
COLLECTION 2017/18

Kvalitet er vores lidenskab – 
til Deres krav, det rigtige telt.
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Vi har det passende telt til alle  
slags campingformer – også til dig.

Kvalitet, innovation, individualitet og mangfoldighed. 

Siden 1986 drejer alt sig om kun om telte hos dwt. Som entusiastiske campister 
ved vi: Camping er ikke lig med camping og mennesker er forskellige. Det lyder 
måske banalt, men det er vores kunders personlige ønsker, dvs. dine, der er 
afgørende for det omfattende store sortiment af forskellige teltmodeller, som vi 
tilbyder. Og det til enhver brug. Dit telt står på en fast plads? Så er du bestemt 
interesseret i vores heltelte. Du elsker fleksibilitet og kører på ferie med 
autocamperen eller campingbussen? Så bør du tage et kik på vores praktiske 
mobil- og bustelte. Du leder efter et solsejl? Her kan vi også hjælpe dig videre. 
Og det er langt fra alt.

Alle vores produkter forener kravet af dwt altid at tilbyde det højeste kvalitets-
niveau. Ligeså vigtigt er, at vi ønsker, at din ferie begynder så behageligt som 
muligt. Derfor er en nem opsætning af vores telte og detaljerede opsætnings-
vejledninger en selvfølge. Det gælder også for kontinuerlige produktforbedrin-
ger. Idéer og feedback får vi heldigvis ofte og regelmæssigt – fra dig.

Hos dwt er der ikke sat grænser for mangfoldighed. Derfor afrunder talrige 
udstyrsmuligheder, specialudstyr samt praktisk tilbehør vores omfattende 
program. På de følgende sider kan du overbevise dig selv. 
God fornøjelse med at se dig omkring!

Nye modeller i kollektionen 2017/18.

Med Vikinge pakke forhøjer de stabiliteten af teltet.

De vigtigste temaer til ethvert telt i korte træk

Vi giver dig altid den maksimale ydelse af modellen. Det skal dog ikke afholde dig fra at 
tage et helårs- eller sæsontelt med på din rejse. Du skal dog af de beskrevne årsager ikke 
udelukkende benytte et let rejsetelt som sæson- eller helårstelt. 

Innovative modeller med 8 eller 10 cm Air-In luftkammerkonstruktioner.

Modeller med dette symbol er lette og hurtige at opsætte.

Disse modeller eller tilbehørspakker omfatter en prisfordel.

Rejsetelte: 

· Skal være lette og handy.
· Anvendes til et overskueligt tidsrum på nogle få ugers ferie.
· Grundudstyret i denne model muliggør en sikker og stabil opsætning.

Sæsontelte:

· Kan opsættes på et sted fra foråret og indtil efteråret. 
· Kraftigt stof skal trodse vind og vejr, regn og sol, også under dit fravær. 

Vinduer beskyttes delvist af klapper, og ventilationsåbningerne kan lukkes.
· Omfanget af stængerne kan udvides fornuftigt med yderligere stænger alt 

efter placering.

Helårstelte: 

· Opsættes hele året.
· Slidstærkt stof med PVC-coating på begge sider indarbejdes i taget 

og sidevæggene, og alle materialer er UV-bestandige og lette at pleje. 
Overfladerne er forsynet med smudsafvisning.

· Til denne model tilbyder vi 28 mm og 32 mm stålstænger som ekstraudstyr.

NYE

High Quality – ved disse modeller forener vi Air-in-teknikken  
med modstandsdygtigt teltstof af høj kvalitet (Texolan 150 HQ).
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ATELIER CHALET

easy – når det gælder  
det væsentlige

Hvis du lægger vægt på et exceptionelt forhold mellem pris og 
ydelse, skulle du kaste et blik på vores teltsortiment easy.

easy – det er udvalgte heltelte, deltelte og campertelte i den 
velkendte høje dwt-kvalitet. Med udstyrsdetaljer, der koncen-

trerer sig om det væsentlige.easy – det er udvalgte heltelte, 
deltelte og campertelte i den velkendte høje dwt-kvalitet. 

Med udstyrsdetaljer, der koncentrerer sig om det væsentlige.
Oplev selv kvaliteterne i vores teltsortiment easy. 

Til stærkt fordelagtige priser, som garanteret også vil betyde 
et plus på din feriekonto.

Vi ønsker dig en god ferie med dit nye dwt-telt!
3



WINNER

Størrelse Omløbsmål i cm Vægt i kg Vejledende pris i Kr Favørpris i Kr

 8 761 – 790 24,0  7.965,–    6.375,–   
 9 791 – 820 24,5  8.050,–    6.415,–   
10 821 – 850 25,0  8.310,–    6.630,–   
11 851 – 880 26,0  8.480,–    6.760,–   
12 881 – 910 27,0  8.610,–    6.890,–   
13 911 – 940 27,5  8.740,–    6.975,–   
14 941 – 970 28,0  8.955,–    7.145,–   
15 971 – 1000 28,5  9.040,–    7.235,–   
16 1001 – 1030 29,0  9.340,–    7.450,–   
17 1031 – 1060 29,5  9.430,–    7.535,–   
18 1061 – 1090 30,0  9.645,–    7.705,–   
19 1091 – 1120 31,0  9.775,–    7.795,–   
20 1121 – 1150 32,0  9.900,–    7.920,–   
21 1151 – 1180 33,0  10.075,–    8.050,–   

Anbefalet ekstraudstyr Pris i Kr
Tagopspændingsredskab (2 tagstænger stål 25 x 1 mm med spændestrop)  390,–   
Orkanstøtte, stål 22 x 1 mm (pr. styk)  125,–   
Merpris aluminiumstænger 28 x 1 mm  390,–   
Tagopspændingsredskab alu (2 tagstænger alu 28 x 1 mm med spændestrop)  435,–   
Orkanstøtte, alu 25 x 1 mm (pr. styk)  170,–   
Sikkerhedsrem Plus (1 par) 330,–
Stangspænder 290,–

Teltdybde: ca. 240 cm 

Materiale: Tag og vægdele er af lysægte og slidstærkt trailtex-stof. Be-
skyttelses- og græskant af polyester i høj kvalitet og med plastbelægning 
på begge sider.

Beskrivelse: 5-delt; forstykket kan tages ud, med rundbueindgang; 
sidestykkerne kan tages ud; med myggenetvindue og prægefolieafdæk-
ning; kan spændes op indvendigt; SHS-tagkant til Vario-Clip; indsyede 
hulsømme i taget til gavlstænger; forberedelse i taget til valgfrit tagop-
spændingsredskab.

Stænger: 25 x 1 mm stål, vi anbefaler fra størrelse 11 to ekstra tagstæn-
ger, fra størrelse 13 to ekstra orkanstænger, fra størrelse 18 fire ekstra 
tagstænger, fra størrelse 21 fire ekstra orkanstænger.

Leveringsomfang: Teltdug, stænger, Vario Clip, hjul- og vindblænde, 
gardiner, opspændingsmateriale, opbevaringspose.

Højre sidestykke giver læ mod 
vinden, og solsejlet giver skygge.

Tagopspændingsredskabet  
som understøtning, til optimal 
opspænding af taget.

Du finder flere oplysninger på internettet.

NYE
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COLUMBUS 300

Størrelse Omløbsmål i cm Vægt i kg Vejledende pris i Kr Favørpris i Kr

13 911 – 940  51,0        10.685,–         8.550,–        
14 941 – 970  52,0        11.095,–         8.875,–        
15 971 – 1000  53,0        11.510,–         9.210,–        
16 1001 – 1030  55,0        11.920,–         9.535,–        
17 1031 – 1060  56,0        12.330,–         9.865,–        

Anbefalet ekstraudstyr Pris i Kr
Sikkerhedsrem Plus (1 par)  330,–        
Inderhimmel  2.630,–        
Stangspænder  290,–        

HELTELTE

Teltdybde: ca. 300 cm 
Udhæng:  ca. 25 cm

Materiale: Tag af fuldsyntetisk materiale, udvendigt belagt; forstykke 
og sidevægge af trailtex, åndbart, ekstremt let, lysægte og afvaskeligt; 
høj beskyttelses- og græskant af polyester af høj kvalitet med plastbelæg-
ning på begge sider, vejrbestandig og komplet afvaskelig.

Beskrivelse: forstykke kan tages af og deles, en indgangsdør både til 
højre og venstre, hvert segment kan nedfældes til en veranda, vand-
rette hulsømme til stormstænger, fra størrelse 16 med 4 vinduer.
Sidevægge kan tages af; med store udluftningsvinduer og gardiner 
på begge sider; verandaeffekt er mulig; hver sidevæg byder på 2 
indgangsmuligheder.

Stænger: 25 x 1 mm stål; fra størrelse 11 med to ekstra tagstænger, fra 
størrelse 13 med to ekstra stormstænger.

Leveringsomfang: Teltdug, stænger, Vario-Clip, hjul- og vindblænde, 
gardiner, opspændingsmateriale, opbevaringspose.

Vægdelene kan fældes ned til en 
veranda (Bill ede viser Columbus 300).

Du finder flere oplysninger på internettet.
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FORTUNA II

Størrelse Mål (BxD) i cm Vægt i kg  Vejledende pris i Kr Favørpris i Kr

1 250 x 280 10,0  3.180,–     2.540,–    

Anbefalet ekstra udstyr Pris i Kr
Special-trykstang alu (pr. styk)  170,–    
Skumgummivulste (pr. styk)  155,–    
Luftpolstring Air-In (pr. styk)  325,–    
Hjul- og vindblænde (sæt)  205,–    

Monteringshøjde: ca. 235 – 250 cm

Materiale: Texolan 30, med PU-coating.

Beskrivelse: Forstykke med folievindue; begge sidestykker, som kan tages ud, har 
vindue (myggenet/prægetfolie) og praegetfolieafdaekning; indgange kan rulles fra;  
kan spændes op ind- eller udvendigt. Forberedelse til valgfrie skumgummivulste/
luftpolstringer og trykstænger.

Stænger: Stål 25/22 mm

Leveringsomfang: Teltdug, stænger, gardiner, opspændingsmateriale, transporttaske.

Kan ved brug uden sidestykker 
også anvendes som solsejl.

Du finder flere oplysninger på internettet.

NYE
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MARS ALU

DELTELTE

Størrelse Mål (BxD) i cm Vægt i kg  Vejledende pris i Kr Favørpris i Kr

1 250 x 240 16,0  3.610,–     2.885,–    
2 375 x 240 20,0  4.640,–     3.705,–    

Anbefalet ekstra udstyr Pris i Kr
Special-trykstang alu (pr. styk)  170,–    
Skumgummivulste (pr. styk)  155,–    
Luftpolstring Air-In (pr. styk)  325,–    
Hjul- og vindblænde (sæt)  205,–    

Vinduessegmenterne kan rulles yderligere op, en 
stor fordel, når vejret er godt. Her vises størrelse 2.

Monteringshøjde: ca. 235 – 250 cm

Materiale: Texolan 30, med PU-coating.

Beskrivelse: Forstykke med folie- og myggenetvindue/folieafdækning; stør-
relse 1 ét forstykkeelement og størrelse 2 to forstykkeelementer, der kan 
rulles op; sidestykker med indgang, der kan rulles fra, samt vindue (mygge-
net/folie) med folieafdækning; forberedelse til valgfrie skumgummivulste/
luftpolstringer og trykstænger.

Stænger: Hovedstænger og tagstang af 22 mm alu.

Leveringsomfang: Teltdug, alu-stænger, opspændingsmateriale, transporttaske.
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JUNIOR AIR

Størrelse Mål (BxD) i cm  Tagmål  i cm Vægt i kg Vejledende pris i Kr Favørpris i Kr i Kr

1 320 x 290 270 14,0 4.950,–  3.955,–

Anbefalet ekstra udstyr Pris i Kr
Trykstang alu (pr. styk)  185,–    
Skumgummivulste  (pr. styk)  155,–    
Luftpolstring Air-In (pr. styk)  325,–    
Sovetelt Junior Air, 140 x 200 cm  685,–    
Teltbund Junior Air  340,–    
Hjul- og vindblænde (sæt)  205,–    
Vario-Clip (se side 65)

Du finder flere oplysninger på internettet.

Monteringshøjde: ca. 235 – 250 cm 

Materiale: Texolan 30, med PU-coating.

Beskrivelse: Forstykke med folievindue, kan rulles op;  
begge sidestykker, som  
kan tages ud, har myggenetvindue og afdækning; indgangene kan rulles fra; 
SHS-tagkant til valgfrie Vario-Clip-elementer. Forberedelse til valgfrie 
skumgummivulste/luftpolstringer og trykstænger.

Stænger: Air-In-system med et luftkammer, alu-tagstænger.

Leveringsomfang: Teltdug, alu-tagstænger, opspændingsmateriale,  
dobbeltvirkende pumpe, transporttaske.

Begge sidestykker kan tages ud,  
indgangen i forstykket kan rulles op,  

et ideelt solsejl.
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SPEED AIR/HIGH

Størrelse Mål (BxD) i cm Til monteringshøjde i cm Vægt i kg Vejledende pris i Kr Favørpris i Kr

1 260 x 240 235 – 250 11,0  5.165,–     4.125,–    
2 375 x 240 235 – 250 15,0  6.415,–     5.125,–    
3 High 260 x 240 250 – 265 12,0  5.900,–     4.695,–    
4 High 320 x 240 265 – 280 15,5  6.115,–     4.865,–    

Anbefalet ekstra udstyr Pris i Kr
Special-trykstang alu til str. 1 + 2 (pr. styk)  170,–    
Special-trykstang alu til str. 3 High + 4 High (pr. styk)  195,–    
Skumgummivulste (pr. styk)  155,–    
Luftpolstring Air-In (pr. styk)  325,–    
Sæt med afstandspolstringer til tagstabilisering til str. 1, 3 High  425,–    
Sæt med afstandspolstringer til tagstabilisering til str. 2  595,–    
Sæt med afstandspolstringer til tagstabilisering til str. 4 High  475,–    
Afstandspuder (sæt med 3 styk) til str. 1, 3 High + 4 High  165,–    
Afstandspuder (sæt med 4 styk) til str. 2  220,–    
Hjul- og vindblænde (sæt)  205,–    
Opstillingsstang, aluminium 25 x 1 mm (110–200 cm, pr. styk)  120,–    
Pakkemål i cm (B x D) 80 x 30

Materiale: Texolan 30, med PU-coating.

Beskrivelse: Tag med 7 mm (teltskinne på campingvogn) og 5 mm (monte-
ring på markiser); forstykkevindue med gardin, oven for vinduerne er der 
myggenet med aflukkelige udluftningsafdækninger; ét forstykkeelement, der 
kan rulles op; sidestykker med indgang, der kan rulles fra, og vindue (mygge-
net/folie) med afdækning; forberedelse til valgfrie skumgummivulste/luftpol-
stringer, trykstænger og afstandspolstrings-*) eller afstandspude-*) sæt.

Stænger: Air-In-system med tre luftkamre (str. 1, 3 High + 4 High) 
og fire luftkamre (str. 2), alu-tagstang.

Leveringsomfang: Teltdug, alu-tagstang, opspændingsmateriale, dobbeltvir-
kende pumpe, transporttaske.

 *se side 39

Som standard udstyret med to tagkanter og passer 
til montering på campingvogn eller på autocamper.

DELTELTE

Du finder flere oplysninger på internettet.

Du finder detaljevideoer på vores hjemmeside.

NYE
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RODEO II

Størrelse Mål (B x D) i cm Vægt i kg Vejledende pris i Kr Favørpris i Kr

1 340 x 240 13,0  2.960,–      2.350,–     

Anbefalet ekstra udstyr Pris i Kr
Teltgulv 450,–
Sovetelt 140 x 200 cm 585,–
Magnetadaptersæt 495,–
Adaptersæt 290,–
Klapsuger (pr. styk) 355,–
Pakkemål i cm (B x D) 75 x 23

Du finder flere oplysninger på internettet.

Monteringshøjde: ca. 180 – 220 cm  

Materiale: Texolan 30, med PU-coating.

Beskrivelse: fritstående; forstykke med rundbueindgang; begge sidestykker 
har vindue (myggenet/folie) og afdækning; bagstykke i to bredder kan åbnes 
i siden; monteringen af alle fastgørelsesvarianter* kan ske på forbindelsesslu-
sen; forberedelse til en valgfri teltgulv.

Stænger: Longlife-stænger ca. 12,7 mm, tagstænger og slusestang.

Leveringsomfang: Teltdug, stænger, opspændingsmateriale, transporttaske.

 *se side 55
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SPRINT II

Anbefalet ekstra udstyr Pris i Kr
Solsejl 220 x 145 + 130 cm 445,–
Sovetelt 140 x 200 cm 585,–
Magnetadaptersæt 495,–
Adaptersæt 290,–
Klapsuger (pr. styk) 355,–
Pakkemål i cm (B x D) 75 x 23

Størrelse Mål (B x D) i cm Vægt i kg Vejledende pris i Kr Favørpris i Kr

1 350 x 280 17,5  5.055,–      4.010,–     

CAMPERTELTE

Monteringshøjde: ca. 180 – 220 cm  

Materiale: Texolan 30, med PU-coating.

Beskrivelse: fritstående; forstykke med rundbueindgang; højre sidestykke med 
oversejl, myggenet, der kan rulles op, og aflukkelig afdækning; venstre sidestykke med 
vindue (myggenet/folie) og afdækning; bagstykke i to bredder kan åbnes i siden; mon-
tering af alle fastgørelsesvarianter* kan ske på forbindelsesslusen; inklusive teltbund.

