
Materiale: komplet af polyestervæv, som er coated på ydersiden (trailtex-
væv); særdeles let, afvaskelig, vanddamp kan slippe ud; vejrbestandig og 
sikret mod råd; vinduesfolie absorberer UV-stråling.
Tag og forstykke: med 2 store blåtonede panoramavinduer med klar 
folie; fast sammensyede kanaler til stormopspænding; stangbuer føres i 
stangkanaler.
Sidevægge: kan tages helt ud; indgangsdøre i den højre og venstre 
sidevæg; store udluftningsvinduer af moskitonet sikrer en meget god 
tværventilation; udluftningsvinduer kan lukkes med vinduesafdækninger af 
blåtonet folie; fast påsyede skumgummikraver.
Stænger: aluminium-stænger 28x1 mm, teleskopérbar, bestående af to 
stangbuer og to afstandsstænger med GripStop-lukkemekanismer.

Stang-skitser
– Standardudstyr
 anbefalet ekstra   
 udstyr (se s.47)

Den tonede folie absorberer mindst 
90% af UV-strålingen og giver behagelig 
skygge. Udluftningsvinduerne i siderne 
kan lukkes med vinduesafdækninger af 
blåtonet folie.

Klemmelåsen GripStop føl-
ger med leveringen. Røret 
låser med et simpelt tryk 
og beskadiges ikke. Den er 
meget nem at håndtere.

Buestængerne føres gen-
nem hulsømmene for at 
opnå bedre stabilitet. Den 
indsyede lynlås er særlig 
komfortabel under opstil-
lingen.

Sidedelene kan fjernes meget hurtigt.

Størrelse 1

DET kan 
jeg bare 
anbefale!
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Bristol II

Størrelse Mål i cm Vægt i kg (ca.) Pris i Kr

 1 225 x 180 26,00 6.040,–
 2 250 x 220  28,00 6.330,–
 3 275 x 220  29,00 6.520,–
 4 300 x 220  30,00 7.070,–
 5 340 x 220  31,00 7.340,–
 6 380 x 220  32,00 8.120,–

Anbefalet ekstra udstyr 

Merpris Stålstænger 28 x 1 mm * 495,–
Merpris Aluminiumstænger 28 x 1 mm * 495,–
Sikkerhedsrem plus (1 par) 260,–
Inderhimmel 750,–
Vinduesmarkise (uden stænger) 430,–

Yderligere ekstraudstyr og nyttigt tilbehør fra side 38!

* Disse stangvarianter kan leveres fra størrelse 2!

Vario Clip-elementer er både sikre og praktiske i 
brug, du skal ikke længere bruge nogen skrue-
trækker! Den specielle tagskinne findes allerede 
seriemæssigt. Vi anbefaler brugen af Vario-Clip-
elementerne til montage af ekstra tagstænger. 
Yderligere oplysninger på side 47!

Forstykket kan også 
tages helt ud.

Størrelse 1 Størrelse 2 – 6

De seriemæssigt leverede trykstænger (se bil-
ledet) bruges til at lukke af mellem sidevæggen og 
campingvognen. Om det er vinden om sommeren 
eller kulden om vinteren. Disse to stænger skal 
bare være der, uden merpris!

Den nye højt placerede udluftning i begge sider 
giver endnu bedre luftcirkulation og den kan 
lukkes, når vinden bliver for stærk.

Den forskruede vægøsken forhindrer, at tagstan-
gen kommer til at sidde skævt på campingvognen 
og således også teltet. Dette sker især, når vinden 
kommer fra siden. Ekstra stænger kan fastgøres i 
taget med Vario Clips.

Med den gennemtænkte materialekombination af det afvaskelige tag 
og siderne af leacryl er Bristol lige egnet til rejse- og sæsoncamping. Et 
attraktivt look, hyggeligt opholdsrum med smukke gardiner, praktiske 
sid eindgange og de mange størrelser gør denne model til en yderst 
populær ferieledsager.

Materiale: Taget helt af syntetisk materiale, coated på ydersiden, vandtæt, 
UV-bestandigt, let at rengøre. Sider/forstykke: Leacryl ca. 300 g/kvm, 
farvet med spreder, vejrbestandig og lysægte, vindues folie ekstra UV-stabil 
og kuldebestandig; høje beskyttelses- og græskan ter af polyester coated på 
begge sider, kan vaskes af og er vejrbestandige.  
Forstykke: En del, verandaeffekt mulig, med gardiner.
Sider: med vindue inkl. gardin, indgangsdør og fast påsyede, kraftige skum-
gummikraver til optimal tætning af sidevæggene på campingvognen. Højt 
placeret udluftning er integreret på begge sider. Den reducerer dannelsen 
af kondensvand og kan lukkes. 
Stænger: 25 x 1 mm stål, el-forzinket og forkromet, inkl. to Støttestænger
for skumgummipuderne
Vigtig henvisning: opadtil bliver teltet smallere, tagbredden er 25 cm 
mindre end gulvbredden.

Forstykket kan rulles ned 
til en veranda.

Vandrette hulsømme 
med burrelukke bruges 
til anbringelse af storm-
stænger / verandastæn-
ger til stabilisering mod 
vinden.

Dette telt 
ånder.

Stang-skitser
– Standardudstyr
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Forstykket kan deles med lynlås og tages ud. Bestil det praktiske sovetelt ved samme lejlighed! Det er åndbart, med komplet 
myggenetindsats i indgangsdøren, som tillige kan lukkes fuldstændigt, så ingen kan 
se ind. Yderligere med teltbund af vandtæt, coated stof (option mod merpris).

Teltet står frit. Dette er muligt på grund af de tre spændestænger i 
taget. Mens man er undervejs, fungerer teltet som opbevaringsrum 
for campingmøbler og cykler.
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iFjord III

Model Mål (BxD) i cm Vægt i kg (ca.) Pris i Kr

 Fjord III 340 x 240  16,50 2.350,–
 Teltgulv Fjord III 340 x 240  1,00 330,–
 Indertelt Fjord III 140 x 200  1,00 490,–
 Magnetadaptersæt  1,00 370,–
Adaptersæt  0,50 280,–
 Klapsuger (pr. Stk.)  280,–
Yderligere ekstraudstyr og nyttigt tilbehør fra side 42!

