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• Punkt für Punkt zur Serienausstattung!
• Punkt für Punkt zur Sonderausstattung!
So einfach geht‘s: Auf jeder Modell-Seite im Bereich der Ganzzelte finden Sie rechts einen Randbalken mit blauen Punkten. 
Diese stehen für die einzelnen Details der Serienausstattung beim jeweiligen Modell.  Die gelben Punkte stehen jeweils für 
Details der Sonderausstattung. Die schmale Klappseite hier rechts im Umschlag enthält die Tabelle mit der Liste aller Aus-
stattungsdetails. Öffnen Sie am besten die Klappe, während Sie die einzelnen Modelle studieren. So sehen Sie auf einen 
Blick, welche Ausstattungsdetails das Zelt bietet, über das Sie sich gerade informieren.

Ersatzteil & co
Mit unserem neuen Sonderkatalog bieten wir eine Über-
sicht über nützliche Accessoires, praktisches Zubehör 
und wichtige Ersatzteile. 
Auf 14 Seiten findet sich alles, was zu einem perfekten 
Campingurlaub beiträgt: von verschiedenen Haken 
und Heringen über Zusatzgestänge bis hin zu funktio-
nalen Aufbewahrungssystemen.  
Das Sortiment umfasst außerdem hilfreiche Ersatz-
teile für ältere Zeltmodelle. Mit dem neuen Katalog 
bieten wir unseren Kunden noch mehr Service, denn 
unser Anspruch ist es, den Camper umfassend zu 
betreuen.

Bestellen Sie den Sonderka-
talog Accessoires, Zubehör, 
Ersatzteile telefonisch, per 
Internet oder fragen Sie den 
Fachhändler in Ihrer Nähe.

Zelttiefe

Dach

Vorderwand

Seitenwände

Allgemeine Ausstattung

Komplett-Lieferumfang

Extras gegen Aufpreis

Zelte zum Anfassen!
Informieren Sie sich live im dwt-Showroom in Baunatal
Viele Fachhändler verfügen einfach nicht über die Stellfläche, unsere Zelte im  
Original zu präsentieren. Um den Fachhandel zu unterstützen und Ihnen die 
Möglichkeit zu geben, sich umfassend zu informieren, laden wir Sie zu uns nach 
Baunatal ein. Dort können Sie die Zelte in einem speziellen Ausstellungsraum in 
Ruhe begutachten und sich von unseren Mitarbeitern ausführlich beraten lassen. 
Auf rund 300 qm Ausstellungsfläche präsentieren wir Ihnen dauerhaft mindestens 
12 verschiedene Modelle, wobei das gesamte Sortiment vertreten ist: 

• Bus- und Reisemobilzelte • klassische Vorzelte (Ganz- und Teilzelte)
• Touring- und Trekkingzelte • Markisen
• Zubehör   
• Accessoires für mehr Wohnlichkeit und Komfort sowie
• Gestängeoptionen

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

dwt – der Film
Füße hochlegen, Popcorn bereithalten –  
dwt-Zelte präsentiert sich erstmalig in bewegten 
Bildern. Schauen Sie sich unter www.dwt-zelte.com 
unseren Unternehmensfilm an und erfahren Sie 
zum Beispiel, wie eine Kollektion entsteht, was bei 
der Fertigung wichtig ist oder wie vor 20 Jahren alles 
begann. Viel Spaß! 

Hinweisschilder an den Ausstellungs-
zelten erläutern die besonderen Aus-
stattungsmerkmale eines jeden Modells.

Herzlich willkommen bei dwt – Ihrem kompetenten 
Partner, wenn es um Zelte geht.

dwt vor Ort

Der schnellste Weg zu Ihrem Fachhändler 
Auf unserer Internetseite www.dwt-zelte.com helfen wir Ihnen, 
schnell und einfach den dwt-Fachhändler in Ihrer Nähe zu finden. 
Hier finden Sie eine Übersicht über unser europaweites Netz-
werk und landen mit wenigen Klicks bei „Ihrem“ Handelspartner. 
Unsere Symbole helfen Ihnen, Fachhändler mit Zeltausstellung auf 
den ersten Blick zu erkennen.  Zudem zeigen wir Ihnen, welche 
dwt-Zeltkategorie der jeweilige Händler in seinem Sortiment 
führt und ob er zertifizierter „dwt-Zeltberater“ ist. 
Aber sehen Sie selbst unter www.dwt-zelte.com