Stænger: Longlife-stænger ca. 12,7 mm, standerben, tagstænger og slusestang.

Leveringsomfang: Teltdug, stænger, teltbund, opspændingsmateriale, transporttaske.

 *se side 55

Indgangen i siden indeholder desuden et myggenet,  
som giver god udluftning i varmen vejr.

Det valgfrie solsejl giver godt  
med skygge foran teltet.
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LUNA AIR

Anbefalet ekstra udstyr Pris i Kr
Sovetelt 140 x 200 cm 585,–
Pakkemål i cm (B x D) 80 x 30

Størrelse Mål (BxD) i cm Vægt i kg Vejledende pris i Kr Favørpris i Kr

 1 350 x 250 15,0  6.540,–      5.230,–     

Monteringshøjde: ca. 180 – 250 cm total højde, døroverkant maks. 210 cm

Materiale: Texolan 30, med PU-coating.

Beskrivelse: fritstående; forstykke med rundbueindgang; højre sidestykke 
med myggenet, der kan rulles op, og aflukkelig afdækning; venstre sidestyk-
ke med vindue (myggenet/folie) og afdækning; bagstykke i to bredder kan 
åbnes i siden; montering af alle fastgørelsesvarianter* kan ske på forbindel-
sesslusen; indsyet teltbund.

Stænger: Air-In-system med 3 luftkamre, tagstænger og slusestang.

Leveringsomfang: Teltdug, inkl. bund, tagstænger, opspændingsmateriale, 
dobbeltvirkende pumpe, transporttaske.

 *se side 55

Døren i sidestykket rulles op. Bagved er 
der et myggenet, som bruges til at lufte 
ud og holde myg på afstand.

Du finder flere oplysninger på internettet.

CAMPERTELTE
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Det store udvalg indeholder noget til enhver smag!  
Forskellige størrelser og konstruktioner er tilgængelige.  
Der findes modeller med eller uden teltgulv og forskellige muligheder 
for at forbinde teltet med køretøjet. Lav vægt og små pakkemål er en 
selvfølgelige.

Foruden hel- eller deltelte er solsejl basisudstyr i ethvert 
campingsortiment. Det findes i en ganske enkelt firkantet udgave 
eller som modul-system med udvidelsesmuligheder. Alle modeller er 
prisbillige lette alternativer til de tunge markiser.

Monteres kun på en del af teltskinnen på campingvognen. Hvad enten 
du ønsker et rejse- eller vintertelt, så finder du en masse forskellige 
modeller og materialer samt stangkombinationer til dit formål. 

Heltelte monteres over hele campingvognens længde og er 
fast forbundne med campingvognen via skinner. Vi byder fra en 
begyndermodel til en favorabel pris til individuelt skræddersyede telte 
og forskellige teltdybder op til 350 cm på et bredt modelsortiment

Forskellige dør- og køretøjshøjder er afgørende for det rigtige 
modelvalg. Den ekstra plads foran bilen tjener som opholdsareal eller 
som opbevaringsplads til møbler og sportsudstyr, når man er ude at 
køre med camperen. 

Foruden det omfattende sortiment af teltmodeller, tilbyder vi også en 
masse praktisk tilbehør. Særdeles alsidigt er det nye Shadow-modul: 
Læsejlet, som giver skygge, kan udvides til et fuldgyldigt ekstra telt. 
Nyd den ægte boligkomfort!

DELTELTE

fra side 38 fra side 48fra side 20

fra side 54 fra side 62fra side 54

SOLSEIJL

REJSEMOBILTELTEBUSTELTE EKSTRA UDSTYR

HELTELTE

INDHOLD
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Vi har de ting, som du har  
brug for til at opfylde dine feriedrømme.

Fritid, afslapning, nye indtryk – ferie er simpelthen den mest vidunderlige 
tid af året. Vi fra dwt gør alt for, at du kan nyde dine frie dage fuldt ud: med 
avancerede kvalitetstelte, som fra planlægningen over fremstillingen hen til 
slutkontrollen skal opfylde særligt strenge krav, inden vi er komplet tilfredse 
med dem. Som ledsager på din rejse sender vi dig nemlig kun de bedste telte 
og solsejl.

Kvalitet på alle niveauer.
Med kvalitet mener vi meget mere end førsteklasses materialer og omhyg-
gelig forarbejdning. For os er høj funktionalitet af teltene, tiltalende design 
og service uden kompromiser også vigtig. Og særligt vigtigt: Kvalificerede 
medarbejdere, der er entusiastiske og behandler hvert eneste telt på vores 
produktionssted, som var det deres eget. Det står vi får i nu over 30 år.

Se på de næste to sider, hvor meget kvalitet 
der er at finde i hvert enkelt dwt-telt.

KVALITET
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KVALITET

Håndlavet: vores kvalitetstelte.
Personlighed spiller en vigtig rolle hos dwt. Netop derfor er vores telte 
håndlavede. Med hjælp af højmoderne symaskiner har vores medarbejde-
re således alt under kontrol og kan tage hensyn til kundernes individuelle 
ønsker. 

Og da der til et dwt-telt hører afstemte dwt-teltstænger, fremstiller vi dem 
også selv.

Dine ønsker er det afgørende – det drejer sig jo nu engang om din ferie. 
Som en af de førende teltproducenter i Tyskland og Europa kender vi vores 
kunders krav og konstruerer hver teltmodel med stor omhu og dybtgående 
produktviden.

Kvalificeret og motiverede: vores medarbejdere.
Produktionen af vores telte overlader vi kun til fremragende uddannede 
medarbejdere. De realiserer de høje tekniske krav til produktudviklingen. 
Med praktisk dygtighed og mangeårig erfaring fremstiller de dwt-fortelte og 
-solsejl af høj kvalitet

Vi vil allerhelst gøre alt på egen hånd.

16



Til kvalitet hører hos os også omfattende service.
Valget af den rigtige teltmodel er – ikke kun for begyndere – nogle gange  
en kompleks sag, idet forskellene mellem vores teltmodeller er lige så 
mangfoldige som deres anvendelsesmuligheder. Selvom man finder en masse 
oplysninger på internettet i dag, er en individuel rådgivning af en erfaren 
forhandler den bedste hjælp for at beslutte sig for et køb. 
Derfor er vores motto: 
Med omfattende rådgivning til det rigtige telt. Din forhandler hjælper dig 
gerne videre – eller henvend dig direkte til os:
Telefon +45 60 465 230, www.dwt-zelte.dk

Selvfølgelig glæder vi os også over besøg på vores stand på messer eller 
direkte på fabrikken i Baunatal, Tyskland. Både her og der kan du kigge på 
vores teltmodeller i fred og ro.
Og selvfølgelig fortsætter vores service efter købet af et telt. Hvis dit telt 
skulle tage skade på en eller anden måde, udbedrer vi fejlen selvfølgelig.  
Ved modellerne fra Komfort- og Luxus-klassen er individuelle ændringer  
også mulige. Ring til os!
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INNOVATION

Vi giver din  
 ferie et pift.

Teltopsætning på få minutter: med „Air-In“-systemet.
Vi hos dwt er entusiastiske campister. Derfor lægger vi ved vores telte stor 
vægt på topkvalitet, tiltalende design, høj funktionalitet – og innovative idéer. 
F.eks. hvad angår en særdeles enkel teltopsætning. Med vores nye Air-In-
system sætter du dit telt op på få minutter og det helt alene. 
I stedet for stænger har vores Air-In-modeller slanger, der pumpes op med 
en medfølgende luftpumpe og som sørger for stabilitet. Nu er det ikke 
længere nødvendigt at sortere stænger, inden teltet kan sættes op. Med 
stofferne Texolan 30 og Texolan 150 HQ (High Quality) forarbejder vi 
materialer, der passer til alle ønsker og anvendelsesformål. Og da vi synes, at 
det er skønne udsigter til en dejlig campingfornøjelse, vil vi fortsætte med at 
arbejde på innovative løsninger til vores telte.

Bella Air HQ  s. 45

Isola Air  s. 58

Patron Air HQ  s. 59

Space Air HQ s. 46/61
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HELTELTE Helteltet strækker sig over hele campingvognens længde og er dermed 
den største variant af forteltet. Det egner sig til alle tre ferietyper 

(rejse-, sæson- eller helårscamping) og sørger for en tydelig 
forstørrelse af både boligarealet og det udnyttelige areal. Hel-

telte fra dwt opfylder stort set alle ønsker. Vælg en model 
passende til dine personlige behov og krav. Du vil være 

overrasket over, hvor mange muligheder vi tilbyder.
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HELTELTE

Heltelt-klasserne  
 i dwt-sortimentet.

Fast forbindelse: Heltelte er forbundet med kantskinnen hele vejen rundt 
langs campingvognen indtrækskant. Med et tilsvarende valg af forteltdybden 
skaber du maksimal plads foran campingvognen. Forskellige materialekombi-
nationer og forskelligt udstyr giver helteltet en speciel karakter. De forskel-
lige dele gør opsætningen nemmere og du kan bestemme, hvordan du vil 
bruge de enkelte vægelementer til individuel udformning af teltet.

Til din orientering har vi inddelt vores heltelte i fire klasser. Alt efter klasse 
udvides standardudstyret; det begynder ved Primus-klassen med 10 prak-
tiske udstyrsdetaljer hen til Luxus-klassen, hvor 23 detaljer og tilbehørsdele 
følger med som standard. Fra nybegynderteltet til teltet for professionelle 
– her finder du med sikkerhed det rigtige fortelt til din campingvogn, der 
passer til dine behov.

Nærmere oplysninger om udstyrsdetaljer i forbindelse med heltelt-klasserne 
findes på side 32/33 i dette katalog. Yderligere informationer om de enkelte 
telte findes desuden på www.dwt-zelte.dk.

PRIMUSKLASSEN

KOMFORTKLASSEN

LUXUSKLASSEN
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PRINZ PLUS 300

21

PRIMUSKLASSEN

Den attraktive farvekombination ligger i trenden. Prinz Plus er det 
rigtige valg til alle årstider! Materialerne trodser alle vejrtyper, er 
nemme at rengøre og er særdeles robuste. De indvendigt indsyede 
hulsømme i væggene kan holde ekstra stænger for mere stabilitet. Du kan 
indbygge en karnap på højre side for mere plads. 

PVC-fortelt til en begynderpris

NYE
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3 4 5 6 7

Anbefalet ekstra udstyr Pris i Kr

Karnap (B /D) 145 x 230 cm  3.660,– 
Vikinge pakke 2  3.500,– 
Sikkerhedsrem Plus (1 par)  330,– 
Stangspænder  290,– 
Inderhimmel  2.630,– 
Universelt udhængssolsejl Shadow Modul se side 62. 
På disse sider finder du meget mere ekstraudstyr.

Størrelse Omløbsmål cm Vægt kg Pris i Kr

13 911 - 940  42,0  10.765,–    
14 941 - 970  43,0  11.105,–    
15 971 - 1000  44,0  11.365,–    
16 1001 - 1030  46,0  11.710,–    
17 1031 - 1060  47,0  11.880,–    
18 1061 - 1090  49,0  12.655,–    
Se under alle omstændigheder vores informationer om anbefalede størrelser på side 36.

HELTELTE
Teltdybde: ca. 300 cm
Udhæng: ca. 20 cm
Materiale: Tag, for- og sidestykker af polyester i høj kvalitet og med plast-
belægning på begge sider, vejrbestandig og fuldt vaskbar. Vinduesfolier 
absorberer ca. 90 % af UV-strålingen. 
Forstykke: delbart og aftageligt; dør, der kan rulles op; vinduer, der er 
udstyret med gardiner; vandrette hulsømme under vinduerne til storm-
stænger eller verandastænger, ved størrelse 16-18 er venstre forstykke-
vindue inddelt i 2 vinduer. 
Sidestykker: aftagelige; indgangsdøren kan rulles ud til siden; vandrette 
hulsømme under vinduerne til stormstænger, store ventilationsvinduer 
med gardiner og prægefolieafdækning, som kan klappes ud; kan lukkes 
med lynlås. Mulighed for tilbygning af karnap på højre sidestykke.
Stænger: 28 x 1 mm stål, fra størrelse 18 med 2 ekstra tagstænger.

Stang-skitser
– Standardudstyr

Størrelse 13–17

Størrelse 18

1  Forstykkets segmenter kan klappes ned til 
luftig veranda, hvor man kan sidde hyggeligt 
og beskyttet mod varmen.

2  En karnaptilbygning i højre side giver ekstra 
plads til f.eks. et sovetelt. Ventilationsvinduet 
med afdækning sørger for et godt klima.

3  Sidestykkerne kan tages helt af. På den 
måde er det hurtigt og let at sætte teltet op.

4  Den permanente, højtplacerede udluftning i 
forstykket sørger for et godt klima - uanset 
vejret.

5  Store vinduer sørger for en behagelig og 
luftig atmosfære.

6  Afdækningerne til sidestykkernes vinduer 
kan klappes op. Det giver mulighed for 
beskyttet udluftning og tværventilation i al 
slags vejr.

7  Vandrette hulsømme: Er som standard 
allerede syet ind, anvendes til stabiliserende 
ekstrastænger.
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 SWING 240/300

1 2

240
300

KOMFORTKLASSEN

Billedet viser Swing 300

Både den 240 og den 300 cm dybe model imponerer alle-
rede ved første øjekast med flot design og tidssvarende farver. 
Dette fortelt er et bevis på, at design og funktion kan forenes på 
smukkeste vis.

2 teltdybder

NYE
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3 4 5 6 7

Anbefalet ekstra udstyr Swing 240
Pris i Kr

Swing 300
Pris i Kr

Karnap (B /D) 145 x 210 cm  4.090,– 
Karnap (B /D) 145 x 240 cm  4.265,–
Merpris stålstænger 28 x 1 mm  605,–  605,– 
Merpris aluminiumstænger 28 x 1 mm  605,– 
Merpris aluminiumstænger 32 x 1,5 mm  2.070,–
Vario-Clip (se s. 65)
Sikkerhedsrem Plus (1 par)  330,–  330,– 
Stangspænder  290,–  290,– 
Inderhimmel  2.285,–  2.630,– 
Universelt udhængssolsejl Shadow Modul se side 62. 
På disse sider finder du meget mere ekstraudstyr.

Størrelse Omløbsmål  
i cm

Vægt  
i kg

Swing 240 
Pris i Kr

Vægt  
i kg

Swing 300 
Pris i Kr

11 851 – 880 36,0  11.925,–    37,5  13.085,–    
12 881 – 910 37,0  12.400,–    38,5  13.645,–    
13 911 – 940 40,0  13.175,–    41,5  14.465,–    
14 941 – 970 41,0  13.605,–    42,5  14.940,–    
15 971 – 1000 41,0  14.035,–    42,5  15.410,–    
16 1001 – 1030 42,0  14.505,–    43,5  15.930,–    
17 1031 – 1060 43,0  14.725,–    44,5  16.185,–    
18 1061 – 1090 45,0  15.195,–    46,5  16.700,–    
19 1091 – 1120 47,0  16.270,–    48,5  17.910,–    
20 1121 – 1150 49,0  18.855,–    51,0  20.405,–    
Se under alle omstændigheder vores informationer om anbefalede størrelser på side 36.

HELTELTE
Swing 240 Swing 300

Teltdybde: ca. 240 cm ca. 300 cm
Udhæng: ca. 20 cm ca. 20 cm

Materiale: Tag af trailtex TOP, vægdele af trailtex; polyester med belæg-
ning på ydersiden; tag og vægge kan vaskes af og er vanddampgennem-
trængelige; rådbestandig og vejr fast; UV-absorberende vinduesfolie; 
beskyttelses- og græskant af polyester med plastbelægning på begge 
sider, vedligeholdelsesvenlig.
Forstykke: Forstykkets to halvdele kan tages ud og skiftes ud; halvdelen 
af eller hele forstykket kan klappes ned til verandaen; vandrette og lod-
rette hulsømme med velcrolukning; indgangsdør, som kan rulles op; fast 
isyede, store myggenetindsatser, som giver en effektiv ventilation, og som 
kan lukkes med prægefolieafdækning.
Sidestykker: De to sidestykker er indbyrdes udskiftelige, kan klappes ned 
til verandaen og er hver især udstyret med et vindue af transparent folie 
og et ventilationsvindue af myggenet med gardin; ventilationsvinduet kan 
lukkes med afdækning af transparent folie og klappes ud til den ene side; 
vandret hulsøm med velcrolukning; speciel tagvulst til eftermontering af 
tagrende; mulighed for karnaptilbygning i højre eller venstre side.
Stænger: 25 x 1 mm stål; fra størrelse 13 med to ekstra orkanstænger, fra 
størrelse 18 med to ekstra tagstænger. Aluminiumstænger kan tilkøbes.

1  Udskiftelige forstykkehalvdele og 
udskiftelige sidestykker forvandler teltet,  
så det passer til dine ønsker og behov 

2  Forstykkets halvdele og sidestykkerne kan 
klappes ned til luftig veranda, hvor man kan 
sidde hyggeligt og beskyttet mod varmen.

3  Forstykkets halvdele er indbyrdes 
udskiftelige, så døren kan placeres to 
forskellige steder. En karnaptilbygning  
(i højre eller venstre side) giver ekstra plads 
til f.eks. et sovetelt.

4  Hvis du gerne vil have det ekstra luftigt, 
skal du blot tage hele forstykket og 
sidestykkerne ud.

5  Vinduesafdækningen i sidestykket 
kan rulles op eller klappes ud som 
ventilationsafdækning. Når vejret er dårligt, 
sørger ventilationsafdækningen for god 
ventilation inde i teltet.