Modelen Fjord III er ideel til de populære minivans fra Mercedes, VW, Ford, 
Peugeot og Citroën. Befæstelsen på tagrælingen sker ganske enkelt med bur-
rebånd! Med dets kompakte mål er der overalt plads til dette telt. Udstyr og 
håndtering er helt i top. Ved hjælp af den påsyede lynlås er det hurtigt at montere 
et teltgulv og inderteltet isættes uden problemer. Simpelthen i top er udstyr og 
håndtering – ved hjælp af lynlåsen, som går hele vejen rundt, kan du meget hurtigt 
sætte en teltbund i og også et sovetelt kan sættes i uden problemer.
til busser med en regnskinnehøjde på 180–220 cm
Teltdybde: ca. 240 cm      Teltbredde: ca. 340 cm 
Materiale: af  75D polyestervæv 195 T, PU-coated og særdeles slidstærk; vandsøjle 
3000 mm.
Forstykke: Kan tages af og er deleligt, med stort transparent folievindue inkl. gardin i 
den venstre halvdel.
Sider: Med hvert et udluftningsvindue (halv net og halv transparent folie), med stofaf-
dækning og lynlås på halvdelen og kan lukkes helt.
Bagstykke: Med variabel vindbeskyttelse, forbindelsessluse med hulsøm til slusestang 
og forberedelse af montering i regnskinnen. Teltet monteres på bilens regnskinne via 
en adapter.
Udstyr: Sømmene er svejset indvendigt, lynlåsen er forberedt til den senere monte-
ring af et teltgulv; græskanter. 
Leveringsomfang: Teltdug, stænger inkl. slusestang, gardiner, opspændingsbarduner, 
pløkker, opbevaringspose til stænger og transportpose.
Ekstra udstyr:  Indertelt med net i hele indgangsdøren, døren kan lukkes af med 
åndbart stof, der dog ikke er gennemsigtigt; adaptersæt med PVC-skinne og forbin-
delsesadapter til montering af teltet på vogne uden regnskinne; med klapsuger.
Stænger: Longlife-stænger (beklædt fiberglas) 12,7 mm, med tre teleskoperbare 
tagstænger og slusestang af aluminium.

Bagvæggen kan rulles fuldstændigt 
op mod venstre.

Stang-skitser
– Standardudstyr   

1. Klapsuger
Klapsuger – til montage af slusestan-
gen også uden tagrende eller kant-
skinne: slusestangen klemmes blot ind 
i klapsugeren og denne fastgøres på 
vognens tørre og rene tag.

2. Magnetadapter
Magnetadapteren giver nu en endnu 
hurtigere mulighed for en forbindelse 
til vognen. Den holder på jævne 
bliktage og den forbindes med kant 
og profiler med teltet.

3. Adapter-sæt
Til køretøjer uden tagrende tilbyder 
vi som ekstraudstyr et sæt adaptere 
til montage af teltet (til kanttykkel-
serne 5 og 7 mm)

Velcro befæstigelse
Når din vogn har en tagræling, så 
kan du benytte de påsyede bur-
relukker.

På de 3 stangkanaler er der 
fastgjort opspændingssnore, 
som sikrer teltet.

I begge sidevægge er der et 
udluftningsvindue med vinduesaf-
dækning på ydersiden.

Spændestængerne fikseres med 
lukkemekanismer af høj kvalitet.

Læskærmen, som er syet fast til bag-
væggen, kan efter behov rulles tilbage. 
Spænd den ved hjælp af kroge på den 
modstående side og fastgør den i 
jorden med pløkke.

Standardmontage ved 
hjælp af slusestang og 
klemmespændebånd

Takket være lynlåsen, som går hele 
vejen rundt, kan du lægge et gulv i 
også på et senere tidspunkt - hurtigt 
og nemt!

Pakket mål i cm (BxD) 75 x 23

Hvordan fastgør jeg mit telt til vognen?

Endelig et teltgulv! Det synes 
jeg ikke blot er noget spe-

cielt, men individuelt.

Ved alle bustelte (undtagen Maxum og Globus) kan du vælge mellem disse fire montagemuligheder:
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Rodeo

i

 Model Mål (BxD) i cm Vægt i kg (ca.) Pris i Kr

Rodeo 340 x 240  12,00 1.680,–
 Indertelt Rodeo 140 x 200  1,00 490,–
 Magnetadaptersæt  1,00 370,–
 Adaptersæt  0,50 280,–
 Klapsuger (pr. Stk.) 280,–
Yderligere ekstraudstyr og nyttigt tilbehør fra side 42!
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Takket være de to spændestænger i taget står 
teltet sikkert, også når det står frit. Vinduerne 
kan mørklægges med fast indsyede indergar-
diner.

Bagvæggen kan åbnes halvvejs mod 
højre og den kan også rulles komplet 
over mod siden til højre.

Bestil også straks det rummelige indertelt af åndbart stof som 
tilbehør!

På rejser med bus giver det kompakte tunnel-bustelt Rodeo enormt 
meget plads. Bagvæggen, som kan åbnes i to bredder, giver megen 
bevægelsesfrihed, de store vinduer giver behagelige lysforhold i teltet.

til busser med regnskinnehøjde på 180–220 cm.

Teltdybde: ca. 240 cm     Teltbredde:  ca. 340 cm 
Materiale: af 68 D polyestervæv, PU-coated, vandsøjle 2000 mm.
Forstykke: to folievinduer, udstyret med gardiner, indgang kan rulles til 
siden. 
Sider: hver med to udluftningsvinduer (myggenet/klar folie), kan lukkes 
med stofafdækning og lynlås.
Bagvæg: kan åbnes mod siden i to bredder,; forbindelsessluse med hulsøm 
til slusestav og forberedelse af montering i regnskinnen. Teltet kan monte-
res på bilens regnskinne via en adapter.
Udstyr: med indvendigt svejsede sømme og udvendig græskant.
Leveringsomfang: teltdug, stænger med slusestav, gardiner, opspændings-
barduner, pløkker, opbevaringspose til stænger, transportpose.
Stænger: Longlife-stænger (beklædt fiberglas) 12,7 mm, 
med to teleskoperbare tagstænger og slusestang af aluminium.

Stang-skitser
– Standard-
udstyr

Pakket mål i cm  (BxD) 75 x 23

Hvordan fastgør jeg mit telt til vognen?
Ved alle bustelte (undtagen Maxum og Globus) 
kan du vælge mellem fire montagemuligehder. 
Mere herom på side 31.