Was Sie vor dem Zeltkauf  
beachten sollten: 

Unterschiedliche Campinggewohnheiten stellen unterschiedliche 
Anforderungen an Ihr Vorzelt. Deshalb sollten Sie vor Beginn 
der Planungen die beiden wichtigsten Fragen klären: 

Wie und Wo steht Ihr Zelt?  
Steht es über Jahre an einem Dauerstandort? Hat es in der Saison 
einen bestimmten Stammplatz und wird im Winter eingelagert? 
Oder begleitet es Sie beim Reisecamping und muss dabei stürmi-
schen Winden oder sogar Schnee standhalten? 
 
Je nachdem, wie und wo Ihr Zelt steht, hält das dwt-Gesamtpro-
gramm verschiedene Zelt-Modelle und Gestänge-Alternativen für 
Sie bereit. Wir verarbeiten alle für den Zeltbau geeigneten Materi-
alien und bieten zum Standardgestänge Alternativen an, damit Sie 
für Ihre Belange die beste Wahl treffen können. 
Weitere Informationen rund um das Thema Gestänge finden Sie 
auf der nächsten Seite.

Ihr Luxus-Traumzelt
für einen Urlaub nach Maß 

Genießen Sie größtmöglichen Komfort und gestalten Sie Ihr 
Wunschzelt nach Ihren Vorstellungen. Das Spitzenmodell  
unserer Individual-Klasse lässt jede Menge Gestaltungsspiel-
raum und liefert individuelle Planungsmöglichkeiten. 

Wir fertigen Ihr Traumzelt passgenau abgestimmt auf die Form 
und das Umlaufmaß Ihres Wohnwagens – Stück für Stück  
in Handarbeit. Mehr Informationen zum Atelier Chalet 
finden Sie ab Seite 28.
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Die Segmente der Vorderwand lassen sich 
zur luftigen Veranda abklappen, in der es 
sich gemütlich und hitzegeschützt sitzen 
lässt. 

Vario Clip-Elemente (Sonderausstattung) 
bieten Gebrauchskomfort und Sicherheit, 
lästiges Schrauben entfällt! Der spezielle 
Dachkeder ist serienmäßig vorgerüstet.
Weitere Infos auf Seite 63!

Die Dauer-Hochentlüftung in der Vorder-
wand sorgt für gutes Klima – bei jedem 
Wetter.

Waagerechte Hohlsäume: serien mäßig 
eingenäht, für die Aufnahme von stabilisie-
renden Zusatzstangen. 

6

Prinz  II Größe Umlaufmaß in cm Gewicht in kg Preis in S

 9 791 – 820  33,00 589,–
 10 821 – 850  34,00 635,–
 11 851 – 880  35,00 679,–
 12 881 – 910  36,00 695,–
 13 911 – 940  37,00 719,–
 14 941 – 970  38,00 745,–
 15  971 – 1000  39,00 759,–
 16 1001 – 1030  40,00 775,–

Empfohlene Sonderausstattung

Firststange, Stahl 25 x 1 mm (pro Stück) 14,90
Orkanstütze, Stahl 22 x 1 mm (pro Stück) 12,90
Aufpreis Alu-Gestänge 28 x 1 mm 59,–
Firststange, Alu 28 x 1 mm (pro Stück) 20,50
Orkanstütze, Alu 25 x 1 mm (pro Stück) 16,50
Vario Clip (3er Set) ab 13,90
Vario Clip (5er Set) ab 19,90
Sicherheitsgurt plus (1 Paar) 31,50
Innenhimmel 225,–
Wohnwagen-Fenstermarkise (ohne Gestänge) 53,–

Universal-Sonnenvordach Shadow Standard siehe Seite 58. 
Auf den Folgeseiten finden Sie noch viele weitere tolle Extras. Punkt für Punkt zur 

Serienausstattung
Punkt für Punkt 
zur Sonderausstattung

Gestänge-Skizzen
– Serienausstattung
   empfohlenes Extra
 (siehe S. 63)

Für einen schnellen, bequemen Aufbau nehmen Sie einfach alle Segmente heraus. 