6  Begge udluftningsåbninger i forstykket er 
vigtige for en ordentlig luftcirkulation.

7  Denne højtplacerede udluftningsåbning 
lader varm luft komme ud og sørger for et 
behageligt indeklima i teltet.

Størrelse 11–12

Størrelse 13–17

Størrelse 18–20

Stang-skitser
– Standardudstyr
– Anbefalede Stormstangs-
 pakke (se s. 66)
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FOCUS 

2 31

KOMFORTKLASSEN

FOCUS grå

FOCUS blå

Design og funktion, uden kompromiser – 
det er Focus. Meget plads og lys understre-
ger det moderne look og sørger for velbehag. 
Funktionaliteten er der heller ikke blevet sparet 
på: Focus er alsidigt, anvendeligt og selvfølgelig sær-
deles stabilt. Hvad vil man mere?

Modellen fås i grå og blå.
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4 5 6 7 8 9

Anbefalet ekstra udstyr Pris i Kr

GripStop-låse (1 sæt) str. 10-12  305,– 
GripStop-låse (1 sæt) str. 13-17  435,– 
Tagstang, alu 28 x 1 mm (-200 cm, pr. styk.)  185,– 
Stormstang, alu 28 x 1 mm (pr. styk.)  185,– 
Opstillingsstang, alu 28x1 mm (pr. styk.)  175,– 
Vario-Clip (se s. 65)
Sikkerhedsrem Plus (1 par)  330,– 
Stangspænder 290,–
Fra side 62 finder du endnu mere flot ekstra udstyr.

Størrelse Omløbsmål cm Vægt kg Pris i Kr

10 821 - 850 25,0  12.185,–    
11 851 - 880 26,0  12.615,–    
12 881 - 910 27,0  13.045,–    
13 911 - 940 30,0  13.515,–    
14 941 - 970 31,0  13.820,–    
15 971 - 1000 32,0  14.250,–    
16 1001 - 1030 33,0  14.635,–    
17 1031 - 1060 34,0  15.110,–    
Se under alle omstændigheder vores informationer om anbefalede størrelser på side 36.

HELTELTE
Tagdybde: ca. 210 cm
Bunddybde: ca. 300 cm
Materiale: Tag og vægge af trailtex, polyester med coating på ydersiden; 
åndbart, lysægte og let; vinduer af UV-absorberende vinduesfolie af høj 
kvalitet (90 %); græskanter af robust polyester med plastbelægning på 
begge sider, vejrbestandigt og komplet afvaskeligt.
Front: 3-delt og kan tages af; døren kan rulles op; store vinduer med 
indvendige afdækninger, der kan åbnes oppefra og nedefra med lynlås. I 
midten en indgangsdør, der kan rulles op, med udluftningsåbning. 
Sidevægge: Hver sidevæg har et stort udluftningsvindue med udvendig 
stofafdækning, der kan sættes op i dårligt vejr.
Stænger: Standard med aluminiumstænger 32 x 1,5 mm, Størrelse 10-12 
leveres med 1 overliggerstang og 2 stormstænger. 28 x 1 mm aluminium, 
Størrelse 13-17 leveres med 3 overliggerstænger og 2 stormstænger.  
28 x 1 mm aluminium

INFO: Den unikke teltform som let rejsetelt er meget vindstabilt, 
fordi teltet ikke har noget udhæng. Som standard er denne innovations-
model udstyret med en stabil stangbue af 32 x 1,5 mm aluminiumrør, 
som føres i stangkanaler over hele teltlængden. Den medfølgende sol- og 
vejrskærm beskytter den højtplacerede udluftning i indgangsdøren. 

Størrelse 10–12 

Størrelse 13–17

Stang-skitser
– Standardudstyr
– Anbefalede Stormstangs-
 pakke (se s. 66)

1  Intet udhæng og skråtstillet front for mere 
vindstabilitet.

2  Her er forstykkets to udvendige dele 
trukket ind som vindbeskyttelse, solsejlet 
byder på skygge.

3  Det rigtige valg som nemt og hurtigt opsat 
solsejl ved korte ophold.

4  Alle vinduer i fronten kan lukkes med 
indvendige afdækninger.

5  Pladsen og de store vinduer giver en lyst  
til at opholde sig her.

6  Gennem åbningen i forstykket strømmer 
frisk luft ind.

7  Forstykkets solbeskyttelse tjener samtidigt 
også som regnbeskyttelse direkte over 
indgangen. I denne forbindelse anbefales 
brug af en støttestang.

8  Afdækningerne i siden kan sættes op, så der 
også i dårligt vejr kan komme frisk luft ind i 
teltet.

9  Stativets rør føres i kanaler over hele 
teltbredden for at sikre en optimal pasform.
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TANGO 240/300

240
300

21

LUXUSKLASSEN

Tango er et fortelt til helårscampister. 
Omfattende udstyr og funktionelle detailløs-
ninger opfylder de kræsne og erfarne campisters 
forventninger. Pladstilbuddet spares der ikke på. 
Ganske enkelt kompromisløst.

2 teltdybder

Billedet viser Tango 300
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4 5 6 7 8 9 103

Anbefalet ekstra udstyr Tango 240
 i Kr

Tango 300
i Kr

Karnap (B /D) 145 x 230 cm  4.090,–      4.090,–     
Merpris stålstænger 32 x 1,5 mm  1.120,–      1.120,–     
Vikinge pakke 3 3.000,– 3.000,–
Stormstangspakke størrelse 10 – 12  1.035,–      1.035,–     
Stormstangspakke størrelse 13 – 20  1.295,–      1.295,–     
Stormstangspakke størrelse 21 – 22  1.465,–      1.465,–     
Vario-Clip (se s. 65)
Vindblænde med ventilation (se s. 63) fra 510,–  fra 510,–  
Sikkerhedsrem Plus (1 par) 330,–  330,–     
Stangspænder 290,–  290,–     
Inderhimmel  2.285,–  2.630,–     
Rundbuedør som ekstra dør sigment 1.975,–  1.975,–     
Universelt udhængssolsejl Shadow Modul se side 62. 
På disse sider finder du meget mere ekstraudstyr.

Størrelse Omløbsmål 
cm

Vægt 
kg

Tango 240 
Kr

Vægt 
kg

Tango 300 
Kr

10 821 - 850 43,0  14.420,–     48,0  16.270,–     
11 851 - 880 52,0  14.895,–     54,0  17.090,–     
12 881 - 910 54,0  15.280,–     57,0  18.125,–     
13 911 - 940 60,0  15.800,–     62,0  18.555,–     
14 941 - 970 61,0  16.185,–     64,0  19.370,–     
15 971 - 1000 63,0  16.575,–     65,0  20.145,–     
16 1001 - 1030 68,0  17.220,–     68,0  20.790,–     
17 1031 - 1060 69,0  17.605,–     69,0  21.435,–     
18 1061 - 1090 74,0  18.250,–     74,0  22.470,–     
19 1091 - 1120 75,0  19.585,–     75,0  24.365,–     
20 1121 - 1150 75,0  22.685,–     77,0  27.850,–     
21 1151 - 1180 81,0  23.375,–     83,0  28.670,–     
22 1181 - 1210 --- --- 84,0  28.970,–     
Se under alle omstændigheder vores informationer om anbefalede størrelser på side 36.

HELTELTE
Tango 240 Tango 300

Teltdybde: ca. 240 cm ca. 300 cm
Udhæng: ca. 20 cm ca. 20 cm

Materiale: tag, forstykke og sidevægge er fremstillet af polyestervæv 
af høj kvalitet, som er coated på begge sider, vejrbestandig og fuld-
stændig afvaskelig, den benyttede vinduesfolie absorberer 90 % af 
UV-strålingen.
Forstykke: 3-delt, alle dele kan tages ud og udskiftes med hinanden, 
vinduer med vinduesafdækninger og lynlås, indgangsdøren kan flyttes 
og rulles op, verandaeffekt, vandrette og lodrette kanaler med velcro-
lukning, lommer med velcrolukning til verandastænger.
Sidestykker: aftagelige; indgangsdøren kan rulles væk til siden; net-/
folievindue; dobbelte vinduesafdækninger, som begge kan lukkes 
lodret med lynlås; vindue udstyret med gardiner; lodret og vandret 
hulsøm til stormstænger med velcrolukning; mulighed for tilbygning 
af karnap i højre side. Tango 300: med et ekstra ventilationsvindue 
i hver side.
Tango 300: Med et yderligere udluftningsvindue i hver side.
Stænger: Tango 240 og Tango 300 med 28 x 1 mm stål; fra stør-
relse 11 med to ekstra tagstænger, fra størrelse 13 med to eks-
tra støtte stænger, fra størrelse 18 med 4 ekstra tagstaenger, 
fra størrelse 21 med 4 ekstra støttestænger. Kan også fås med  
32 x 1,5 mm stål- eller alumuniumstænger mod merpris.
 

TIPP: Ved at bruge en stofinderhimmel og sørge for tilstrækkelig 
ventilation, reduceres kondensdannelsen i teltet. Dette anbefales ved 
modeller, hvis tag eller vægge er fremstillet af plastbelagt (PVC) poly-
ester. Desuden sørger stofinderhimlen for en behagelig og hyggelig 
atmosfære i teltet.

1  Døren kan placeres vilkårligt i forstykket, som 
her f.eks. til højre for midten.

2  Vinduesafdækningerne beskytter mod 
nysgerrige blikke og folierne mod UV-stråling 
(Billedet viser Tango 240).

3  En karnap på højre side byder på ekstra plads 
f.eks. til et sovetelt. Udluftningsvinduet med 
afdækning sørger for et godt indeklima.

4  Denne rumkomfort er optimal til brug som 
sæson- eller helårstelt..

5  Lynlåsafdækningerne beskytter mod hurtig 
forurening og imod solens påvirkning.

6  I regnvejr byder den integrerede afdækning 
over udluftningsvinduet på særlig beskyttelse.

7  Vandrette kanaler med velcro bruges til 
anbringelse af støttestænger / verandastænger 
til stabilisering mod vinden.

8  Lodret kanal i forstykkets midte til fastgøring  
af det midterste stangben.

9  Bundudspænding med individuel, trinløs 
placering.

10  Dejligt rent: En dobbelt græskant tildækker 
opspændingen; udvendigt løber regnvandet af, 
indenfor tætnes gulvet.

Stang-skitser
– Standardudstyr
– Kanal i tag
– Anbefalede Stormstangs-
 pakke (se s. 66)

Størrelse 10 

Størrelse 11–12

Størrelse 13–17

Størrelse 18–20

Størrelse 21–22
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AMBASSADOR 240/300

21

240
300

LUXUSKLASSEN

Dette fortelt imponerer. Kvalitetsforarbejdning og funktionelle de-
taljeløsninger hæver denne model op til en ganske særlig standard. 
Ambassador overgår kendernes forventninger og er en sand forvandlings-
kunstner takket være de mange fleksible dele.

2 teltdybder

Du finder detaljevideoer på vores hjemmeside.

NYE
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3 4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

Størrelse Omløbsmål 
i cm

Vægt 
i kg

Modell 240 
Pris i Kr

Vægt 
i kg

Modell 300 
Pris i Kr

12 881 – 910  54,0     16.445,–     57,0  19.715,–     
13 911 – 940  60,0     16.960,–     62,0  20.230,–     
14 941 – 970  61,0     17.390,–     64,0  21.135,–     
15 971 – 1000  63,0     17.820,–     65,0  21.955,–     
16 1001 – 1030  66,0     18.510,–     68,0  22.685,–     
17 1031 – 1060  67,0     18.940,–     69,0  23.375,–     
18 1061 – 1090  71,0     19.585,–     74,0  24.495,–     
19 1091 – 1120  72,0     21.050,–     75,0  26.560,–     
20 1121 – 1150  74,0     24.365,–     77,0  30.345,–     
Se under alle omstændigheder vores informationer om anbefalede størrelser på side 36.

Anbefalet ekstra udstyr Modell 240
Pris i Kr

Modell 300
Pris i Kr

Vulst påsat anex (B x D) 145 x 230 cm  4.090,–      4.090,–     
Merpris stålstænger 32 x 1,5 mm  1.120,–      1.120,–     
Vikinge pakke 3 3.000,–     3.000,–     
Stormstangspakke størrelse 12  1.035,–      1.035,–     
Stormstangspakke størrelse 13 – 20  1.295,–      1.295,–     
Vario-Clip (se s. 65)
Vindblænde med ventilation (se s. 64) fra 510,– fra 510,–
Sikkerhedsrem Plus (1 par)  330,–      330,–     
Stangspænder  290,–      290,–     
Inderhimmel  2.285,–      2.630,–     
Rundbueindgang (ekstrasegment til forstykke)  1.595,–      1.595,–     
Universelt udhængssolsejl Shadow Modul se side 62. 
På disse sider finder du meget mere ekstraudstyr.

HELTELTE

Materiale: Tag, for- og sidestykker af polyester 
i høj kvalitet og med plastbelægning på begge 
sider, vejrbestandigt lakeret og fuldt vaskbar; 
den forarbejdede vinduesfolie absorberer ca. 
90 % af UV-strålerne.
Forstykke: 3-delt; alle segmenter kan tages af 
og udskiftes indbyrdes; vindue med vinduesaf-
dækninger og lynlås, kan desuden lukkes med 
vandret lynlås under vinduesafdækningerne; 
dobbeltvindue med ventilationsstrimmel af 
myggenet i midten og afdækning af transparent 
folie, som kan klappes ud; indgangsdør, som kan 
flyttes og rulles op; verandaeffekt; vandrette og 
lodrette hulsømme med velcrolukning; lommer 
med velcrolukning til verandastænger. Rund-
bueindgang i forstykket kan tilkøbes.
Sidestykker: begge sidestykker er indbyrdes 
udskiftelige og kan klappes ned; det ene side-
stykke har kombinationen dør og vindue af 
transparent folie, det andet har dobbelt vindue 
af transparent folie. Alle vinduer af transparent 
folie har gardiner og udvendige afdækninger. 
Desuden har begge sidevægge ventilationsvin-
duer (myggenet). Ventilationsvinduerne i begge 
sidestykker har en regnhætte, der kan rulles op 
og klappes ud. Alle afdækninger og regnhætter 
hele vejen rundt kan lukkes med lynlås; også 
vandret. Lodret og vandret hulsøm med velcro-
lukning til stormstænger; mulighed for tilbygning 
af karnap i højre side.

Stang-skitser
– Standardudstyr
– Kanal i tag
– Anbefalede Stormstangs-
 pakke (se s. 66)

Størrelse 12

Størrelse 13–17

Størrelse 18–20

Bemærk: Fastgørelsen 
af tagstængerne i loftet 
gennem kanaler og telt-
stangsholdere (standard) 
skaber en bedre forbindelse 
mellem stænger og telt-
taget. De reducerer de 
normale „slag“ i telttaget 
ved kraftig vind.

Ambassador 240 Ambassador 300
Teltdybde: ca. 240 cm ca. 300 cm
Udhæang: ca. 20 cm ca. 20 cm

Stænger: 28 x 1 mm stål inkl. udhængsstænger med to afstandsstykker; 
fra størrelse 13 med to ekstra støttestænger, fra størrelse 18 med to 
ekstra tagstænger. 32 x 1,5 mm stål eller aluminiumstænger kan tilkøbes.

1  Flytbar indgangsdør.
2  Rundbueindgang (med stalddørseffekt) kan tilkøbes.
3  Mulighed for veranda i for- og sidestykker.
4  Mulighed for tilbygning af karnap ved højre sidestykke.  

Teltets sidestykke kan anvendes som skillevæg.
5  Alle vinduer kan lukkes med vinduesafdækninger,  

så der er lukket for indsyn.
6  Ventilationsstrimmel i forstykket med ventilationsafdækning,  

så der også er ventilation i dårligt vejr.
7  Ventilationsvinduer med afdækning i begge sidestykker;  

beskyttet tværventilation i al slags vejr.
8  Alle vinduesafdækninger kan lukkes lodret og vandret med lynlås.
9  Afdækninger på lynlåsene øger deres funktionsevne.
10 + 11 Hulsømme med velcrolukning til fastgørelse af teltstængerne  

på teltdugen.
12 Individuel, trinløst placerbar bardunforankring.
13 En dobbelt græskant dækker forankringen; udvendigt løber 

regnvandet ned, og indvendigt tætnes gulvet.
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1  Opspændingsfiksering af stænger: 
Den ekstra hjørneopspænding 
fikserer teltets hjørnesøm i den rigtige 
position bag stangbenet og gør opsæt-
ningen nemmere.

2  Stabile indsyede stormstropper: 
Fordeler optimalt kræfterne og giver 
teltet stabilitet.

3  Beskyttelsespuder: Forhindrer 
beskadigelse af teltdugen på grund af 
klembøjlernes fastgørelse på stænger-
ne og forlænger teltets levetid.

4  Indsyede kanaler: Giver en god 
føring af de ekstra spændestænger til 
udhænget.

5  Dobbelt vindhjørne: Holder siderne 
lige ved campingvogne med skrå 
front.

6  Kraftige lynlåse: Holder i årevis ved 
god opspænding.

7  Gardinskinner og gardinruller: Til 
nem og hurtig ophængning af gardi-
nerne.

8  Vandrette kanaler: Indsyet til de 
stabiliserende ekstra stænger. 

9 Tagskinne til Vario-Clip-elementer 
uden skruer: Ikke længere noget 
krævende montagearbejde. Fås også i 
et sæt som ekstra udstyr.