Til denne pris, er det 
din egen skyld hvis du 
ikke slår     til!
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Isola

i

 Model Mål (BxD) i cm Vægt i kg (ca.) Pris i Kr

Isola 300 x 300  16,50 1.980,–
 Indertelt Isola 140 x 200  1,00 490,–
 Magnetadaptersæt  1,00 370,–
 Adaptersæt  0,50 280,–
Opstillingsstænger 22x1 mm stål 80,–
 Klapsuger (pr. Stk.) 280,–
Yderligere ekstraudstyr og nyttigt tilbehør fra side 42!

Det praktiske mobiltelt fungerer som hyggeligt, beskyttet rum foran 
bussen. Udluftningsmoduler sørger også her for optimalt indeklima. 
Hvis du vil tage af sted på udflugt, så lader du bare Isola blive stå-
ende på campingpladsen.

Til busser med en tagrendehøjde på 180 – 220 cm.

Teltdybde: ca. 300 cm  Teltbredde: ca. 300 cm
Materiale: af 75 D polyester-væv, PU-coated, vandsøjle 3000 mm,  
stangkanaler af Oxford polyester rip stop, ekstra stærk.
Forstykke: indgang og udluftningsvindue med ydre afdækning, som kan 
lukkes og rulles op.
Sidevægge: på højre side en indgang, som kan rulles op, med udluftnings-
vindue. I venstre side et udluftningsvindue med ydre afdækning, som kan 
lukkes.
Bagvæg: kan åbnes til siden i to bredder, forbindelsessluse med hulsøm til 
slusestangen og forberedelse for isætning af kant, burrelukker til montage 
på en ræling. Teltet kan fastgøres til vognens kantskinne ved hjælp af en 
kantadapter eller en magnetadapter.
Udstyr: sammensvejsede søm på indersiden, græskant på ydersiden.
Leveringsomfang: teltdug, stænger, slusestang med klemmespændebånd, 
opspændingsbarduner, pløkke, opbevaringspose til stænger og bærepose.
Stænger: stangben og vinkler, slusestang af stålrør og glasfiberstænger i 
tagområdet.

Segmentet i den højre sidevæg 
kan rulles op.

Inderteltet kan benyttes som 
soveplads eller som opbeva-
ringsrum. Bestil venligst særskilt.

Bagvæggen kan helt individuelt 
rulles til siden enten helt eller 
delvist.

Den ekstra plads, som teltet 
byder på i forbindelse med kø-
retøjet, kan man ikke give afkald 
på, når det drejer sig om at være 
beskyttet imod sol og regn.

En særlig fordel er 
den store ven-
tilationsindsats i 
forstykket. Det 
store ventilationsareal 
sørger sammen med 
udluftningsvinduerne 
i sidevæggene for et 
godt klima og holder 
myg på afstand.

Teltet står frit og og fungerer under dit fravær 
sammen med køretøjet som praktisk opbeva-
ringsrum til f. eks. møbler eller cykler.

Alle vinduesaf-
dækninger kan 
også lukkes halv-
vejs. I regnvejr 
kommer der 
stadigvæk nok lys 
ind i teltet.

Stangsystemets kombination af stål og 
fiberglas resulterer i lav vægt og stabilitet på 
samme tid.

Pakket mål i cm (BxD) 75 x 23 cm

Stang-skitser
– Standardudstyr
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Hvordan fastgør jeg mit
 telt til vognen?
Ved alle bustelte (undtagen 
Maxum og Globus) kan du vælge 
mellem fire montagemuligehder. 
Mere herom på side 31.
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Begge siderne har store indgange. Under stofdøren er 
der over hele arealet indsyet et myggenet, som sørger 
for perfekt udluftning og samtidig holder myggene på 
afstand. Det ekstra store vindue i forstykket kan mørk-
lægges indefra med et gardin.

I bagvæggen er der en læskærm, som kan rulles bort. Den 
sørger for, at der ikke er noget ubehageligt lufttræk under 
vognen – en nyttig komfortabel detalje, især ved brug af en 
sovekabine!

Det bedste ville være, at du også 
bestiller det praktiske indertelt nu! 
(Ekstraudstyr mod merpris.)

De store udluftningsvinduer i sidevæggene beskyttes 
optimalt af stofafdækninger med folie herunder sørger et 
myggenet for optimal udluftning.
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Sprint

i

Model Mål (BxD) i cm Vægt i kg (ca.) Pris i Kr

Sprint 350 x 280  17,50 3.390,–
 Indertelt Sprint 140 x 200  1,00 490,–
 Magnetadaptersæt  1,00 370,–
 Adaptersæt  0,50 280,–
 Klapsuger (pr. Stk.) 280,–
Yderligere ekstraudstyr og nyttigt tilbehør fra side 42!

Den nye model Sprint overbeviser med omfattende udstyr og et klart, friskt udseende. 
Store indgange i siderne, fuldstændigt udstyret med myggenet, og teltgulv, som på bekvem 
måde kan fastgøres med lynlåse, byder på komfort og bevægelsesfrihed. 
Den stabile stangkonstruktion sikrer stabilitet, stangkanaler i en anden farve danner en fin 
kontrast. Alle disse fordele gør Sprint til den ideelle rejseledsager for alle campingbus-ejere. 

til busser med regnskinnehøjde på  180–220 cm

Teltdybde: ca. 280 cm      Teltbredde: ca. 350 cm 
Materiale: af 75 D polyestervæv, PU- coated; vandsøjle 3000 mm.
Forstykke: med folievindue inkl. gardin, indgang kan rulles til siden
Sidevægge: hver med en indgang, som kan rulles op, inkl. myggenetindsats, kan åbnes særskilt ved 
hjælp af lynlås; udluftningsvindue med stof- og folieafdækning, som kan lukkes med lynlås.
Bagvæg: kan åbnes i to bredder mod siden; variabel, aftagelig vindbeskyttelse; forbindelsessluse 
med hulsøm til slusestav og forberedelse af montering i regnskinnen. Teltet kan monteres på 
bilens regnskinne via en adapter.
Udstyr: sømmene er svejset indvendigt, udeliggende græskant, montering af teltbund med lynlås.
Leveringsomfang: teltdug med teltgulv, stænger, slusestav, gardiner, opspændingsbarduner, pløk-
ker, opbevaringspose til stænger og transportpose.
Ekstraudstyr: sovetelt med komplet myggenetindsats i indgangsdøren, døren kan yderligere 
lukkes af med åndbart stof, der dog ikke er gennemsigtigt; adaptersæt med PVC-skinne og 
forbindelsesadapter og klapsuger.
Stænger: tre Longlife-buestave (beklædt fiberglas) 
12,7 mm, seks støtteben og tre teleskoperbare tagstænger og en slusestang af aluminium.