10 Spænde til sikkerhedsremmen:  
(ill. t.h.) Er allerede formonteret. Ved 
telte med stormtag fastgøres remmen 
ved hjælp af øskener ved tagets dorn 
(ill. t.v.).

1  Tagskinne til montering af tag-
rende: Sørger for optimalt afløb af 
vandet, så vandet ikke kan samle 
sig nogen steder. Tagrende føres 
ikke. Kan bestilles som ekstra 
udstyr hos din forhandler.

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

3  Lodrette kanaler med burre-
lukning: Til fastgøring af ekstra-
stænger, kan åbnes og lukkes på 
særdeles komfortabel måde.

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

KOMFORTKLASSEN 
Hvis du ønsker mere komfort og sikkerhed, ved at sætte pris på noget særligt og ikke vil overlade noget 
til tilfældighederne, så vælg en model fra Komfort-klassen. Supplerende til alle udstyrsdetaljer i Primus-
klassen hører yderlige praktiske detaljeløsninger til seriens omfang. Se i denne forbindelse de andre 
supplerende oplysninger om modelspecifikt udstyr på de enkelte produktsider.
Indeholder som standard allerede alle udstyrsdetaljer fra Primusklassen.

PRIMUSKLASSEN 
Den perfekte teltløsning til prisbevidste campister: Det seriemæssige basisudstyr er et velfunderet 
grundlag. Alle vigtige udstyrsdetaljer som f.eks. indsyede hulsømme, dobbelt vindhjørne og gardinkanter 
er allerede til stede. Materialernes sædvanlige dwt-kvalitet er standard. 
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UDSTYRSDETALJER

1  Stikspænder til døre og vindues-
afdækninger: Ekstra store og 
handy.

2  Dobbelte vinduesafdækninger 
med lynlås i sidevæggene: Beskyt-
ter ved dårligt vejr eller høj varme.

3  Dobbelt gardinophæng: Til enkel 
og hurtig ophængning af gardiner.

4  Afdækkede lynlåse: For optimal 
beskyttelse.

1  32 mm stålstænger

2  teltstangholdere (lang)  
med lim

3  Rørklemme

4  Stormstangspakke

5  Stangspænder

6  Påskubnings-forankringskroge,  
stigeafspender

7  Sikkerhedsrem plus / xl

8  Stabilo-sæt

9  Udhaengsstangen, fortelt,  
stål, 22 x 1 mm

5  Gardiner til sidevægge: Giver en 
hyggelig atmosfære.

6  Blokering af udhæng: individuel, 
trinløs opspænding af bunden.

7  Dobbelt græskant: Tildækker 
opspændingen. Udvendigt løber 
vandet fra, og indvendigt tætnes 
bunden.

8  Forstærket stangsystem med  
28 x 1 mm stålrør: Øger stabilite-
ten og sikkerheden.

9  Spændestænger og afstandsstyk-
ker til forstykke: Giver særlig 
stabilitet.

LUXUSKLASSEN
Gå ikke på kompromis. Her finder du det maksimale inden for udstyr til serietelte. Det højeste mål af 
udstyr bliver tydeligt, da du ud over udstyrsdetaljerne i Primus- og Komfort-klassen her også kan nyde 
godt af yderligere luksuriøse detailløsninger til dit telt. For din sikkerhed på ferien og under dit fravær. 
Indeholder som standard allerede alle udstyrsdetaljer fra Primus- og Komfortklassen.

VIKINGE PAKKER 
Til helårstelt-modeller Prinz Plus 300, Tango, Ambassador og Favorit III tilbyder dwt-telte viking-pakker 
for ekstra stabilitet, selv ved ekstreme vejrforhold. 

Billede Indholdet Vikinge pakke 2  
til model Prinz Plus 300

Vikinge pakke 3  
til model Ambassador 240, 
300 og Tango 240, 300

Vikinge pakke 4  
til model Favorit III

1
stålstænger 32 x 1,5 mm  
(i stedet for seriestænger) 1 1

2 teltstangholdere (lang) med lim 5 4

3 rørklemmer 25 mm 4 4

3 rørklemmer 28 mm 15 15 24

4 stormstangspakke 3 1 1 1

5 stangspænder 1 1 1

6 påskubnings-forankringskroge – 10 10

6 stigeafspender – 10 10

7 sikkerhedsrem plus 1 1 1

7 sikkerhedsrem xl 1

8 Stabilo-sæt – – 1

9
udhaengsstangen, fortelt, stål,  
22 x 1 mm 2 – –
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Prinz Plus s. 22

s. 24

s. 26

s. 27

s. 30

s. 28

Ambassador

Focus blå

Focus grå

Swing

Tango

UDSTYR PÅ HELTELTE
PRIMUSKLASSEN KOMFORTKLASSEN LUXUSKLASSEN

Model Prinz Plus Swing Focus Tango Ambassador
Omkredsmål i cm 821 – 1060 851 – 1150 821 – 1060 821 – 1210 881 – 1150
Gulv til loft-dybde i cm 240 240+300 300 240+300 240+300
Anbefalet brug / anvendelsesformål
Materiale / tag
Polyesterstof (PVC) med kunststofcoating på begge sider x x x
Trailtex, polyesterstof med coating på en side TOP TOP
Materiale / vægge
Polyesterstof (PVC) med kunststofcoating på begge sider x x x
Trailtex, polyesterstof med coating på en side x x
Tag
Uden supplerende søm x med 240 cm dybde x x
Hulsømme med velcrolukning til tagstænger x x
Hulsømme til spændestænger til halvtag x x x x
Tagudhæng til tagrende x x x x
Halvtag forstærket med stænger x x
Vario-Clip-system (skrueløst holdersystem), kan eftermonteres x x x x x
Forstykke
aftagelig x x x x x
Forskydelig indgangsdør x x x
Udskiftelige dele til forsmæk x x x
Vinduesklap(per) med lynlås x x x
Verandaeffekt mulig x x x x
Vandrette hulsømme til stormstænger x
Vandrette hulsømme med velcrolukning til stormstænger x x x
Lodret hulsøm med velcrolukning, til de midterste stænger x x x
Vedvarende høj udluftning i gavlen x
Vedvarende høj udluftning i gavlen, kan lukkes x x x
Stanggennemgang for spænding af halvtag x x
Sidestykker
aftagelige x x x x
Sidevægsdele, og –dør udskiftelige, kan klappes op til veranda x x
Vandrette hulsømme til stormstænger x
Vandret hulsøm med velcrolukning til stormstænger x x x
Lodrette hulsømme med velcrolukning til stormstænger x x
Indgangsdør x x x
Ventilationsvindue med klap og lynlås x x x
Ventilationsvindue med dobbelt klap og lynlås x x
Sidevægge med gardiner x x x
Mulighed for montering af karnap til højre eller til venstre til højre til venstre/til højre til højre til højre
dobbelt vindhjørne; for bedre tilpasning til skrå bovformer x x x x x
Generelt udstyr
Gardinudhæng x x dobbelt dobbelt
Opspændes ind - eller udvendigt, f leksibel opspændingsrig x x x
Dobbelte mudderklapper, ind- og udvendigt, individuel gulvopspænding, som kan positioneres trinløst x x
Afdækkede lynlåse (ikke ved vinduesklapper) x x
Stormopspændingsmuligheder hele vejen rundt x x x x
Stikspænde til sikkerhedsrem Plus og Plus XL x x x x x
Komplet leveringsomfang
Teltbetræk, stænger, gardiner, opspændingsmateriale, hjul- og vindskærm, 1 pakkesæk x x x x x
2. pakkesæk til stænger inklusiv x x x x
Ekstraudstyr mod merpris
Sovetelt x x x x
Inderhimmel x x x x
Sikkerhedsrem Plus og Plus XL x x x x x
Vario-Clip-påskubningselement (SHS-rende) x x x x x
Stangspænder x x x x x
Solsejl x x x x

 Rejsetelt  Sæsontelt   Helårstelt
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s. 40

s. 43

s. 42

s. 45

s. 44

s. 46

Vida HQ

Bella Air HQ

Cortina II

Triton

Favorit III

Space Air HQ

UDSTYR PÅ DELTELTE
Model Favorit III Triton Cortina II Vida HQ Bella Air HQ Space Air HQ
Gulvbredde ca. fra til i cm 440-560/individuelt 300-450 200-400 250 340 260-375
Gulv til loft-dybde ca. fra til i cm 250/individuelt 240 150-210 280 280 280
Anbefalet brug / anvendelsesformål
Materiale / tag
Polyesterstof (PVC) med kunststofcoating på begge sider x x x
Trailtex, polyesterstof med coating på en side x x x
Materiale / vægge
Polyesterstof (PVC) med kunststofcoating på begge sider x x
Trailtex, polyesterstof med coating på en side x
Polyesterstof med PU-coating x x x
Tag
Uden supplerende søm op til 280 cm dybde x x
Hulsømme til spændestænger til halvtag x
Tagudhæng til tagrende x
Halvtag forstærket med stænger x
Vario-Clip-system (skrueløst holdersystem), kan eftermonteres x x
Forstykke
aftagelig x x fra størrelse 5
Indgangsdør x x
Forskydelig indgangsdør x
Vinduesklap(per) med lynlås x x x
Udskiftelige dele til forsmæk x
Verandaeffekt mulig x x
Vandrette hulsømme med velcrolukning til stormstænger x x
Lodret hulsøm med velcrolukning, til de midterste stænger x
Stanggennemgang for spænding af halvtag x
Sidestykker
aftagelige x x
udskiftelige x
kan klappes op til veranda x
lodrette hulsømme med velcrolukning til stormstænger x
vandrette hulsømme med velcrolukning til stormstænger x
Indgangsdør x x x x x x
Ventilationsvindue med klap og lynlås x x x x
Sidevægge med gardiner x x x x
Ventilationsvindue med dobbelt klap og lynlås x
Skumstofvulster med stor volumen Ekstra x x Ekstra Ekstra Ekstra 
Vedvarende høj udluftning, kan lukkes x
Vedvarende høj udluftning x
Bagvæg
2-delt, enkeltvist udtagelige; overflapslukning med reb og trækstrimler x
Generelt udstyr
Gardinudhæng dobbelt x x
opspændes indvendigt, f leksibel opspændingsrig x x x
opspændes udvendigt, f leksibel opspændingsrig x x x x x
dobbelte mudderklapper, ind- og udvendigt, individuel gulvopspænding  
som kan positioneres trinløst x

afdækkede lynlåse (ikke ved vinduesklapper) x x x x x x
Stormopspændingsmuligheder hele vejen rundt x x x x x x
Stikspænde til sikkerhedsrem Plus og Plus XL x x x
Komplet leveringsomfang
Teltbetræk, stænger, gardiner, opspændingsmateriale, 1 pakkesæk x x x x
Ekstraudstyr mod merpris
Sovetelt x x x
Inderhimmel x x x x
Sikkerhedsrem Plus og Plus XL x x x
Vario-Clip-påskubningselement (SHS-rende) x x
Stangspænder x x x
Hjul- og vindskærm x x x x
Antryksstang x x x x
Skumgummivulste / Luftpolstring Air-In x x x x

 Rejsetelt  Sæsontelt   Helårstelt
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www.dwt-zelte.com

Ausführliche Größenempfehlungen für Ihren Caravan

Scan vores QR-kode med din mobil  
og få yderligere informationer på  
www.dwt-zelte.de/dk/stoerrelsesoversigt

Scan vores QR-kode med din mobil  
og få yderligere informationer på 
www.dwt-zelte.de/dk/for-teltkobet

Scan vores QR-kode med din mobil  
og få yderligere informationer på 
www.dwt-zelte.de/dk/materialer

Hvordan finder jeg den rigtige størrelse? Tips før køb af teltet: Stangvarianter

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

Ganske enkelt med vores online-størrelsesberegner
Benyt vores online-størrelsesberegner på www.dwt-zelte.dk. 
Takket være vores gode kontakt med caravan producenterne kan 
du være sikker på altid at være up to date her.

Pr. telefon via vores service-line
På +45 60 465 230 kan du også komme i personlig kontakt med os. 
Angiv din caravan model og vi sender dig en liste med anbefalede 
størrelser. Eller send blot en e-mail til info@dwt-zelte.com!

Således bestemmer du 
delindtræksmålet ved fortelte, der 
kun fylder en del af vognen:
Vær herved opmærksom på de fast-
lagte montagehøjder ved de enkelte 
modeller! Mål fra gulvpunktet A gen-
nem campingvognens skinne til det sted på campingvognen, hvor 
teltet skal slutte og siden skal slutte af lodret (punkt B).

Hvordan og hvor står dit telt?
Står det på en sæson- eller helårsplads? Eller anvendes det til rejsecam-
ping? Står forteltet under løv- eller nåletræer? Eller under fri himmel?
Hvis du foretrækker en henstillingsplads under træer, anbefaler vi på 
grund af den lettere pleje teltmodeller med brug af plastbelagt polyester 
i taget.

Ferie i regioner med megen vind?
Dit telt bør give vinden mindst mulig angrebsflade. Vær herved under 
alle omstændigheder opmærksom på tagformen ved valget af forteltet. 
Jo mindre tagfremspring, desto mere vindstabilitet.

Uanset hvilken campingform du foretrækker, sørg altid for en god og 
ordentlig bardunforankring ved opsætningen af teltet!

Er du mere en rejse- eller helårscampist?
Hvis du er sæson- eller helårscampist, bør du sørge for at anvende nok 
ekstra stænger såsom tag- og stormstøttestænger for at give forteltet 
endnu mere stabilitet.
Hvis du foretrækker rejsecamping, anbefaler vi teltmodeller med brug 
af lettere materiale og de vægtreducerende alu-stænger, som hos nogle 
teltmodeller allerede er del af standardudstyret eller tilbydes som ekstra 
udstyr.

Sørg for at vælge de rigtige teltstænger ved køb af teltet!
Vi forarbejder alle materialer, som egner sig til telte, og byder suppler-
ende til standardstængerne alternativer for at du kan træffe det bedste 
valg. Ligegyldigt om du satser på stabilitet eller ønsker vægtreducering.

Aluminium:
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

Stål:
De el-forzinkede 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

Anbefalinger: Vær opmærksom på, at et fortelts stabilitet afhænger af, 
om det er sikret korrekt med barduner. Alt efter forventet vejr kan tel-
tets stabilitet øges yderligere med ekstra stænger. For at sikre teltet mod 
ekstreme vejrforhold anbefaler vi vores stormstangspakke (se side 66). 
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Scan vores QR-kode med 
din mobil og få yderligere 
informationer på 
www.dwt-zelte.de/dk/
materialer

UDSTYRSDETALJER

Det rigtige materiale er afgørende

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

Oversigt over alle 
originale farve- og 
kvalitetsmønstre 
hos dwt! 

Din dwt-forhandler 
har en stofprøve-bog 
klar til dig. På vores 
webside kan du få 
mere at vide om 
dwt-materialerne  
og plejen af disse: 
www.dwt-zelte.dk

STØRRELSER & TIPS \\ MATERIALIEN

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 yderligere tips om temaet teltmateriale!

polyester med plastbelægning  
på begge sider (PVC)

trailtex TOP, polyester med belægning  
på den ene side

Leacryl Texolan 30, Texolan 150 HQ 
(Polyesterstof)

Egnethed:  
Helårstelte, vintertelte, tagområde i alle 
teltkategorier, side- og forstykkeområdet på 
helårs- og sæsontelte

Egnethed:  
trailex egner sig til solsejl og lette rejsetelte, 
trailex TOP også til rejsetelte og sæsontelte

Egnethed:  
Helårstelt, sæsontelte, side- og forstykker af 
rejsetelte, i betinget omfang til vintertelte

Egnethed:  
Beregnet til Korte rejser og ophold

Sammensætning:  
Trevira/polyesterstof, som er coated med PVC 
på begge sider (inder-og yderside)

Sammensætning:  
Syntetisk basisstof som regel i forskellige 
styrker, Trailtex TOP er ca. 20 % tungere og 
med PU-coating på en side

Sammensætning:  
Syntetisk fiberstof, forskellige vægtklasser, 
optisk sammenlignelig med naturfiberen 
bomuld

Sammensætning:  
Syntetiske fibre, med PU- eller PVC-coating på 
en eller begge sider i forskellige garnstyrker og 
gramvægte

Fordele:  
Absolut tæt, særdeles slidstærk, sikret mod 
råd, mod standsdygtig overfor sporer

Fordele:  
Let, vandtæt, transparent, let at rense, 
vanddamp kan til dels trænge igennem

Fordele:  
Absolut ikke forrådnelig, vanddamp 
kan trænge igennem, meget lysægte, 
imprægneringen afviser vand og olie

Fordele:  
Let opsætning og nedtagning, lav 
transportvægt

Bemærk:  
Øget kondensdannelse mulig, ikke åndbar

Bemærk:  
Mulighed for kondensdannelse, ringere 
strækbar hed, bruger lang tid til tørring

Bemærk:  
Konstant høj udvidelse ved kun ringe 
tilbagedannelse, langvarig tørringsproces

Bemærk:  
På grund af tætheden kan der ske øget 
kondensdannelse. UV-belastning grundet 
stråling fra solen kan beskadige stoffet

BEMÆRK: Stof klassificeres ud fra deres tekniske data. Nøgletal-
let for vandsøjle giver oplysninger om materialets tæthed. Oplysnin-
gerne beror oftest på det ubehandlede stofs tilstand. Denne værdi 
reduceres alt efter anvendelsesart og i takt med tiden. Derfor undla-
der vi at angive tallet, men forsikrer dig i stedet, at vi overopfylder 
anbefalingerne i DIN- og ISO-standarderne.
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DELTELTE Navnet antyder det: Delteltet står foran en del af din campingvogn og er den 
rigtige løsning til alle, som ønsker et yderligere, beskyttet frit areal foran 

campingvognen. Normalt er denne teltform kun forbundet med cam-
pingvognen i tagområdet.

Hos dwt finder du et stort udvalg af deltelte – i forskellige 
konstruktioner, størrelser, materialer og udstyrsvarianter.
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DELTELTE

Deltelte fra dwt: For den højeste fleksibilitet.
Deltelte anvendes gerne på korte rejser eller korte op-
hold, men også ved traditionel vintercamping. Rejsecam-
pister sætter pris på hurtig opsætning og vintercampister 
kender den store fordel ved den lave teltdybde og den 
dermed stejlere tagflade, hvorfra sne nemt glider af.

Til delteltene tæller dog også de telte, som står i niveau 
med campingvognen på én side. Disse telte kalder vi 
delindtrækstelte. Her er der foruden tagelementet også 
forbundet et yderligere sidestykke med campingvognen 
via skinnen.

Med vores innovative Air-In-modeller fra side 45 tilby-
der vi forskellige teltmodeller til rejsecampister. Disse 
telte er ekstra lette og lynhurtige at sætte op. Luftslan-
ger i stedet for stænger sørger for god stabilitet.

En speciel model i kategorien for deltelte er det fritstå-
ende deltelt: vores model Favorit III. Dette telt gør det 
muligt, at du kan tage din campingvogn med på ferie 
uden at skulle afmontere forteltet. Dermed forbliver du 
mobil. Favorit III, se side 40.

Endnu flere detaljer om de enkelte telte  
findes på www.dwt-zelte.dk.

Den lodrette tætning af teltets sidestykker 
ind mod køretøjet udføres som oftest med 
skumgummivulster. Disse er i standardudstyret 
allerede i et vist omfang syet fast sammen 
med forteltet, eller de fastgøres efterfølgende 
med velcrolukning på forteltets sidestykke. 
Aftagelige skumgummivulster nedsætter teltets 
pakkevolumen, de kan opbevares separat. Ved 
markisemontering (kun muligt ved Air-In-
modeller) står forteltet ofte med en afstand til 
køretøjet, svarende til markisekassens dybde. 
Her anbefaler vi den valgfrie og voluminøse 
luftpolstring Air-In, som også monteres ved 
hjælp af velcrolukning og lukker hullet ind mod 
køretøjet.

Nogle modeller udstyrer vi med to 
forskellige indtrækningslister. Når 
indtrækningslisterne er fastgjort i den dertil 
beregnede skinne i campingvognen, kan 
disse modeller også trækkes ind i noten i 
markisens udfaldsprofil. Hvis markisen er 
monteret på køretøjets sidevæg, anbefaler 
vi afstandspuderne (undtagen Garda Air), 
der tilbydes som tilbehør. Afstandspuderne 
bruges til dybdeudligning af markisekassen, 
så Air-In-slangerne også ved denne 
monteringsmåde kan opbygge modtryk på 
køretøjets væg.

Så let som muligt, og samtidig så stabil som nød-
vendigt: For at øge stabiliteten tilbyder vi til nogle 
modeller et afstandspudesæt som tilbehør. Mon-
teres i taget og/eller under vinduerne i forstykket 
og giver især ved sidevind stor stabilitet. Monte-
ringen udføres let ved hjælp af velcrolukninger.
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FAVORIT III

21

Du kører på ferie med dit rejsetelt og dit faste telt 
bliver stående på sin plads. Du behøver ikke mere at 
sætte det op flere gange og har et let telt eller solsejl på 
ferien. Dette telt er fritstående og fastgøres via en enkel, 
men stabil forbindelse på campingvognen.

fritstående fortelt, 32 x 1,5 mm stålstænger
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3 54

235 cm

30 cm 30 cm 30 cm

255 cm

Størrelse Mål icm Vægt ikg Pris i Kr

1 440 x 250 125,0  25.700,–     
2 480 x 250 126,0  26.130,–     
3 520 x 250 127,0  26.690,–     
4 560 x 250 130,0  27.245,–     

Ændring af teltbredden iht. dine ønsker
(op til maks. 600 cm)  3.445,–     

Dybdeændring 251 - 260 cm  1.895,–     
Dybdeændring 261 - 280 cm  2.500,–     
Dybdeændring 281 - 300 cm  3.490,–     
Andre teltbredder på forespørgsel

Anbefalet ekstra udstyr Pris i Kr

Skumgummivulste (1 par)  950,–     
Vikinge pakke 4 3.000,– 
Pakke "Stabilo" - udhængsforstærkning (1 par)  990,–     
Stormstangspakke Størrelse A Størrelse 1  1.035,–     
Stormstangspakke Størrelse B Størrelse 2–4 1. 295,–     
Sikkerhedsrem Plus  330,–     
Sikkerhedsrem Plus XL  390,–     
Stangspænder  290,–     
Inderhimmel  2.885,–     
Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 62!

DELTELTE
Til campingvogne med en højde på 235-250 cm. 

Bagvæggens mål: Maks. bagerste telthøjde ca. 255 cm; udtagelig bagvæg 
ca. 235 cm; bredden af de resterende hjørnedele og midterstykket ved 
fjernet bagvæg ca. 30 cm. 
Materiale: Komplet af polyester med plastbelægning på begge sider, afva-
skeligt og sikret mod råd. 
Forstykke: 4 dele, alle dele kan udskiftes med hinanden, indgangsdøren 
kan rulles op, 1 panorama-vindue plus-segment, vinduerne kan åbnes 
med lynlås og myggenettet bagved lukkes. Vinduesafdækningerne kan 
lukkes med lynlås, segmenterne kan fældes ned til en veranda, lodrette 
hulsømme med velcro- og burrebånd (90 cm) og vandrette hulsømme 
med velcro- og burrebånd (60 cm) til fastgørelse af ekstra stænger på 
teltdugen. 
Sidestykker: Kan udskiftes med hinanden; indgangsdør, som kan rulles 
væk til siden; gardiner til sidestykke er med i leveringen; højtplaceret 
udluftning, som kan lukkes; store udluftningsvinduer, vinduer med afdæk-
ninger i transparent folie og stof, begge kan lukkes med lynlås; lodrette 
hulsømme med velcro- og burrebånd (90 cm) og vandrette hulsømme 
med velcro- og burrebånd (60 cm) til fastgørelse af ekstra stænger på 
teltdugen. 
Bagvæg: 2 dele, som kan tages ud enkeltvist; vandret hulsøm på ca. 120 
cm højde, til forstærkning af væggen, når teltet står alene og uden cam-
pingvogn. Forbindelsessluse med tov og træklasker, dybde ca. 50 cm; fast-
gøres via en øjenstrimmel trukket gennem campingvognens kantskinne, 
som forbindes med teltet. 
Tag: Udhæng forstærket med stænger; hulsømme til udhængsstænger. 

1  Teltet står på sin plads, også uden campingvognen. Du sparer dig en ny opbygning når du 
kommer tilbage.

2  Bagvæggen kan efter behov åbnes i to halvdele; her er begge halvdele åbnet.
3  Alle forvæggens segmenter kan klappes ned til en veranda.
4  Panoramavinduet plus er en uundværlig udstyrsdetalje. Fluenettet holder insekter væk når 

vinduet er åbent.
5  Forbindelsesstykket mellem campingvogn og telt sørger for en nem men alligevel sikker og 

stabil fastgørelse. Over denne forbindelse ligger der et bredt afdækningstykke, som fastgøres 
på campingvognen.

6  Pakken Stabilo: Tagstangen og halvtagsstængerne er direkte forbundet med hinanden. 
Halvtagsstængerne understøttes særligt på denne måde. Det giver mere sikkerhed på steder 
med meget vind. 

Stang-skitser
– Standardudstyr
– Anbefalede ekstra 
  stænger (se s. 66)

Valgfrit : Skumgummivulste, der er fastgjor t 
med lynlås og som er flytbare. Ekstra stænger 
til sikring af teltet også i dårligt vejr. 
Stænger : 32 x 1,5 mm stålstænger, udhæng 
forstærket med udhængsstænger og afstands-
stykker. 
Generelt udstyr: Mulighed for stormopspæn-
ding hele vejen rundt, dobbelt græskant, skjulte 
lynlåse (også på vinduesafdækningerne), dob-
belt gardinkant, individuel bardunforankring via 
skinne og opspændingsbarduner. 
Leveringsomfang: Teltdug, teltstænger, gardi-
ner, opspændingsmateriale, transporttasker.
Anbefalinger: Vi anbefaler vores stormpakke til 
sikring af teltet under ekstreme vejrforhold. Til 
opstillingssteder med megen vind anbefaler vi 
at bruge GripStop-låsene i stedet for de gængse 
rørklemmer på stængerne. Skal bestilles som 
ekstratilbehør. Med stangpakken „Stabilo“ for-
bindes udhængs- og hovedstænger fast med 
hinanden. Et pluspunkt for stabiliteten af teltet 
på blæsende dage. Skal bestilles som ekstratil-
behør.

Størrelse 1–4 

Bagvæg

Pakke Stabilo
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TRITON

2 41 3

Anbefalet ekstra udstyr Pris i Kr

Tagstang, stål 25 x 1 mm (pr. styk.)  150,–     
Stormstang, stål, 22 x 1 mm (pr. styk.)  125,–     
Fordelspakke „Travel“ * (Prisfordel 175,–)  690,–     
Vario-Clip (se s. 65)
Sikkerhedsrem Plus (1 par)  330,– 
Stangspænder  290,– 
Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 62!

Størrelse Bundmål  
(B x D) i cm

Tagmål  
ca. i cm Vægt i kg Pris i Kr

1 300 x 240 275 27,0  7.190,–     
2 350 x 240 325 28,0  7.535,–     
3 400 x 240 375 29,0  8.135,–     
4 450 x 240 425 30,0  8.525,–     

Størrelse 1–4 Til campingvogne med en højde på 235 til 250 cm.

Generelt udstyr : Kan spændes op ind- og udvendigt med f leksible 
opspændingsbarduner, græskant med øjer, hulsømme på væggene til 
fastgørelse af verandastænger på teltdugen.
Materiale: Tag, beskyttelses- og græskant af polyester med plastbelæg-
ning på begge sider; sidevægge og forstykke af trailtex, polyester med 
belægning på den ene side; særdeles lysægte, nemt at vedligeholde og 
egnet til rejse- og sæsoncamping; vinduesfolier af særdeles UV-absorbe-
rende folie.
Forstykke: Kan tages ud; kan rulles ned til en veranda; stormopspæn-
dingsmulighed under vinduerne og i taghjørnerne; gardiner af høj kvalitet 
i forstykket fastgøres i gardinkanten

Materialekombinationen af stof i tag 
og vægge med belægning gør dette 
telt til en allrounder. Både rejsecam-
pister og sæsoncampister i nærheden 
af kysten ved at sætte pris på disse 
styrker.

Hvad enten dette telt er et 
rejsetelt eller et saisontelt,
byder det på alt standardudstyr, 
Bestil supplerende en ny 
fordelspakke ”Travel”!

Stang-skitser
– Standardudstyr

Sidevægge: I hvert sidestykke en dør, der kan 
rulles væk til siden; sidevinduerne er forsynet 
med gardiner; store skumgummivulste fastgø-
res med velcrobånd i hele højden og presses 
mod campingvognen med trykstænger for 
bedre tætning. I de øverste telthjørner er der 
syet en aflukkelig højtplaceret udluftning ind, 
som er beregnet til den nødvendige luftcirku-
lation i teltet.
Stænger: Som standard med 25 x 1 mm stål-
stænger og trykstænger.
Leveringsomfang: Teltdug, stænger, Vario-Clip, 
gardiner, hjul- og vindblænde, opspændingsma-
teriale og transporttaske.

1  Dette telt byder på trods af sin lille størrelse 
på nok plads til bord og stole.

2  Forstykket kan rulles ned til en veranda.
3  Det udtagelige forstykke gør opsætningen 

nemmere.
4  *) Fordelspakke „Travel“: telttaske, 

stangtaske, stangspænder
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CORTINA I I

1 2

Anbefalet ekstra udstyr Pris i Kr

Støttestang (pr. styk.)  160,–     
Tagstang, stål 25 x 1 mm (pr. styk.)  150,–     
Stormstang, stål, 22 x 1 mm (pr. styk.)  125,–     
Hjul- og vindblænde (sæt)  205,–     
Vario-Clip (se s. 65)
Sikkerhedsrem Plus (1 par)  330,–     
Stangspænder 290,–     
Inderhimmel  1.335,–     
Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 62!

Størrelse Mål i cm Vægt i kg Pris i Kr

1 200 x 150 19,0  3.610,–     
2 220 x 180 20,0  4.185,–     
3 250 x 200 26,0  4.935,–     
4 300 x 200 28,0  5.155,–     
5 350 x 210 30,0  5.680,–     
6 400 x 210 32,0  6.185,–     

DELTELTE

Størrelse 1–2 

Størrelse 3–6

1  Forstykket kan, alt efter størrelse, rulles op 
eller tages ud vha. lynlås.

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

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 vinduesfolie absor-
berer 90 % af den ultraviolette stråling.
Forstykke: Lodret giver det en optimal udnyttelse af pladsen; ved størrel-
se 3 og 4 kan det rulles op, ved størrelse 5 og 6 tages komplet af; tagvulst 
til anbringelse af en tagrende, stormopspændingsmuligheder under vin-
duerne og i taghjørnerne.
Sider: Indgangsdør med stalddørseffekt og afdækkede lynlåse i hver side; 
påsyede, kraftige skumgummivulste giver en optimal tætning.

Især fans af vintercamping vil blive 
begejstret over denne model Corti-
na 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.

Ekstra udstyr: Opspænding indvendigt eller 
udvendigt med fleksible opspændingsbarduner; 
øskner i græskanten. 
Leveringsomfang: teltdug, stænger, gardiner, 
pløkke, opspændingsbarduner og opbevarings-
pose.
Stænger: 25 x 1 mm stål, galvanisk forzinket og 
forkromet. Størrelse 1 og 2 med to støtteben, 
størrelse 3 - 6 med tre støtteben.Stang-skitser

– Standardudstyr
– Anbefalede ekstra 
  stænger (se s. 66)

Cortina II Grå

Cortina II Blå
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VIDA HQ

2 31

Størrelse Mål (B x D) i cm Vægt i kg Pris i Kr

1 250 x 280 15,0 3.695,–

Anbefalet ekstra udstyr  Pris i Kr

Special-trykstang alu (pr. styk)  170,–     
Opstillingsstang, aluminium 25 x 1 mm (110 – 200 cm, pr. styk)  120,–     
Skumgummivulste (pr. styk)  155,–     
Luftpolstring Air-In (pr. styk)  325,–     
Hjul- og vindblænde (set)  205,–     
Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 62!

1  Sidestykkerne kan tages af, hvis man ønsker endnu mere luft.  
En stor fordel i solskinsvejr!

2  Forstykket kan rulles op eller klappes ud som solsejl. De to 
opstillingsstænger fås som tilbehør. Med de to sidestykker har du den 
ønskede beskyttelse mod vind og indsyn.

3  Med skumgummivulst og trykstang kan teltet sættes op på en måde,  
så det bliver mere vindtæt (specialudstyr).

Til campingvogne med en højde på ca. 235 – 250 cm

Materiale: Texolan 150 HQ (High Quality), PU-coatet.
Generelt udstyr: kan sikres med barduner udvendigt eller indven-
digt, svejsede sømme, mulighed for stormsikring.
Forstykke: et stort vindue af transparent folie. Isyede gardiner luk-
ker vinduet indefra. Forstykket kan rulles op eller klappes ud som 
solsejl (opstillingsstænger som tilbehør).
Sidestykker: med net-/prægefolievindue; net, som kan lukkes med 
prægefolieafdækning, og en dør, der kan rulles til siden, tildækkede 
lynlåse. Sidestykkerne kan tages af ved hjælp af lynlås.
Stænger: 25/22 mm stålstænger.
Leveringsomfang: Teltdug, gardiner, stænger, opspændingsmateriale, 
bæretaske.

Du har kun brug for tre teltstænger 
for at få dit telt i rette form og sætte 
det sikkert op. Teltets særlige kende-
tegn er HQ-stoffet (High Quality) og 
den særlige teltdybde på 280 cm.

Størrelse 1

Stang-skitser
– Standardudstyr
– Anbefalede ekstra
 stænger (se s. 66)

NYE
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BELLA AIR HQ

2 3 4 5

Størrelse Mål (B x D) i cm Vægt i kg Pris i Kr

1 340 x 280 +80 22,0  6.280,–

Anbefalet ekstra udstyr  Pris i Kr

Special-trykstang alu (pr. styk)  170,–     
Skumgummivulste (pr. styk)  155,–     
Luftpolstring Air-In (pr. styk)  325,–     
Hjul- og vindblænde (set)  205,–     
Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 62!

DELTELTE

Tagindtrækning: ca. 280 cm plus tagudhæng i siden
Monteringshøjde: ca. 235 – 250 cm
Materiale: Texolan 150 HQ (High Quality)
Tag: udstyret med 7 mm og 5 mm vulst til tilbygning af markiser. 
Generelt udstyr : kan sikres med barduner udvendigt, svejsede 
sømme, mulighed for stormsikring.
Forstykke: med udhæng, tre vinduer af transparent folie inkl. gardin, 
folievinduet i midten kan rulles op som indgang.
Sidestykker: begge sidestykker med netvindue og folieafdækning, der 
kan lukkes med lynlås. Derudover i det bageste område en dør, der 
kan rulles væk. Lynlåse med overfald.