Det fritstående telt kan du bruge som 
opbevaringssted for møbler eller sportsgrej, 
mens du er undervejs. Vinduerne mørklæg-
ges indefra med fast indsyede gardiner.

Til udluftning på tværs også 
ved lukkede vinduer sørger 
en udluftningsåbning, som er 
indsyet direkte over vinduet. 
Den kan også lukkes.

Stabile vinkler og 3 spændestænger, som 
løber på indersiden, giver sikker fasthed og 
stabilitet.

Til leveringsomfanget hører også en telt-
bund, som er nem at rense. Den forbindes 
simpelthen  med teltdugen ved hjælp af 
en lynlås og der trænger hverken fugt eller 
insekter ind.

Stang-skitser
– Standardudstyr   

Hvordan fastgør jeg mit telt til vognen?
Ved alle bustelte (undtagen Maxum og Globus) kan du vælge mellem fire 
montagemuligehder. Mere herom på side 31.

Min anbefaling for 
sommeren 2010:

orange-blå!

Pakket mål i cm (BxD) 75 x 23 cm
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Maxum

 Model Mål (BxD) i cm Vægt i kg (ca.) Pris i Kr

Maxum 350 x 250  16,00 3.850,–
 Indertelt Maxum 140 x 200  1,00 490,–
 Solsejl 350 x 100  3,00 795,–
Yderligere ekstraudstyr og nyttigt tilbehør fra side 42!
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Inderteltet (option mod merpris) 
hænges ganske enkelt op i øsknerne.

Gennemtænkt: Teltgulvet og 
teltdugen er forbundet sikkert med 
en lynlås.

Intelligent, fleksibel stangkonstruk-
tion!

Beskyttelse mod fugt og snavs! 
Teltgulv og vindbeskyttelse er fast 
forbundet med teltdugen via lynlås.

Ligeledes som option: 
Solsejlet, som fastgøres via afdække-
de lynlåse.

Den ideelle ledsager for kassevogne og busser. Modellen Maxum 
overbeviser med attraktive, harmoniske farver og mange innovative 
detaljer.

til vogne med en højde på ca. 250 cm

Teltdybde: ca. 250 cm      Teltbredde: ca. 350 cm 
Materiale: 75D polyester-væv 210 T, PU-coated og særdeles slidstærk. 
Vandsøjle 3000 mm.
Forstykke: Indgangen kan rulles til siden, med transparent folievindue 
inkl. gardin.
Sider: Udluftningsvindue (net/transparent folie), kan lukkes halvt eller 
helt med stofafdækning og lynlås, første segment i den højre side kan 
rulles op.
Bagstykke: kan åbnes i to bredder til siden; variabel, aftagelig vind-
beskyttelse, med forbindelsessluse og lask. Hulsøm til isætning af en 
stofkant, så en magnetadapter hhv. adaptersættet kan anbringes. Der 
er også syet burrebånd fast, som er egnede til oprulning af slusen eller 
til fastgørelse.
Leveringsomfang: Teltdug inkl. teltgulv, stænger, gardiner, opspæn-
dingsbarduner, pløkker, opbevaringspose til stænger.
Stænger: 3 ‚Longlife‘-stangbuer 11 mm (stofbeklædte fiberglasstænger), 
3 tagstænger og 6 støtteben, 19 mm aluminium.

Stang-skitser
– Standardudstyr   

Pakket mål i cm (BxD) 80 x 30

Gulv og dug er forbundet med lynlas

Sols
ejl 

som
 

eks
trau

dst
yr!

Fleksibelt hjorne

Størrelse 1
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Globus Plus

 Model Mål (BxD) i cm Vægt i kg (ca.) Pris i Kr

Størrelse 1 180 x 180  33,00 5.600.–
Størrelse 2 (Alu) 320 x 225  34,00 10.620.–
Størrelse 3 (Alu) 400 x 225  36,00 11.860.–

Tagbærestang aluminium 25 x 1 mm 135,–
stormstang, aluminium 25 x 1 mm 165,–
Sikkerhedsrem plus (1 par) 260,–
Sikkerhedsrem plus XL(1 par) 310,–
Yderligere ekstraudstyr og nyttigt tilbehør fra side 42!

Igennem mange år en ægte succes. Den særdeles komfortable rejse-
ledsager fås ikke kun i tre størrelser, men nu også i et nyt dessin!

til autocampere med 250 – 300 cm højde op til 275 cm  
døråbningshøjde.

Materiale: Tag: I størrelse 1 af polyester, der er coated med kunststof 
på begge sider, i størrelse 2 og 3 helt af syntetisk materiale, coated på 
ydersiden og kan vaskes af; sider af trailtex, åndbart materiale, ekstremt 
slidstærkt og kan vaskes af.
Forstykker/sider:  lodret, en del ved størrelse 1, forstykket er en del, 
den kan tages ud og tages ned som veranda; ved størrelse 2 og 3 i fire 
dele, alle sidedele kan tages ud og ombyttes med hinanden; to ind-
gangsmuligheder: døren kan flyttes til enhver position og rulles op; med 
udluftningsvindue (net / folie), kan lukkes med prægefolieafdækning ved 
hjælp af lynlås; 
Bagstykke: Syet fast på, kan deles og enkeltvis rulles op.
Leveringsomfang: Teltdug, stænger, gardiner, opspændingsbarduner, 
pløkker, opbevaringspose.
Stænger: Størrelse 1 leveres med 25 x 1 mm stål,  
størrelse 2 og 3 med lette 28 x 1 mm aluminiumstænger.

I størrelse 2 og 3 
kan forstykke- og 
sidevægsdelene tages 
ud og ombyttes, 
bagvæggen kan deles 
og rulles op.

Den vandrette sluse spændes over køretøjet eller 
fastgøres på taget, den lodrette sluse spændes 
nedad ved bilen. Ventilationsåbninger er syet ind i 
bagvæggen.

Også uden forstykke 
sidder man udmær-
ket og beskyttet 
imod vind og sol. Si-
devæggene kan også 
fjernes efter behag.

Også om vinteren den perfekte ferieledsager.