Konstruktion: 10 cm Air-In-system med 2 kamre og ekstra afstands-
puder i taget til afstivning af tagfladen.
Leveringsomfang: Teltdug med Air-In-system, Air-In-afstandspuder, 
opspændingsmateriale, dobbeltvirkende pumpe og bæretaske.  

Takket være det moderne Air-In-
system af HQ-stof (High Quality) er 
teltet hurtigt sat op. Store tidsbe-
sparelser, lettere håndtering, lavere 
vægt. De to luftkamre fyldes ganske 
enkelt med luft ved hjælp af den 
dobbeltvirkende pumpe. Afstands-
puder i taget giver ekstra stabilitet til 
taget.

1

Stang-skitser
– Standardudstyr
– Anbefalede ekstra
 stænger (se s. 66)

1  Indgangen er forsynet med et myggenet, 
som bruges til udluftning og til at holde myg 
på afstand.

2  Vinduesafdækningen i sidestykket 
kan rulles op eller klappes ud som 
ventilationsafdækning. Når vejret er dårligt, 
sørger ventilationsafdækningen for god 
ventilation inde i teltet.

3  Helt lukket. De indvendigt anbragte 
gardiner beskytter mod nysgerrige blikke.

4  Air-In-afstandspuder, der er en del 
af standardudstyret, fastgøres med 
velcrolukninger og spænder taget i dybden, 
hvorved det får bedre stabilitet.

5  Med skumgummivulst og trykstang kan 
teltet sættes op på en måde, så det 
bliver mere vindtæt. Skal bestilles som 
ekstraudstyr.

NYE
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SPACE AIR HQ 

2

Modellen Space Air HQ (High Quality) forener stabi-
litet og komfort. Air-In-systemet sikrer en hurtig op-
sætning af teltet. Det stærke og robuste HQ-stof gør teltet 
yderst stabilt. Et pladsvidunder med en teltdybde på 280 cm. 
Det omfattende udstyr imponerer og opfylder alle ønsker. Lad dig 
overraske af denne teltmodels store alsidighed. Dette nye letvægts-
telt vil sikkert også være din trofaste ledsager på dine rejser.

Space Air HQ størrelse 2

1 Space Air HQ størrelse 1Du finder detaljevideoer på vores hjemmeside.

NYE
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3 4 5 6 7

Størrelse Mål i cm Monteringshøjde Vægt i kg Pris i Kr

1 260 x 280 235 – 250 13,0  6.675,–     
2 375 x 280 235 – 250 18,0  8.135,–     
3 High 260 x 280 250 – 265 13,0  7.365,–     

Anbefalet ekstra udstyr  Pris i Kr
Special-trykstang alu for st. 1+2 (pr. styk)  170,–     
Special-trykstang alu for st. 3 High (pr. styk)  195,–     
Skumgummivulste (pr. styk)  155,–     
Luftpolstring Air-In (pr. styk)  325,–     
Sæt med afstandspolstringer for st. 1, 3 High  425,–     
Sæt med afstandspolstringer for st. 2  595,–     
Afstandspude (sæt med 3 styk) for st. 1, 3 High  165,–     
Afstandspude (sæt med 4 styk) for st. 2  220,–     
Inderhimmel for st. 1 + 3 High  305,–     
Inderhimmel for st. 2  390,–     
Vindblænde med ventilation  205,–     
Opstillingsstang, aluminium 25 x 1 mm (110–200 cm, pr. styk)  120,–     
Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 62!

DELTELTE

Materiale: Texolan 150 HQ (High Quality), PU-coatet.
Tag: udstyret med 7 mm og 5 mm vulst.
Forstykke: Alle størrelser har et myggenetvindue med gardin og folieafdækning, der kan lukkes 
med lynlås. Ekstra vindue af transparent folie med gardin ved str. 1 + str. 3 High; to vinduer af 
transparent folie med gardin ved str. 2. Netvinduets folieafdækning kan desuden klappes ud som 
ventilationsafdækning. I regnvejr giver denne udluftningsafdækning beskyttelse og sikrer konstant 
ventilation i teltet. Alle segmenter kan rulles op eller klappes ud som solsejl (opstillingsstænger 
som tilbehør).
Sidestykker: med net-/folievindue inklusive gardin. Nettet kan via folieafdækning lukkes med lynlås. 
Dør, der kan rulles til siden; stalddørseffekt; lynlåse med overfald.
Konstruktion: 10 cm Air-In-system, str. 1 + 3 High med 3 kamre, str. 2 med 4 kamre; ekstra 
afstandspuder i taget til stabilisering af tagfladen; tagstang af 19/16 mm aluminium.
Generelt udstyr: kan sikres med barduner udvendigt, svejsede sømme, mulighed for stormsikring.
Leveringsomfang: Teltdug med Air-In-system, afstandspudesæt, tagstang, gardiner, opspændings-
materiale, dobbeltvirkende pumpe og bæretaske.

1  Tag med 7 mm (teltskinne campingvogn) og 
5 mm (påbygning af markiser).

2  Stalddørseffekten i de to sidestykker sørger 
for god tværventilation inde i teltet.

3  Vinduessegmenterne kan rulles op 
eller i solskinsvejr klappes ud til solsejl. 
Opstillingsstængerne skal bestilles separat.

4  Afstandspudesættet fastgøres med 
velcrolukninger og spænder taget ud i 
bredden, så det bliver mere stabilt.

5  Vinduesafdækningen i forstykket 
kan rulles op eller klappes ud som 
ventilationsafdækning. Når vejret er dårligt, 
sørger ventilationsafdækningen for god 
ventilation inde i teltet.

6  Afstandspudesættet, der fås som 
ekstraudstyr, fastgøres med velcrolukninger 
under forstykkevinduet og forbedrer 
stabiliteten.

7  Inderhimmel giver en behagelig 
atmosfære inde i teltet og sænker samtidig 
rumtemperaturen.

Stang-skitser
– Standardudstyr
– Anbefalede ekstra
 stænger (se s. 66)

Størrelse 1 + 3

Størrelse 2
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SOLSEJL Solsejlet er ideelt, hvis man har behov for beskyttelse mod direkte sollys.  
Det egner sig både for minimalister og campister, som ønsker et solsejl  

supplerende til deres udstyr.
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SOLSEJL

Solsejlet er ideelt, hvis man har behov for beskyttelse mod direkte sollys. Det 
egner sig både for minimalister og campister, som ønsker et solsejl suppleren-
de til deres udstyr.

Solsejl fra dwt: hurtig og fleksibel opsætning.

Et solsejl egner sig især til korte ophold i særdeles solrige regioner, da det 
som regel kun har få stænger – og takket være lette materialer – også er 
let at sætte op i en håndevending. Solsejl er et prisbilligt alternativ til for det 
meste pladskrævende og uhåndterlige markiser.

Kun få solsejl beskytter mod vind. En undtagelse er vores model  
Flair Vario Modul II: Det kan lidt efter lidt udvides til et let fortelt (side 52/53).

Endnu flere detaljer om de enkelte telte findes på www.dwt-zelte.dk.

Solsejl fra dwt:  
hurtig og fleksibel opsætning.
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FOYER TOUR PLUS

Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 62! Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 62!

Størrelse Mål i cm Vægt i kg Pris i Kr

1 240 x 200 5,5  1.455,– 
2 335 x 200 7,5  1.985,– 

Størrelse Vulstlængde i cm Vægt i kg Pris i Kr

1 600 10,0  1.940,– 
2 700 10,5  2.110,– 
3 800 11,0  2.415,– 
4 900 11,5  2.500,– 

Ikke kun soltaget byder på ægte solbeskyttelse, men også den gråtonede folie absorberer UV-
stråling med mindst 90 %. Det rigtige valg som ledsager til din korte ferie.

Soltag med integreret vindbeskyttelse: det fl eksible Tour Plus kan opspændes nøjagtigt efter de 
aktuelle vejrforhold og som det passer bedst!

De tonede vinduer fra Foyer bringer dig i feriestemning! 
Og selv når vejret ikke arter sig, sørger beskyttelsestaget 
for, at du kan komme tørskoet ind i dit mobile hjem, og at 
alting forbliver rent derinde.

Tagdybde: ca. 200 cm
Materiale: Tag og forstykke af polyesterstof, som er coatet 
på den ene side, afvaskeligt og meget let at pleje, den meget 
transparente vinduesfolie i forstykket er gråtonet og absor-
berer den usunde UV-stråling med mindst 90 %.

Hvis dette ikke er praktisk: det ultralette Tour Plus kan 
både opspændes på højre og venstre langside af camperen 
– alt efter solens og vindens retning.

Tagdybde: ca. 240 cm
Udstyr: superlet; ekstra variabelt: som solbeskyttelse med 
en side, der når til jorden i højre eller venstre side eller helt 
klassisk i vulstens længde! Øskenliste (øskenafstand 50 cm) 
foran.

Forstykke: Grundet de fleksible spænde-
liner og teleskopstavene til opstilling, kan 
forstykket opspændes individuelt i hæld-
ningen.
Stænger: Størrelse 1 med to opstillings-
stænger 22 x 1 mm; størrelse 2 med tre 
opstillingsstænger.

BEMÆRK: Ved ustadigt vejr, regn og 
vind anbefaler vi at afmontere soltaget – 
for din egen sikkerhed og for dine naboers 
på pladsen.

Materiale: alt af trailtex: åndbar t, kan 
vaskes af, lysægte, vandtæt og ekstremt 
slidstærkt.
Leveringsomfang: Tag, 3 stål s tøt te-
stænger, barduner, pløkke.
Stænger :  t r e ops t i l l i ng s s tænge r a f  
22 x 1 mm stål.

BEMÆRK: Ved usikre vejr forhold, 
snefald, regn og vind anbefaler vi at afmon-
tere solsejlet – for din egen og naboernes 
sikkerhed.
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FLORA

Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 62!

Størrelse Mål i cm Vægt i kg Pris i Kr

1 200 x 240 6,1  775,– 
2 250 x 240 6,5  820,– 
3 300 x 240 8,2  950,– 
4 350 x 240 8,7  1.080,– 
5 400 x 240 9,0  1.165,– 
6 450 x 240 9,3  1.250,– 

SOLSEJL

1  

1  Vælg mellem farverne grå og Laguna blå.  

2  Absolut variabel: Soltaget kan valgvist anvendes som 
sejl foran eller bag på vognen.

2  

Flora er praktisk overalt: som mobil 
carport bag på camperen, som 
beskyttelsestag til gaskassen eller – 
på sidevæggen – som markise, der 
byder på en skygget siddeplads. 
I to flotte farver!

Tagdybde: ca. 240 cm
Materiale: komplet af coated polyester, vandafvisende, nemt at pleje og rivefast.
Stænger: Str. 1-2 hver med to, str. 3-6 hver med tre opstillingsstænger af 22 x 1 mm alu.
Leveringsomfang: Tag, 3 stål opstillingsstaenger, barduner, pløkke.
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FLAIR VARIO MODUL II

1 2

1  Et enkelt og effektivt solsejl, som kan 
kompletteres med sidestykker (Ekstra udstyr 
mod merpris) og et forstykke (Ekstra udstyr 
mod merpris).

Det flotte solsejl beskytter imod den trykkende mid-
dagsvarme og skaber et dejligt, skyggefuldt sted til at læse, 
spise eller til at hygge sig. Farvede sidevægge i din yndlingsfar-
ve bestiller du blot ekstra og så har du en fin lækrog.

2  Siderne skal bestilles ekstra og findes 
i udførelsen ‚Color‘ i blå, og grå med 
stort folievindue.

Basismodul med blå 
sidestykker. Sidestykkerne 

skal bestilles som 
ekstratilbehør.

Tagopspændingsredskab 

Du finder detaljevideoer på vores hjemmeside.
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3 4 5

Anbefalet ekstra udstyr Pris i Kr

Fordelspakke „Safe“ stål * (Prisfordel 300,–)  1.295,–    
Fordelspakke „Safe“ alu ** (Prisfordel 300,–)  1.595,–    

Tagopspændingsredskabssæt 
(2 tagstænger stål 25x1 mm med spændestrop)  390,–    

Tagopspændingsredskabssæt 
(2 tagstænger alu 28x1 mm med spændestrop)  435,–    

Stormstang, stål, 22 x 1 mm (pr. styk.)  125,–    
Stormstang, alu, 25 x 1 mm (pr. styk.)  170,–    
Vario-Clip (se s. 65)
Sikkerhedsrem Plus (1 par)  330,–    
Hjul- og vindblænde (sæt)  250,–    
Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 62!

*) omfatter basisstænger i stål 25x1 mm og tagopspændingstool i stål

**) omfatter basisstænger i alu 28x1 mm og tagopspændingstool i alu

Størrelse Omløbsmål 
i cm

Vægt 
i kg

Basismodulet 
uden stænger 

Pris i Kr

Forstykke Pris 
i Kr

8 761 - 790 6,2  2.370,–     2.155,–    
9 791 - 820 6,6  2.455,–     2.285,–    
10 821 - 850 6,7  2.585,–     2.370,–    
11 851 - 880 6,8  2.715,–     2.415,–    
12 881 - 910 7,0  2.800,–     2.500,–    
13 911 - 940 7,2  2.885,–     2.670,–    
14 941 - 970 7,4  2.930,–     2.800,–    
15 971 - 1000 7,5  3.015,–     2.845,–    
16 1001 - 1030 7,6  3.190,–     2.885,–    
17 1031 - 1060 8,0  3.445,–     3.015,–    
18 1061 - 1090 8,2  3.660,–     3.145,–    
19 1091 - 1120 8,4  3.790,–     3.230,–    
20 1121 - 1150 8,5  4.220,–     3.360,–    
21 1151 - 1180 8,6  4.825,–     3.530,–    
Sider ‚Color‘ i blå og grå (1 par)  1.035,–    
Sider ‚Fresh‘ (1 par)  1.380,–    
Gardinsæt til forstykke og sider  775,–    
Stængerne skal bestilles separat
Merpris opstillingsstangsæt (bestående af 3 opstillingsstænger)  305,–    
Merpris basisstænger stål 25 x 1 mm  1.210,–    
Merpris basisstænger aluminium 28 x 1 mm  1.465,–    
Se under alle omstændigheder vores informationer om anbefalede størrelser på side 36.

SOLSEJL
Tagdybde: ca. 240 cm
Materiale: Tag, forstykke og sider af trailtex, med coating på den ene side; 
højkvalitets vinduesfolie af et særligt UV-stabilt materiale.
Sidevægge: Skal bestilles ekstra; kan tages af pga. udskiftelige lynlåse; 
findes i ’Color’ (blå og grå) med folievindue, eller ’Fresh’ med mygge-
netvindue og afdækning. Forstykke: skal bestilles særskilt (anbefales kun i 
forbindelse med basisstangsystem!). Fastgøres med lynlås. 
Tag: uden søm, med indsyede hulsøm til gavlstænger (ved anvendelse af 
et basis-stangsæt); robuste trekantsøskener til stormopspænding ved de 
forreste hjørner og lynlåse til fastgøring af forstykke og sider.
Opspænding: Opspænding indvendigt med fleksible opspændingsbardu-
ner; udvendigt med øskner i græskanten.
Leveringsomfang: Basismodul (uden sider, uden forstykke!), opspæn-
dingsbarduner, og pløkke.
Stænger:tre typer står til rådighed. Bestil venligst særskilt (se prisliste). 
Ved brug af et basis-stang sæt anbefaler vi fra st. 11 to ekstra tagstænger, 
fra st. 13 to ekstra stormstænger, fra st. 18 fire ekstra tagstænger, fra 
st. 21 fire ekstra stormstænger – bestil venligst særskilt. Ekstra stænger 
finder du på side 66.

BEMÆRK: Vær ved brug af forstykke og 
sidevægge opmærksom på, at de kun tjener 
som ekstra beskyttelse mod vind og sol. Bru-
gen byder ikke på samme komfort som en telt-
model fra Primus- eller Komfort-klassen. Ved 
usikre vejrforhold, snefald, regn og vind anbe-
faler vi at afmontere solsejlet – for din egen og 
naboernes sikkerhed.

TIPP: For at opnå en optimal spænding af 
taget anbefaler vi tagopspændings-sættet , 
bestående af 2 spænderemme og 2 tagstænger 
(kan fås som ekstra udstyr). Sørg dog også for 
en ordentlig bardunforankring af sidedelene.

3  I udgaven ‚Fresh‘ er sidevæggene udstyret med 
moskitonet-indsats og vinduesklap, som beskytter 
imod træk og solstråling. Anbefales ved brug af en 
frontdel til optimering af tværudluftning/-ventilation.

4  Vinduesafdækningen i sidestykket 
„Fresh“ kan placeres således, at vand 
ikke kan trænge ind i regnvejr.

Stang-skitser
– Standardudstyr
– Anbefalede ekstra
 stænger (se s. 66)

Størrelse 8–10 

Størrelse 11–12

Størrelse 13–17

Størrelse 18–20

Størrelse 21

5  Du kan endda sætte en todelt frontdel med to folievinduer ind i den højre halvdel 
af forstykket, i den venstre halvdel kan du anbringe en rundbueindgang med 
myggenetvindue / afdækning af præget folie. Fastgøring til taget sker ved hjælp af lynlås. 
Denne udvidelse anbefales kun i forbindelse med et basisstangsystem. 

Tagopspændings- 
redskab er indeholdt i 
fordelspakken „Safe“
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REJSEMOBIL- OG BUSTELTE Camperteltet er for rejsende med autocampere 
og campingbus det første valg, når de vil på 

udflugt med deres bil uden at miste deres 
henstillingsplads
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REJSEMOBIL- OG BUSTELTE

Til aktive og globetrottere:  
Campertelte fra dwt. 
I små autocampere er der begrænset plads. Campertelte udvider arealet 
og har samtidig en anden fordel. Mens du tager rundt og udforsker om-
rådet, bruges camperteltet som sikker opbevaringsplads til dit inventar. 
Alle fritstående autocampertelte fra dwt er udstyret med et aflåseligt 
bagstykke.

Vi tilbyder et omfattende program af varierende modeller med forskel-
lige grundmål og forskelligt udstyr. Lette materialer, små pakkemål og lav 
vægt er vigtige detaljer hvad angår vores campertelte.

Standardmontage 
ved hjælp af 
slusestang og 
klemmespændebånd

Separat gulv

Indsyet gulv

Ved alle bustelte (undtagen Picco, Fjord 30, Isola Air, Patron Air HQ) kan du vælge mellem disse fire montagemuligheder:

1. Klapsuger

Klapsuger – til montage af slusestangen også 
uden tagrende eller kantskinne: 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 
ekstra udstyr et sæt adaptere til montage af 
teltet (til kanttykkelserne 5 og 7 mm).

4. Velcro befæstigelse

Når din vogn har en tagræling, så kan du 
benytte de påsyede burrelukker.

Hvilke fordele tilbyder en teltbund?
Træk fra vinden, fugt og insekter er uønskede af 
de fleste campister. En teltbund skaffer hjælp med 
dette. Teltbunden forhindrer ikke kun, at fugt og 
vand kan trænge ind i teltets indre. Den byder 
også på en afspærring af den fugt, der stiger op fra 
jorden, og som kondenseres på teltets vægge, og 
overvejende ved taget, ved temperatursvingninger 
(frem for alt om natten eller ved skiftende vejr). 
Med en teltbund er der ligeledes ingen uønskede 
insekter fra jorden, som når ind i teltet. Og selve 
rengøringen af teltet er dermed den rene barneleg, 
så du altid føler dig veltilpas i dit bustelt. Vores 
modeller Isola Air, Patron Air HQ og Maxum er 
som standard udstyret med en teltbund.
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PICCO

21

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

Picco 320 x 150 + 100 12,0  2.175,–     

Anbefalet ekstra udstyr  Pris i Kr

Magnetadaptersæt 1,0  495,–     
Adaptersæt 0,5  290,–     
 Klapsuger (pr. styk.)  355,–     
Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 62!

Pakke mål i cm (B x D) 75 x 23 cm 

1  Sidevæggen kan sættes ud som solsejl.
2  De 2 indvendige tagstænger giver den 

nødvendige stabilitet, når bilen ikke er 
forbundet med teltet.

Til busser med en tagrendehøjde på 180–220 cm.

Materiale: Texolan 30, med PU-coating.
Forstykke: to folievinduer, udstyret med gardiner, indgangen kan rulles 
op og kan sættes op som solsejl.
Sidevæg: hver med to udluftningsvinduer (myggenet/klar folie), kan lukkes 
med stofafdækning og lynlås, højre sidevæg kan rulles op, og kan sættes 
op som solsejl.
Bagvæg: kan rulles op; forbindelsessluse med kanal til slusestang og for-
beredt til montering i teltskinnen. Se også de detaljerede beskrivelser af 
montering på køretøjet!
Udstyr: med indvendigt svejsede sømme og udvendig græskant. 
Stænger: Longlife-stænger (beklædt glasfiber stænger) 12,7 mm, med to 
teleskoperbare tagstænger og slusestang af stål, 2 opstillingsstænger.

En masse fordele til små penge! Vort 
pris-hit, det praktiske bustelt Picco, 
har kun brug for lidt plads, er hurtigt 
at opsætte og tjener for eksempel 
perfekt som sluse i dårligt vejr.

Stang-skitser
– Standardudstyr
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FJORD 30

2 3 4 51

Model Mål i cm Vægt i kg  Pris i Kr

Fjord 30 340 x 240 14,0  3.310,–     

Anbefalet ekstra udstyr  Pris i Kr

Teltgulv 1,0  450,–     
Sovetelt 140 x 200 1,0  630,–     
Solsejl 340 x 140 1,5  630,–     
Magnetadaptersæt 1,0  495,–     
Adaptersæt 0,5  290,–     
 Klapsuger (pr. styk.)  355,–     
Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 62!

Pakke mål i cm (B x D) 75 x 23 cm 

REJSEMOBIL- OG BUSTELTE

1  Solsejl giver skygge i teltet. Taget kan 
eftermonteres. Bestil venligst soltaget som 
ekstraudstyr.

2  Ved lukket dør sørger det store myggenet 
for gode ventilationsmuligheder og holder 
myg ude.

3  Sovetelt giver yderligere sovepladser, når 
der bliver for trangt i køretøjet. Bestil 
venligst som ekstraudstyr.

4  Teltet er fritstående. De 3 spændestænger, 
der forløber i taget, gør det muligt. Teltet 
tjener under fravær som opbevaringsrum til 
campingmøbler eller cykler.

5  Det separate gulv holder fugtighed ude, 
reducerer kondensdannelsen og er nemt at 
rengøre. Skal bestilles som ekstratilbehør.

Til busser med en tagrendehøjde på 180-220 cm. 

Udstyr: Indvendigt svejsede sømme, udvendig græskant.
Materiale: Texolan 30, med PU-coating.
Forstykke: Kan tages ud og deles, med stort vindue af transparent folie inkl. gardin i den venstre 
halvdel, i den højre halvdel en indgang, der i lukket tilstand er et stort udluftningsvindue (med 
udvendig afdækning). 
Sidestykker: Venstre side med udluftningsvindue (halvt myggenet, halvt transparent folie), med 
stofafdækning og lynlås på halvdelen og komplet aflukkelig, højre side med dør, der kan rulles op, 
og integreret udluftningsvindue.
Bagvæg: Kan rulles til siden mod venstre, med variabel vindbeskyttelse, forbindelsessluse med 
kanal til slusestang og forberedt til montering i teltskinnen. Se også de detaljerede beskrivelser om 
fastgørelse på bilen!
Stænger: Longlife-stænger (beklædt glasfiber stænger) 12,7 mm, inkl. tre teleskoperbare tagstæn-
ger og en slugestang af stål. 
Gulv som ekstratilbehør: til ophængning med øjer og tersskruer. Hjørnerne og siderne kan spæn-
des fast med stropper i jorden. Teltgulvet reducerer kondensdannelsen i teltet, holder myg ude 
og er nemt at rengøre.

Stang-skitser
– Standardudstyr

Modellen Fjord 30 er ideel til de 
yndede minivans fra Mercedes, VW, 
Ford, Peugeot og Citroën. Fastgø-
relsen på bilens tagrende foretages 
ganske enkelt med velcrobånd! Alt 
efter din bils udformning findes der 
4 yderligere fastgørelsesmuligheder! 
Store udluftningsvinduer i forstykket 
og de to sidestykker sørger for frisk 
luft på varme dage.

57



ISOLA AIR

2 3 41

Model Mål i cm Vægt i kg  Pris i Kr

Isola Air 300 x 300 16,5  5.405,–     

Anbefalet ekstra udstyr  Pris i Kr

Sovetelt 140 x 200 1,0  630,–     
Magnetadaptersæt 1,0  495,–     
Adaptersæt 0,5  290,–     
 Klapsuger (pr. styk.)  355,–     
Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 62!

Pakke mål i cm (BxD) 75 x 23 cm

Scan, kig og sæt op!
www.dwt-zelte.de/opstilling/isola-air

1  Teltet er fritstående og bruges under dit 
fravær med køretøjet som et kærkomment 
opbevaringsrum, f. eks. til møbler eller 
cykler. 

2  Den plads, som teltet tilbyder i tillæg til 
køretøjet, er uundværlig, når det gælder 
beskyttelse mod regn eller sol!

3  Særlig værdifuld er ventilationsindsatsen i 
forstykket. Denne store ventilationsflade 
sørger sammen med udluftningsvinduerne 
i sidevæggene for et godt klima og holder 
myggene væk.

4  Sovetelt kan udnyttes som soveplads 
eller opbevaringsrum. Bestil venligst som 
ekstraudstyr.

T IP :  Ved a l le bus te l te (undtagen Picco, F jord 30 , I so la Air,  
Patron Air HQ) har du valget mellem f ire fæstningsmuligheder.  
Mere herom på side 55.

Til busser med tagrendehøjde på 180 – 220 cm.

Materiale: Texolan 30, med PU-coating.
Forstykke: Med stort udluftningsvindue og udvendig afdækning i den 
venstre halvdel, i den højre halvdel en indgang, der i lukket tilstand er et 
stort udluftningsvindue (med udvendig afdækning). 
Sidestykker: Venstre sidestykke med udluftningsvindue (halvt mygge-
net, halvt transparent folie), med stofafdækning og lynlås på halvdelen og 
komplet aflukkelig, højre side med dør, der kan rulles op, og integreret 
udluftningsvindue.
Bagvæg: Kan åbnes i 2 bredder, kan rulles sidevis til venstre, forbindelses-
sluse med hulsøm til slusestaven og forberedelse til indskud af udhæng. 
Udstyr: Fast indsyet bund, indvendigt svejsede sømme, udvendige mud-
derklapper.Stang-skitser

– Standardudstyr

Konstruktion: 10 cm Air-In-system, slusestav, der medfølger en dob-
beltslagspumpe.
Gulv: Er fast indsyet. Hjørnerne og siderne kan spændes til jordbunden 
med stropper. Teltbunden reducerer dannelsen af kondensvand i teltet, 
holder insekter væk og er nem at rengøre.

Det er kuppelkonstruktionen i dette 
Air-In-system, som giver modellen 
Isola Air sin store stabilitet takket 
være de 10 cm tykke luftkamre.

inkl. teltgulv
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PATRON AIR HQ

2 3 41

Model Mål (B x D) i cm Vægt i kg  Pris i Kr

Patron Air HQ 340 x 240 + 60 24,0  8.710,–     

Anbefalet ekstra udstyr  Pris i Kr

Sovetelt Patron Air HQ 140 x 210 3,0  630,–     
 Magnetadaptersæt 1,0  495,–     
Adaptersæt 0,5  290,–     
 Klapsuger (pr. styk.)  355,–     
Opstillingsstang, aluminium (110–200 cm, pr. styk)  120,–     
Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 62!

Pakke mål i cm (BxD) 85 x 40 cm

REJSEMOBIL- OG BUSTELTE

1  Vinduessegmenterne kan rulles op 
eller i solskinsvejr klappes ud til solsejl. 
Opstillingsstængerne fås som tilbehør.

2  Air-In-afstandspuder, der er en del 
af standardudstyret, fastgøres med 
velcrolukninger, og spænder taget i dybden, 
hvorved det får bedre stabilitet.

3  Gulvet er isyet og tilbyder fuld komfort: 
minimalt med snavs, få insekter og minimalt 
med kondensvand.

4  Sovetelt, der fås som ekstraudstyr, giver 
yderligere sovepladser og kan anvendes 
som opbevaringssted til campingudstyr.

Til autocampere med en tagrendehøjde på 180–220 cm.

Materiale: Texolan 150 HQ (High Quality), PU-coatet.
Forstykke: tre vinduer af transparent folie inkl. gardin; folievinduet i mid-
ten kan rulles op som indgang eller klappes ud som solsejl (opstillings-
stang som ekstraudstyr); desuden en netindsats, som kan rulles helt op 
og lukkes med lynlås.
Sidestykker: begge sidestykker med ventilationsvindue (½ net, ½ trans-
parent folie) kan lukkes med afdækning; derunder en netindsats, som kan 
rulles helt op og lukkes med lynlås. Begge ventilationsvinduer med låsbar 
afdækning kan desuden rulles op som indgang eller klappes ud som solsejl 
(opstillingsstænger som tilbehør). Derudover i det bageste område en 
dør, der kan rulles væk.
Bagstykke: kan åbnes i to bredder og rulles væk til venstre; forbindelses-
sluse med hulsøm til slusestang og forberedelse til vulstindskud. Se også 
de detaljerede beskrivelser til fastgørelse på køretøjet.

Modellen Patron Air HQ (High Qu-
ality) imponerer med kvalitet, design 
og udstyr. Takket være Air-In-syste-
met er opsætningen klaret i løbet 
af få minutter. Yderst komfortabel 
takket være den fleksible og alsidige 
udformning af vægsegmenterne. 
Omdan dit telt til en luftig og skygge-
fuld oase, og nyd feriens afslappende 
stunder i fulde drag.

Stang-skitser
– Standardudstyr
– Anbefalede ekstra
 stænger (se s. 66)

NYE

inkl. teltgulv

Gulv: er fast isyet. Hjørner og sider kan spændes op med stropper i 
jorden. Teltgulvet reducerer dannelsen af kondensvand i teltet, holder 
insekter væk og er let at rengøre.
Konstruktion: 10 cm Air-In-system, 3 kamre, 6 Air-In-afstandspuder til 
teltdybden, slusestang af stål.
Udstyr: fast isyet gulv, indvendigt svejsede sømme.
Leveringsomfang: Teltdug inkl. teltgulv, gardiner, opspændingsmateriale, 
dobbeltvirkende pumpe og bæretaske.

Du finder detaljevideoer på vores hjemmeside.
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MAXUM

21

Model Mål i cm Vægt i kg  Pris i Kr

Maxum Størrelse 2 350 x 250 16,5  5.665,–     

Anbefalet ekstra udstyr  Pris i Kr

Sovetelt 140 x 200 1,0  630,–     
Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 62!

1  Den ideelle ledsager for 
delintegrerede autocampere, 
kassevogne og busser. 

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

Til autocampere fra 250 – 300 cm højde og op til 275 cm højde på døråbningen. 

Materiale: Texolan 30, med PU-coating.
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 vindbeskyttelse, 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, opspændingsbarduner, pløkker, opbeva-
ringspose til stænger.
Stænger: 3 Longlife-stangbuer 12,7 mm (stofbeklædte glasf iberstænger), 3 tagstænger og  
6 støtteben, 19 mm aluminium.

Den ideelle ledsager for delintegre-
rede autocampere, kassevogne og 
busser. Modellen Maxum overbe-
viser med attraktive, harmoniske 
farver og mange innovative detaljer.

Stang-skitser
– Standardudstyr

Inkl. teltgulv
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SPACE AIR HQ

41 2 8

3 75

6

Størrelse Mål i cm Monteringshøjde Vægt i kg Pris i Kr
1 260 x 280 235 – 250 13,0  6.675,–     
2 375 x 280 235 – 250 18,0  8.135,–     
3 High 260 x 280 250 – 265 13,0  7.365,–     
4 High 320 x 280 265 – 280 17,0  7.880,–     

Anbefalet ekstra udstyr  Pris i Kr
Special-trykstang alu for st. 1+2 (pr. styk)  170,–     
Special-trykstang alu for st. 3 High + 4 High (pr. styk)  195,–     
Skumgummivulste (pr. styk)  155,–     
Luftpolstring Air-In (pr. styk)  325,–     
Sæt med afstandspolstringer for st. 1, 3 High  425,–     
Sæt med afstandspolstringer for st. 2  595,–     
Sæt med afstandspolstringer for st. 4 High  475,–     
Afstandspude (sæt med 3 styk) for st. 1, 3 High + 4 High  165,–     
Afstandspude (sæt med 4 styk) for st. 2  220,–     
Inderhimmel for st. 1 + 3 High  305,–     
Inderhimmel for st. 2  390,–     
Inderhimmel for st. 4 High  345,–     
Opstillingsstang, aluminium 25 x 1 mm (110–200 cm, pr. styk)  120,–     
Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 62!

REJSEMOBIL- OG BUSTELTE

Materiale: Texolan 150 HQ (High Quali-
ty), PU-coatet.
Tag: udstyret med 7 mm og 5 mm vulst.
Forstykke: alle størrelser har et mygge-
netvindue med gardin og folieafdækning, 
der kan lukkes med lynlås. Ekstra vindue 
af transparent folie med gardin ved str. 1, 
str. 3 + str. 4; to vinduer af transparent 
folie med gardin ved str. 2. Netvindu-
ets folieafdækning kan desuden klappes 
ud som ventilationsafdækning. I regn-
vejr giver denne udluftningsafdækning 
beskyttelse og sikrer konstant ventilation 
i teltet. Alle segmenter kan rulles op eller 
klappes ud som solsejl (opstillingsstænger 
som tilbehør).

Sidestykker: med net-/folievindue inklusive gardin. Nettet kan via folie-
afdækning lukkes med lynlås. Dør, der kan rulles til siden; stalddørseffekt; 
lynlåse med overfald.
Konstruktion: 10 cm Air-In-system, str. 1 + 3 + 4 med 3 kamre, str. 2 
med 4 kamre; ekstra afstandspuder i taget til stabilisering af tagfladen; 
tagstang af 19/16 mm aluminium.
Generelt udstyr: kan sikres med barduner udvendigt, svejsede sømme, 
mulighed for stormsikring.
Leveringsomfang: Teltdug med Air-In-system, afstandspudesæt, tagstang, 
gardiner, opspændingsmateriale, dobbeltvirkende pumpe og bæretaske.

1  Vælg selv! Forskellige størrelser betyder også forskellige 
monteringshøjder (se størrelsestabellen).

2  Vinduessegmenterne kan rulles op eller i solskinsvejr klappes ud til 
solsejl. Opstillingsstængerne skal bestilles separat.