Stang-skitser
– Standardudstyr
–  anbefalet ekstra   
 udstyr (se s.47)

Størrelse 3

Størrelse 1 Størrelse 2

Pakket mål i cm (BxD) 115 x 30

I et segment er et udluftnings-
vindue med ydre afdækning 
syet ind.

Teltet kan benyttes fritstå-
ende.

3 størrelser 
til de store!
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Shadow Standard 160

Bredde dwt-Størrelse Pris i Kr
 Størrelse 1 450 10/11 1.660,-
 Størrelse 2 510 12/13 1.760,–
 Størrelse 3 570 14/15 1.850,–
 Størrelse 4 630 16/17 1.950,–
Merpris aluminium-stangsystem 28 x 1 mm 470,–

Shadow Comfort Comfort 170 Comfort 240

dwt-omløbsmål Pris i Kr Pris i Kr
 Størrelse 9 791 - 820 1.450,– 1.590,–
 Størrelse 10 821 - 850 1.510,– 1.630,–
 Størrelse 11 851 - 880 1.550,– 1.670,–
 Størrelse 12 881 - 910 1.710,– 1.830,–
 Størrelse 13 911 - 940 1.800,– 1.930,–
 Størrelse 14 941 - 970 1.890,– 2.010,–
 Størrelse 15 971 - 1000 1.970,– 2.090,–
 Størrelse 16 1001 - 1030 2.050,– 2.210,–
 Størrelse 17 1031 - 1060 2.110,– 2.270,–
 Størrelse 18 1061 - 1090 2.140,– 2.310,–
 Størrelse 19 1091 - 1120 2.270,– 2.460,–
 Størrelse 20 1121 - 1150 2.430,– 2.630,–
 Størrelse 21 1151 - 1180 2.510,– 2.710,–
 Størrelse 22 1181 - 1210 2.680,– 2.860,–
Merpris aluminium-stangsystem 28 x 1 mm 490,– 490,–

Shadow De Luxe 240 til dwt-fortelte med buet teltfront

dwt-omløbsmål Pris i Kr
 Størrelse 12 881 - 910 2.350,–
 Størrelse 13 911 - 940 2.450,–
 Størrelse 14 941 - 970 2.520,–
 Størrelse 15 971 - 1000 2.600,–
 Størrelse 16 1001 - 1030 2.720,–
 Størrelse 17 1031 - 1060 2.800,–
Merpris aluminium-stangsystem 28 x 1 mm 890,–

Universelle frontsolsejl
Til dit dwt-fortelt vælger du det passende frontsolsejl 
ud fra det store tilbud af størrelser, versionerne Stan-
dard, Comfort, hhv. Deluxe!

Materiale/udstyr: trailtex-væv, inkl. stålstangsystem, nedspændingstilbehør og 
kroge. Ældre forteltmodeller (type Standard, dybde 160 cm) fastgøres med kroge 
(se billede og tekst forneden). På nyere fortelte (type Comfort med 170 hhv. 240 
cm dybde) monterer du taget ved hjælp af kant og forbindelsesprofil (se forneden). 
For modeller med buet teltfront (Progress, Royal 300, Fusion Vario) fås soltaget 
Shadow De Luxe med en dybde på 240 cm. Forteltet anbringes ved hjælp af lynlås.

Shadow  Standard / Comfort / De Luxe Standard: 
midterøsknen i taget er allerede anbragt, de ydre øskner 
monterer du alt efter forteltets størrelse. Læg øsknerne 
over fortagets stifter og sørg for stabilitet af de bageste 
hjørner ved hjælp af barduner.

Comfort (ikke ved teltene i Primusklassen): 
her forbinder du solsejlet med teltet ved hjælp af tagskinne 
og dobbeltprofil. Sådan holder det endnu bedre og der 
sikres en god pasform.
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De Luxe: 
Soltaget monteres ganske nemt med lynlås.
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Apparaten- en extra tent

Mål
Midterhøjde/Sidehøjde/Bredde/Dybde

Vægt  
i kg (ca.)

Pris 
i Kr.

Udstyrstelt Universal II 230x175/190/165 30,50 2.860,–
Udstyrstelt Remise II 230x175/190/165 30,50 3.520,–
Dream st. 1 til fortelte og bustelte 140x200 1,00 520,–
Dream st. 2 til fortelte og bustelte 180x200 1,30 640,–
Dream til karnap-tilbygning 120x200 1,00 590,–

Ekstra telte
Når du har fundet det rigtige sted til dine weekend-eller ferieophold, så skal du 
indrette dig rigtig hyggeligt! Lad ikke dit fritidsudstyr overnatte i det fri, flyt madlav-
ningen til et ekstra køkkentelt, giv overnattende gæster deres eget telt! Med vores 
praktiske og attraktive ekstra telte behøver du ikke at give afkald på en centimeter i 
campingvogn eller forteltet.

Dream
En praktisk ekstra overnatningsmulighed til alle telttyper og 
kan også hænges op i en karnap.

Materiale og udstyr: Let teltstof, vandtæt teltgulv der er 
coated på begge sider, med indstillelige bindebånd og ind-
vendig lomme til opbevaring af småting. 

Universal II
Skaf dig mere plads! Det stabile opbevaringstelt Uni-
versal er et sikkert opholdssted for alle de ting, der 
ikke skal stå i det fri.

Materiale og udstyr: Polyester coated med kunststof, 
vejrbestandig og kan vaskes helt af. Forstykket har en 
højt placeret udluftning; taghjørnerne har trekantede 
øskner til barduner; græskant med øskner.
Stænger: Ø 25 x 1 mm stålrør.

Lynlåsene er skjult og således beskyt-
tet imod hurtig tilsmudsning og 
UV-stråling.

I både for- og bagstykke er der anbragt 
en udluftning. Og i forbindelse med 
udluftningsvinduet i højre sidevæg giver 
disse en tilstrækkelig luftcirkulation.

Under vinduet i 
den højre sidevæg 
kan der bekvemt 
placeres en række 
køkkenmøbler 
eller skabe.

Remise II
Multifunktions-telt med myggenetvindue i sidevæggen og gavludluftning i for- og 
bagvæg.

Materiale/udstyr: kunststofcoated polyestervæv af ekstra høj kvalitet, afvaskelig, 
sikret mod råd, for- og bagvæg med højtplaceret gavludluftning, stort netvindue med 
afdækning og skjult lynlås i højre sidevæg; tagrendekant, kan spændes op inde og ude; 
græskant med øskener. 
Stænger: 25 x 1 mm stålrør
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Vinduesmarkise Privat Mål 
(BxD) i cm

Pris 
i Kr

Vinduesmarkise Privat 180 x 75 430,–
Vinduesmarkisestænger aluminium 260,–

Læsejl Fyn II Pris 
i Kr

Læsejl  Fyn II med stænger 695,–
Læsejl  Fyn II Window med stænger 795,–

Læsejl
Behagelig ekstra komfort på alle de steder, hvor vinden er 
lidt skrappere: praktisk vindbeskyttelse, med eller uden vindue

Fyn II / Fyn II Window
Mål: længde 450 cm / højde 140 cm
Materiale: afvaskeligt polyesterstof, som er nemt at pleje.
Stænger: 19 x 1 mm stålrør; 3 vandrette spændestave, 4 lodrette opstillingsstænger
Type:  yderstængerne føres gennem faste kanaler, de 2 indre stave fastgøres til 
stoffet med burrebånd. De vandrette spændestave føres igennem kanaler og 
giver vindbeskyttelsen den fornødne stabilitet.  
Tilbehør: barduner med jordkroge og jernpløkker.

Bundplader med jernpløkke sørger for 
den nødvendige stabilitet. 

Vinduesmarkisen

Materiale: Leacryl-markisestof, vejrbestandig og lysægte eller af coated, afvaskeligt 
polyesterstof – til samme pris!
Stænger: mod merpris 
Bemærk: vinduesmarkiser tilbyder vi i dessiner, som passer til forteltet.

Privat

Vinduesmarkisen bevarer din privatsfære og beskytter 
imod for megen sol. Ensfarvet eller stribet. 
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Gardiner Størrelse 8-13 
Pris i Kr

Størrelse 14-21 
Pris i Kr

Dessin B, F, G, J, K, L 340,– 510,–
Dessin CB, CS, CR, CG, CT 590,– 790,–

Nyttigt tilbehør Pris i Kr

 Sikkerhedsrem plus (1 par) 260.–
Sikkerhedsrem XL (1 par) 310,–

Hyggelige gardiner
Gardiner beskytter ikke blot mod solen og nysgerrige blikke, de giver simpelthen en behagelig atmo-
sfære. Derfor er vore fortelte standardmæssigt udstyret med gardiner: modellerne fra primus- til kom-
fortklassen med farvede dessiner (venstre). Ønsker du til dit telt et andet gardin end det seriemæssige, 
så har du her frit valg, mod merpris, blandt alle 11 dessiner.

Inderhimmel
Inderhimlen af bomuld-nælde-
væv sørger for behagelige om-
givelser i teltet. Den mindsker 
dannelsen af kondensvand og 
sænker temperaturen inde i 
rummet.

Sikkerhedsrem Plus  
for mere stabilitet! Spændet til selen er allerede anbragt ved 
alle del- og fortelte. Opspænding sker ved hjælp af en stabil 
trækfjeder, som regulerer selens spænding, en jernpløk sørger 
for den nødvendige stabilitet.

Ved stormtage uden udhæng lægges selebåndets krog over 
teltstangens tap. En beskyttelsespude mellem krog og dug 
beskytter taget imod mekanisk beskadigelse.

Sikkerhedsrem Plus XL 
Som sikkerhedsdrem Plus, dog i ekstra lang udgave med en længde 
på 320 cm. 

Ekstra udstyr
Nyd den ægte hjemlige hygge!

Her finder du al slags nyttigt tilbehør, som gør opstilling, sikring, indpakning og opbevaring af dit telt 
mere nemt og praktisk.
For at du føler dig lige så veltilpas på campingpladsen som derhjemme i stuen tilbyder vi derudover 
gardiner i smukke dessiner og lysende farver. Bordduge og lampeskærme i passende farver afrunder 
helhedsbilledet. Så bliver årets dejligste dage endnu dejligere!

I dette sæt: 2 rembånd med øske-
ner, 2 aflastningsfjedre, spænder, 
slidbeskyttelse

Pris se model
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Dessin B Dessin K Dessin F Dessin G Dessin J Dessin L 
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Attraktive tekstil tilbehør Pris 
i Kr

 Borddug, ca. 140 x 140 cm 160,–
 Borddug, ca. 190 x 140 cm 205,–
 Forteltslampe 250.–

Nyttigt tilbehør Pris 
i Kr

Telt-taske (ca. 120 x 40 cm) 240,–
Tilbehørs-taske (ca. 55 x 23 x 25 cm) 100,–
 Stang-taske (ca. 120 x 30 cm) 190,–

Nyttigt tilbehør Pris 
i Kr

Indgangstrin UNO 195,–
Indgangstrin DUE 290,–

Nyttigt tilbehør Pris 
i Kr

Organizer I hjørnereol (B x H) ca. 70 x 95 cm 130,–
Organizer II (B x H) ca. 60 x 145 cm 200,–

længde i cm højde i cm Pris i Kr
500 50 395,–
600 50 445,–
700 50 475,–

Tekstil tilbehør
Vælg borddug og lampeskærm pas-
sende til din model i lysende gul farve  
(‚Aprikose‘), varm rød farve (‚Kasta-
nie‘) eller i en klar blå farve (‚Enzian‘).

Organizer I hjørnereol
Den praktiske opbevaringsmulighed til småting fastgøres 
simpelthen i et hjørne af teltet og byder på masser af plads 
til alle mulige småting.

Organizer II
lommestykke hængende
Særdeles pladsbesparende. Kan fastgøres til kantskinnen i 
campingvognens sidevæg eller også til telttagets dobbelt-
kant. Vælg til opbevaring af dine ting mellem netlommer og 
åbne hhv. lukkede stoflommer.

1.Telt-taske
Rummelig pose af robust polyesterstof, ved 
enderne med myg-genet til optimal luftcir-
kulation. Et gennemtænkt selesystem kan 
reducere posens omfang, så også stænger 
passer fint ind i den.

2. Tilbehørs-taske
til gardiner, opspændingstilbehør, 
navkapsler, vindafdækning – eller som 
rejsetaske!
2 bærehåndtag og skulderstrop, 2 yder-
lommer og 1 inderlomme med lynlås.