3  Afstandspudesættet fastgøres med velcrolukninger og spænder taget 
ud i bredden, så det bliver mere stabilt.

4  Luftpolstring fastgøres til sidestykket med velcrolukninger og 
stabiliserer væggen mod blæst.

5  Ved brug på markisen (vægmontering) er afstandspudesættet 
påkrævet. Afstandspuderne fastgøres med velcrolukning og lukker 
hullet mellem Air-In-luftslange og autocampervæg.

6  Til markisemontering eller til indtrækning i teltskinne – som standard 
med 5 mm og 7 mm tagliste.

7  Afstandspudesættet, der fås som ekstraudstyr, fastgøres med 
velcrolukninger under forstykkevinduet og forbedrer stabiliteten.

8  Inderhimmel giver en behagelig atmosfære inde i teltet og sænker 
samtidig rumtemperaturen.

Modellen Space Air HQ er alternativet til markiseteltet. 
Hurtigt og bekvemt at sætte op og imponerende stabilt. 
Et pladsvidunder med en teltdybde på 280 cm. 

Stang-skitser
– Standardudstyr
– Anbefalede ekstra
 stænger (se s. 66)

Størrelse 1 + 3 + 4

Størrelse 2

NYE
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Størrelse Omløbsmal 
i cm

Solsejl med stænger 
Pris i Kr

Forstykke
Pris i Kr

9 791 - 820  3.060,–      2.285,–    
10 821 - 850  3.190,–      2.370,–    
11 851 - 880  3.275,–      2.415,–    
12 881 - 910  3.405,–      2.500,–    
13 911 - 940  3.490,–      2.670,–    
14 941 - 970  3.620,–      2.800,–    
15 971 - 1000  3.790,–      2.845,–    
16 1001 - 1030  3.875,–      2.885,–    
17 1031 - 1060  4.050,–      3.015,–    
18 1061 - 1090  4.175,–      3.145,–    
19 1091 - 1120  4.395,–      3.230,–    
20 1121 - 1150  4.865,–      3.360,–    
21 1151 - 1180  4.910,–      3.530,–    
Merpris for sidedele (1 par)
inkl. 2 tagstænger  2.200,–     –

Adapter til 25x 1 mm stænger  Serie – 

Merpris Adapter  
til 28  x 1 mm stænger  130,–     –

Merpris Adapter  
til 32  x 1 mm stænger  175,–     –

Tagstang, stål 25 x 1 mm, 2 
spændebånd, 200 – 280 cm  150,–     –

Tagstang, stål 25 x 1 mm, 2 
spændebånd, 280 – 360 cm  175,–     –

Orkanstøtte med jordspids, stål 
22 x 1 mm, 170 – 260 cm  125,–     –

Se under alle omstændigheder vores informationer om anbefalede størrelser på side 36.

Scan, kig og sæt op!
www.dwt-zelte.de/opstilling/shadow-modul

EKSTRA UDSTYR

Shadow Modul

Sørger for rigtig megen skygge og plads foran teltet! Og på grund af 
den nye fastgørelsesteknik er det et fuldgyldigt yderligere telt, som 
kan forbindes med hovedteltet. Modulvarianten gør det muligt at 
bestille tag, sidestykker og forstykke hver for sig! Universelt anven-
deligt. 

Dybde: ca. 240 cm 
Materiale: Tag: Polyester med PVC-belægning på begge sider, afvaske-
ligt og nemt at vedligeholde.
Forstykke og sidestykker: Af trailtex, med belægning på den ene side 
og afvaskeligt, lysægte og let. Vinduer af 90 % UV-absorberende vin-
duesfolie, beskyttelses- og græskant af polyester med PVC-belægning 
på begge sider, afvaskelige.
Tag: Forbindes fast med stangadaptere og lynlåse med hovedteltets 
tag.

Sidestykker: Fastgøres med lynlås på taget; hvert 
sidestykke har store vinduer. 
Forstykke: Har 2 dele og fastgøres med lynlåse 
på taget og sidestykkerne, med rundbuet dør, 
der kan rulles væk til siden, og store vinduer.
Stænger: Som standard med 25 x 1 mm stål-
stænger. Angiv ved bestillingen, hvilken diameter 
dine teltstænger har, så stangadapteren leveres 
passende. Som ekstratilbehør er der adaptere til 
28 og 32 mm rørdiametre til rådighed. 
Gardiner: Kan eftermonteres på forstykke og 
sider. Vælg et mønster blandt de aktuelle kollek-
tionsmodeller. 

Stang-skitser med side-
stykker

– Standardudstyr
– Anbefalede ekstra
 stænger (se s. 66)

Basismodul 

med sidestykker

med sidestykker og forstykkeStangadapteren forbindes fast med hovedteltets stænger. 
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Opbevaringstelte Mål 
(Bredde x Dybde/Midterhøjde/Sidehøjde)

Pris i Kr

Opbevaringstelt Store 170 x 205/205/180  3.315,–     
Opbevaringstelt Cabina 150 x 220/210/175  3.575,–     

Læsejl Pris i Kr

Læsejl Fyn III med stænger 1.285,–

Læsejl Pris i Kr

Læsejl Tennis  med stænger 1.545,–

EKSTRA UDSTYR

STORE CABINA

Opbevaringstelte

Til dette opbevaringstelt anvendes ekstra 
robust og slidstærkt polyesterstof, som 
er coatet/vaskbart på begge sider.

Kombineret med 25 mm stålstativ er det 
et yderst stabilt telt med lang levetid. Per-
fekt til opbevaring af møbler og sportsud-
styr. Forstykke med indgang, der kan rulles 
op; forstykke og bagstykke med afdækket 
gavludluftning, som giver bedre ventilati-
on i teltet; taghjørnerne er udstyret med 
spænder til sikkerhedsremmene Plus, der 
fås som ekstraudstyr; græskant med øjer.

Stænger: 25 x 1 mm stål

Det stabile opbevaringstelt er et godt 
opbevaringssted til alt det, der ikke må 
stå udenfor. 

Materiale/udstyr: kunststofbelagt 
polyesterstof, vejrbestandigt og fuldt 
vaskbart. Forstykke med gavludluftning; 
taghjørnerne er udstyret med spænder 
til sikkerhedsremme; græskant med øjer; 
lynlås med overfald; med stort ventilati-
onsvindue og udvendige afdækninger.

Stænger: 22 x 1 mm stål

Behagelig ekstra komfort, hvis det blæser meget.

Mål: Længde 450 cm / højde ca. 130 cm
Materiale: af let PVC.
Stænger: 22 x 1 mm stålrør; 3 vandrette spændestænger,  
4 lodrette opstillingsstænger.
Udførelse: De udvendige stænger føres gennem faste hulsøm-
me, og de 2 indvendige stænger fastgøres på stoffet med velcro. 
De vandrette spændestænger føres gennem hulsømme og giver 
læskærmen ekstra stabilitet.
Tilbehør: Barduner med jordanker og gulvplader med  
jernpløkker.

Tilbehør: Barduner med jordanker og gulvplader  
med jernpløkker.
Mål: Længde 450 cm / højde ca. 130 cm
Materiale: af polyester med plastbelægning på begge sider 
kombineret med slidstærkt netstof.
Stænger: 22 x 1 mm stålrør; 3 vandrette spændestænger,  
4 lodrette opstillingsstænger.
Udførelse: De udvendige stænger føres gennem faste  
hulsømme, og de 2 indvendige stænger fastgøres på stoffet  
med velcro. De vandrette spændestænger føres gennem 
hulsømme og giver læskærmen ekstra stabilitet.
Tilbehør: Barduner med jordanker og gulvplader med 
 jernpløkker.

FYN III TENNIS

Læsejl
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41

2

3

længde i cm højde i cm Pris i Kr

500 50  510,–     
600 50  560,–     
700 50  595,–     

Sikkerhedsrem Pris i Kr

Sikkerhedsrem Plus (1 par)  330,–     
Sikkerhedsrem Plus XL (1 par)  390,–     

Sovetelt Mål i cm Pris in Kr

Dream st. 1  
til fortelte 140 x 200  770,–     

Dream st. 2  
til fortelte 180 x 200  1.025,–     

Dream  
til karnap-tilbygning 140 x 200  685,–     

EKSTRA UDSTYR

UNDERSTYKKE MED NETSIKKERHEDSREM PLUS / PLUS XL
For mere stabilitet! 
1  Spændet til selen er allerede anbragt ved alle delog fortelte. 
2  Opspænding sker ved hjælp af en stabil trækfjeder, som regulerer selens spænding, en jernpløk 

sørger for den nødvendige stabilitet. 
3  Ved stormtage uden udhæng lægges selebåndets krog over teltstangens tap. En beskyttelses-

pude 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.

4  I dette sæt: 2 rembånd med øskener, 2 aflastningsfjedre, spænder, slidbeskyttelse.

Understykke med netSikkerhedsremme

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 anbe-
falelsesværdigt for sæson- og heltårscampister.

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 indvendig lomme til opbevaring af 
småting.

Sovetelt
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1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Nyttigt tilbehør Pris i Kr

1 Organizer I hjørnereol (ca. 70 x 95 cm) 220,–
2 Inderhimmel se model
3 Telt-taske (ca. 120 x 40 cm) 305,–
4 Stangspænder 290,–
5 Stang-taske ca. (120 x 30 cm) 245,–
6 GripStop 22 / 19 (sæt med 3 stk.)  125,–     

GripStop 25 / 22 (sæt med 3 stk.)  130,–     
GripStop 28 / 25 (sæt med 3 stk.)  155,–     
GripStop 32 / 28 (sæt med 3 stk.)  160,–     

7 Tilbehørs-taske (ca. 55x23x25 cm) 175,–
8 Vario-Clip (sæt med 3 stk.) 120,–

Vario-Clip (sæt med 5 stk.) 175,–
9 Vario-Clip Typ H (sæt med 3 stk.) 160,–

Vario-Clip Typ H (sæt med 5 stk.) 225,–
10 Vario-Clip Typ KG (sæt med 3 stk.) 160,–

Vario-Clip Typ KG (sæt med 5 stk.) 225,–

1  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.

2  Inderhimmel 
Inderhimlen af bomuld-nældevæv sørger for behagelige omgivelser 
i teltet. Den mindsker dannelsen af kondensvand og sænker 
temperaturen inde i rummet. (Pris se respektive model)

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

4  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.

5  Stang-taske 
Materiale: Robust Oxford-polyestermateriale, coated på indersiden. 
For god udluftning er en bred udluftningsstrimmel syet ind i toppen. 
Tilbehør: med justérbar skulderstrop.

6  GripStop-låsesystem 
Røret beskadiges ikke ved låsning. Superlet montering og håndtering.

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

8  Vario-Clip 
Vario-Clip-beslag gør brug af skruer unødvendigt og sørger for 
komfortabel brug og sikkerhed. Den specielle tagkant er standard 
monteret.

9  Vario-Clip Typ H 
Vario-Clip type H til montering af tagstænger på Hobby 
campingvogne fra årgang 2009-2014 og nogle Fendt fra årgang 2011.

10  Vario-Clip Typ KG 
Vario-Clip Type KG til montering af tagstængerne på Knaus- og Wilk-
campingvogne fra konstruktionsår 2011 og Kabe fra konstruktionsår 
2001/2002.

EKSTRA UDSTYR

65



 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 - 200 110,–  ––– ––– ––– 130,–  ––– –––

1 Udhængsstang 200 - 280 135,–  ––– ––– ––– 150,–  ––– –––

1 Udhængsstang 280 - 360 160,–  ––– ––– ––– 185,–  ––– –––

2 Stormstøttestang med jordspids 115 - 200 120,–  ––– ––– ––– 150,–  ––– –––

2 Stormstøttestang med jordspids 170 - 260 125,–  145,–  155,–  ––– 170,–  185,–  250,–  

2 Stormstøttestang med jordspids 210 - 300 ––– ––– ––– ––– 185,–  ––– –––

3 Stormstøttestang med bøjlefod 170 - 260 ––– 165,–  190,–  230,–  ––– ––– 265,–  

4 Overliggerstang, krog/klembøjle 170 - 200 ––– ––– ––– ––– ––– 185,–  –––

4 Overliggerstang, krog/klembøjle 170 - 260 125,–  150,–  200,–  245,–  170,–  190,–  250,–  

4 Overliggerstang, krog/klembøjle 170 - 300 ––– 180,–  230,–  250,–  ––– ––– 280,–  

5 Veranda-/tagstang, 2 klembøjler  75 - 120 95,–  ––– ––– ––– 120,–  ––– –––

5 Veranda-/tagstang, 2 klembøjler 115 - 200 105,–  125,–  ––– ––– 145,–  ––– –––

5 Veranda-/tagstang, 2 klembøjler 200 - 280 125,–  150,–  ––– 255,–  160,–  175,–  –––

5 Veranda-/tagstang, 2 klembøjler 280 - 360 150,–  175,–  ––– ––– 190,–  ––– –––

6 Tagstang, vinklet 110 - 180 125,–  ––– ––– ––– ––– ––– –––

7 Opstillingsstang, jordspids/pig 110 - 200 110,–  ––– ––– ––– 120,–  ––– –––

7 Opstillingsstang, jordspids/pig  165 - 250 125,–  –––  140,–  ––– 160,–  175,–  –––

8 * Mellemstykke  80 85,–  100,–  115,–  140,–  110,–  125,–  –––

 Distancestykke, 2 klembøjler 18 - 23 70,–  ––– ––– ––– ––– ––– –––

 Distancestykke, 2 klembøjler 28 - 33 80,–  ––– ––– ––– ––– ––– –––

 Tagstang, bøjet, med fjederstålende 145 - 205 155,–  ––– ––– ––– ––– ––– –––

 Tagstang, bøjet, med fjederstålende 205 - 255 175,–  195,–  ––– ––– 220,–  ––– –––

  Støttestang, bøjlefod, bøjet foroven 170 - 270 160,–  ––– ––– ––– 185,–  ––– –––

* uden DLS-lås ved alu

Størrelse Pris i Kr

 Stormstangspakke 9 - 12 1.035,–
Stormstangspakke 13 - 20  1.295,– 
 Stormstangspakke 21 - 22  1.465,– 

EKSTRA UDSTYR

Størrelse 9–12 Størrelse 13–20 Størrelse 21–22

Giver endnu mere komfort og sikker-
hed! Ønsker du at give dit telt en særlig 
stabilitet og sikkerhed – eksempelvis ved 
opstilling på en standplads som langtids-
campist? Her f inder du de nødvendige 
ekstra stænger. Vælg mellem de forskellige 
materialer og tykkelser det, der bedst pas-
ser til dine krav og ønsker. Vil du montere 
et solsejl? De nødvendige ekstra overligge-
re, udhængs- og verandastænger fremgår 
af tabellen.

Til ferien ved havet eller i bjergene anbefaler vi at anvende vores storm-
stangspakke.

Ved at bruge de ekstra stænger får teltvæggene bedre forbindelse med 
teltstængerne. Sammen med en ordentlig bardunforankring stabiliseres 
teltet yderligere mod vind og vejr.
Materiale: Teltstænger af galvaniseret stålrør med målet 25/22 x 1 mm, 
teleskopiske med slut-, forbindelses- og hjørnespændebånd for en ukom-
pliceret og stabil montering.

Hjørnerørsspændet forbinder  
2 verandastænger via telthjørnet 
med stangbenet.

Det dobbelte spænde forbinder  
2 verandastave med en 
stormstang. 

Ekstra stænger Stormstangspakke
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NYHED! 
Med opsætningsvideoer

Specialtilbuddene: Vores mest sete online-rubrik!

dwt online-tilbudsmarkedet tilbyder alle, som vil spare feriekassen, det passende 
fortelt til en lav pris. 

Kom ind og kig! www.dwt-zelte.dk

Scan vores QR-kode med din mobil og få yderligere informationer på
www.dwt-zelte.de/dk/specialtilbud

dwt-forhandlere i nærheden af dig: Mange veje fører til et dwt-telt!

Vi er stolte af vort veludviklede og kompetente forhandlernet. Vores online-rubrik  
Forhandlere viser dig den direkte vej til den nærmeste forhandler. Her kan du også specielt søge 

forhandlere med dwt-udstilling. 

Scan vores QR-kode med din mobil og få yderligere  
informationer på www.dwt-zelte.de/dk/forhandlere

Scan vores QR-kode med din mobil og få yderligere  
informationer på : www.dwt-zelte.de/dk/radgiver

Endnu mere information på internettet

På vores hjemmeside finder du yderligere, detaljerede oplysninger 
om alle dwt-produkter. Desuden indeholder den mange nyttige tips. I 
rubrikken „Rådgiver“ finder du endvidere opsætningsvejledninger, video-
er, oplysninger om vedligeholdelse og meget mere.

dwt PÅ INTERNETTET
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Rapid Air

Maxum s. 60

Patron Air HQ s. 59

Space Air HQ s. 61 Globus Plus 

Isola Air s. 58Pegasus IIIPicco s. 56 Fjord 30 s. 57

Jubilee 25 AluPrinz Plus 300   s. 22Prinz II

Carat

Focus grå    s. 26 Focus blå   s. 26Swing    s. 24

Paradies II Tango s. 28 Ambassador s. 30 Atelier Chalet Atelier Chalet

Delta II Flora s. 51Tour Plus s. 50Foyer s. 50 Flair Vario Modul II s. 52

Vida HQ s. 44

Cortina II s. 43 Cortina II s. 43Tempo IIJuwel IIIFavorit III s. 40

Space Air HQ s. 46Bella Air HQ s. 45Garda Air

Triton s. 42

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. © 2016/2017/2018 by Dieter Winneknecht 
GmbH, D- 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. kl,company – www.kl-company.de
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