3. Stang-taske
Materiale: Robust Oxford-polyester-
materiale, coated på indersiden. For 
god udluftning er en bred udluftnings-
strimmel syet ind i toppen.
Tilbehør: med justérbar skulderstrop

Indgangstrin til campingvogn
Gør tilværelsen nemmere for dig! Det praktiske trin reducerer indgangens 
højde. Dørtrin UNO (enkelt) (L x B x H) i cm: 25 x 43 x 25, vægt ca. 2,3 
kg; dørtrin DUE (dobbelt) (L x B x H) i cm: 53 x 43 x 38, vægt ca. 4,0 kg.
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Understykke med net
Understykket er fremstillet af polyestervæv, som er coated på begge sider og 
indtrækskanten er overtrukket med stof. Der er to myggenet-indsatse, som 
kan lukkes. Således er der bedre udluftning i forteltet og der dannes mindre 
kondensvand. - også under dit fravær. Særdeles anbefalelsesværdigt for sæson- og 
heltårscampister.
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Stang Udførelse Længde  
i cm  

teleskoperbar

Ø 22 x 1 
Stål

Pris i Kr

Ø 25 x 1 
Stål

Pris i Kr

Ø 28 x 1 
Stål

Pris i Kr

Ø 32 x 1,5 
Stål

Pris i Kr

Ø 25 x 1 
Aluminium
med DLS-lås 
Pris i Kr

Ø 28 x 1 
Aluminium
med DLS-lås
Pris i Kr

Ø 32 x 1,5 
Aluminium
med GripStop-

lås
Pris i Kr

1  Udhængsstang 100 - 200 90,– --- --- --- 110,– --- ---

1  Udhængsstang 200 - 280 95,– --- --- --- 125,– --- ---

1  Udhængsstang 280 - 360 135,– --- --- --- 165,– --- ---

2  Stormstøttestang med jordspids 170 - 260 110,– 125,– --- --- 140,– --- ---

2  Stormstøttestang med jordspids 210 - 300 --- --- --- --- 165,– --- ---

3  Stormstøttestang med bøjlefod 170 - 260 --- 135,– 155,– 190,– --- --- 340,–

4  Overliggerstang, krog/klembøjle 170 - 260 --- 125,– 180,– 205,– --- 170,– 225,–

4  Overliggerstang, krog/klembøjle 170 - 300 --- 180,– 210,– 220,– --- --- 250,–

5  Veranda-/tagstang, 2 klembøjler 70 - 120 75,– --- --- --- 100,– --- ---

5  Veranda-/tagstang, 2 klembøjler 115 - 200 85,– --- --- --- 120,– --- ---

5  Veranda-/tagstang, 2 klembøjler 200 - 280 95,– --- --- 205,– 135,– --- ---

5  Veranda-/tagstang, 2 klembøjler 280 - 360 135,– --- --- --- 175,– --- ---

6 Tagstang, vinklet 110 - 180 110,– --- --- --- --- --- ---

7 Opstillingsstang, jordspids/pig 110 - 200 85,– --- --- --- 100,– --- ---

7 Opstillingsstang, jordspids/pig 165 - 250 95,– --- --- --- 130,– 150,– ---

8* Mellemstykke 80       75,– 90,– 95,– --- 95,– 115,– ---

10 Distancestykke, 2 klembøjler 18 - 23 65,– --- --- --- --- --- ---

10  Distancestykke, 2 klembøjler 22 - 30 70,– --- --- --- --- --- ---

11 Tagstang, bøjet, med fjederstålende 205 - 255 130,– 145,– 175,–

13  Støttestang, bøjlefod, bøjet foroven 170 - 270 145,– --- --- --- 165,– --- ---

i sæt med 2 uden DLS-lås ved alu

Vario Clip (sæt med 3 stk.) 110,–Kr.
Vario Clip (sæt med 5 stk.) 160,– Kr.

Vario Clip Hobby (sæt med 3 stk.)  150,– Kr.
Vario Clip Hobby (sæt med 5 stk.)  210,– Kr.

Stangspænder  230,– Kr.

GripStop 22 / 19 (sæt med 3 stk.)      100,– Kr.
GripStop 25 / 22 (sæt med 3 stk.)      110,– Kr.
GripStop 28 / 25 (sæt med 5 stk.)      120,– Kr.
GripStop 32 / 38 (sæt med 5 stk.)      130,– Kr.
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Stangspænder Denne hjælper er nem at håndtere og du opnår en stor 
virkning. Krogen klemmer fast på røret og med tapmekanismen kan stangen 
spændes med det ønskede tryk.

Sådan er det lettere! Ekstra stænger
giver endnu mere komfort og sikkerhed!!
Ønsker du at give dit telt en særlig stabilitet og sikkerhed – eksempelvis ved opstilling på en standplads som langtidscampist? Her finder 

du de nødvendige ekstra stænger. Vælg mellem de forskellige materialer og tykkelser det, der bedst passer til dine krav og ønsker. Vil du 

montere et solsejl? De nødvendige ekstra overliggere, udhængs- og verandastænger fremgår af tabellen.

E
ks

tr
a 

ud
st

yr

GripStop-låsesystem
Klemmelåsen GripStop følger med 
ved leveringen. Røret fastlåses ved at 
man presser det sammen, hvorved 
det ikke tager skade. Håndteringen er 
særdeles enkel.

 Vario Clip-beslag gør brug af skruer unødvendigt og sørger for komforta-
bel brug og sikkerhed. Den specielle tagkant er standard monteret.
 Vario Clip-Hobby er specielt blevet udviklet til opsætning af teltstænger på 
den nye generation af Hobby campingvogne 2009.
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Kig ind i vores informationsblad! 
Her får du en indføring i campingverdenen og nyttige eks-
trainformationer og tips vedrørende campingferie. Kom ind 
og kig, det betaler sig!

Læg mærke til vore teltrådgivere! 
De giver dig også online altid oplysninger om specielle 
produkthøjdepunkter.

Alt, hvad du bør vide!
I vores rubrik Service & informationer får du nyttige tips 
vedrørende pleje, informationer om materialer og hen-
visninger til bestemmelse af den rigtige teltstørrelse til din 
vogn. Desuden leverer vi en vejledning til opstilling af dit telt.

Mange veje fører til et dwt-telt.
Vores rubrik Forhandlere viser dig den direkte vej til den 
nærmeste forhandler. Endvidere informerer vi dig regel-
mæssigt om messer, hvor vi er repræsenteret.

Vores mest populære online-rubrik: 
Specialtilbud
Det ene scoop efter det andet. Hvis man vil skåne sit 
feriebudget, finder man blandt vore specialtilbud det rigtige 
fortelt til en lav pris. Vore specialtilbud er rene kup, men 
opfylder dog som alle vore telte vore strenge dwt-kvalitets-
krav.

Oplev vores nye  
internetpræsentation!  
Vores hjemmeside www.dwt-zelte.com. stråler nu i 
ny glans. Og det gælder ikke kun udseendet, men også 
indholdet. Til hvert telt finder du omfattende produkt-
informationer, anbefalinger om passende tilbehør og en 
masse billeder.

Vi glæder os til dit besøg på www.dwt-zelte.com! 

www.dwt-zelte.com
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• Punkt for punkt til standardudstyret
• Skridt for skridt til specialudstyret
Så nemt er det: på hver side i kapitlet med heltelte ser du yderst til højre en bjælke med farvede punkter. Disse står for enkelte 
detaljer indenfor standardudstyret ved den tilsvarende model. Den smalle klapside her til højre i omslaget indeholder en tabel 
med listen over alle udstyrsdetaljer. Åbn simpelten denne klap mens du studerer de enkelte modeller. Så ser du med det samme, 
hvilket standardudstyr det telt byder på, som du netop læser om.

Teltdybde
ca. 240 cm
ca. 250 cm
ca. 280 cm 
ca. 300 cm  ca. 350 cm 

Tag
Uden ekstra søm
Kanaler til udhængsstænger
Tagvulst til tagrende
Udhæng forstærket med stænger
Vario-Clip-system (skrueløst holdersystem)

Forstykke
Indgangsdør, kan rulles op eller til siden
Indgangsdør, kan flyttes
Vinduesafdækning, kan lukkes med lynlås
Mulig verandaeffekt
Vandrette kanaler til verandastænger
Vandrette kanaler til verandastænger, med burrelukning
Permanent udluftning, foroven
Permanent udluftning foroven, kan lukkes
Lodret kanal til de midterste stænger

Sider
Kan tages af
Kan ombyttes
Kan nedfældes til veranda
Lodret kanal til ekstra stang
Vandret kanal til stormstænger, med burrelukning
Indgangsdør
flytbar indgangsdør
Stort net-folievindue, kan lukkes med lynlås og afdækning
Sidevinduer er udstyret med gardiner
Dobbelt vinduesafdækning (transparent folie og stof); begge afdækninger har lynlåse
Mulig udbygning til højre
Dobbelt vindhjørne; til bedre tilpasning til de skrå fronter

Generelt Udstyr
Fleksibel opspændingsbardun indvendigt
Fleksibel opspændingsbardun udvendigt
dobbelt græskant, på inder- og yderside, opspænding i midten
Øskner i græskant
Afdækkede lynlåse (ikke ved vinduesafdækninger)
Mulighed for stormbarduner hele vejen rundt

Hele Leveringsomfanget
Teltdug, stænger, gardiner, opspændingsudstyr, hjulafdækning og understykke, 
opbevaringspose inklusiv ekstra opbevaringspose til stænger

Ekstra Udstyr mod Merpris
Markiser til campingvogn, vinduer for og bag
Indertelt
Inderhimmel
Sikkerhedsrem plus
Forteltlygte
Dug
Vario-Clip-element (SHS-skinne)
Teltstangholder
Stangstrammer

Hvad du børe være opmærksom 
på inden køb af telt:
Forskellige campingvaner stiller forskellige krav til dit fortelt. Derfor skal 

de to vigtigste spørgsmål afklares inden planlægningen:

Hvordan og hvor står dit telt? Står det på et fast sted igennem flere år? 
Har det en fast plads i sæsonen og bliver det taget ned og opbevaret 
vinteren over? Eller ledsager det dig på dine campingrejser og skal det 
holde stand i stormvejr eller endda sne? Alt efter, hvordan og hvor dit 
telt står, tilbyder dwt-kompletprogrammet forskellige telt-modeller og 
alternative stangsystemer.
Vi forarbejder alle materialer, som er egnede til teltbyggeri og vi tilbyder 
alternativer til standardstængerne, så du kan træffe det bedste valg pas-
sende til dine behov. 
Flere oplysninger om emnet stænger finder du på næste side.

Velkommen hos dwt!

Kvalitets-løfterne fra dwt...
Det er vort højeste mål at opfylde ønsker. DINE ønsker! Derfor er vort løfte til dig: om det end handler om tiltalende 
design, et rimeligt forhold mellem pris og ydeevne eller realisering af individuelle ønsker – har vi inden for hver af vore 
produktklasser det passende svar.

Peter, Claus & Dieter Winneknecht

Pris Individualitet Design

Telte til at føle på!
Få oplysninger direkte her hos os i dwt-showroom  
i Baunatal
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 grun-
digt vejledt af vore medarbejdere. På omkring 300 kvadratmeter udstillingsareal 
præsenterer vi hele året rundt mindst 12 forskellige modeller og hele sortimentet 
er repræsenteret: 

• telte til busser og campingvogne • klassiske fortelte (hele telte og deltelte)

• touring- og trekkingtelte • tilbehør

• ekstra udstyr for mere hygge og komfort og desuden

• 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. 

dwt – Filmen
Fødderne op og en pose popcorn i hånden – dwt-
telte præsenterer sig for første gang på film. Kig 
ind på www.dwt-zelte.com og se filmen om vores 
virksomhed. Se for eksempel, hvordan en kollekti-
on bliver til, hvad der er vigtigt i produktionen og 
hvordan det hele begyndte for 20 år siden. 
God fornøjelse! 

Skilte på de udstillede telte forklarer det 
specielle udstyr for hver enkelt model.
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Dieter Winneknecht GmbH ·  Harzweg 11 ·  D-34225 Baunatal ·  info@dwt-zelte.com

Vort agentur i Danmark: 
dwt telte Danmark
Brenderupvej 25 • 2770 Kastrup
Tel: 3252 3323 • Fax 3250 3383
pd@dwt-telte.dk"
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Ausführliche Größenempfehlungen für Ihren Caravan

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. © 2009/2010 
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.

dwt-teltstørrelser for din 
campingvogn! I vores størrelse-
stabel finder du vores anbefaling 
vedrørende dwt-teltstørrelsen 
til din campingvogn.

Overblik over originale dwt-
farve- og kvalitetsprøver!
Udførlige oplysninger finder du 
fra side 3.

På gensyn hos din 
dwt-forhandler

Prøvebog Størrelsestabel 

DK