Primus-Klasse

Größe 9 – 10

Größe 11 – 12

Größe 13 – 16

Das attraktive, 5-teilige Modell in frischer, freundlicher Farbgestaltung bietet jede Menge 
Ausstattung und Komfort zum unglaublichen Preis. So genießen Sie Urlaub und Freizeit 
in vollen Zügen! Die Eingänge in der Vorderwand und in beiden Seitenwänden sorgen für 
bequemen Zugang ins Zelt, die Vorderwand ist mit wohnlichen Gardinen ausgestattet. 

Zelttiefe: ca. 240 cm Vordach: ca. 20 cm 
Material: Dach aus hochwertigem, beidseitig kunststoffbeschichtetem Polyestergewebe, 
wetterecht, lackiert und komplett abwaschbar. Vorder- und Seitenwände aus trailtex-Gewebe, 
atmungsaktiv, extrem leicht, lichtecht und abwaschbar.
Vorderwand: teilbar und herausnehmbar, Eingangstür links der Mitte hochrollbar, mit Gardine 
ausgestattet, waagerechte Hohlsäume zur Aufnahme von Sturmgestänge oder Verandastangen.
Seitenwände: herausnehmbar; Eingangstür seitlich wegrollbar; waagerechte Hohlsäume zur 
Aufnahme von Sturmgestänge, große Ventilationsfenster mit Prägefolienklappe, durch Reißver-
schluss zu schließen.
Gestänge: 25 x 1 mm Stahl; wir empfehlen ab Größe 11 zwei zusätzliche Dachstangen,  
ab Größe 13 zwei zusätzliche Orkanstangen.

Das nenne ich 
ein Schnäppchen

          Endnu fl ere 
produkter, udvalg og 
oplysninger fi nder du på: 
www.dwt-zelte.com

Endnu fl ere produkter, udvalg og oplysninger fi nder du på: www.dwt-zelte.com
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Rejsemobil- 
og bustelte

Outdoor
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Se vores 

special tilbud 

på internettet
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Camper 2 

Camper

Nova

Camper Top

Gobi Plus 

Markiseteltet

Flexi

Camper XL

Hiker

Vejrbeskyttelse svæg

Bonanza Plus

Sidevæg

Family Plus

Ronda 

Villa

Leader

Solskyddsväggen

Hacienda

Åbn klappen, mens du læser om de enkelte modeller.

Skridt for skridt • 
til standardudstyret
Skridt for skridt • 
til specialudstyret

Så nemt er det: 
På hver modelside i området heltelte fi nder du til højre en bjælke med 
blå prikker. Disse står for de enkelte detaljer af standardudstyret ved 
den pågældende model.
De gule prikker står for ekstraudstyrets detaljer. Den smalle klap her 
til højre i omslaget indeholder tabellen med listen over alle udstyrs-
detaljer.  

På den måde får du en oversigt over, hvilke 
udstyrsdetaljer det telt har, som du vil have 
oplysninger om om.

COLLECTION 2011
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25 år dwt-telte: 
Vi ser gerne tilbage – men vi ser hellere 
ud i fremtiden.  

„Vi følger med tiden og skaber plads til inno-
vative highlights. Vi tør følge nye idéer 
og begejstre vore kunder dermed. Med 
telte, som ikke hver gang opfylder standard-
looket. Slutteligt er vore kunder jo heller 
ikke ens. Eller?“ 
Peter Winneknecht (t.h.)

„Siden 1986 har mange ting ændret sig. Et mål har 
vi dog aldrig tabt af syne: Vi producerer telte til vore kunder. 
Vore telte skal opfylde campisternes ønsker. Hjertelig tak 
til vore trofaste kunder. 
dwt står i dag for pålidelige teltprodukter i hele Europa. Med 
vor kompetence og succes har vi overtaget en førende rolle. Vi 
er vort ansvar bevidst og er glade for at kunne videreudvikle 
telttilbuddet for vore kunder nationalt og internationalt uden 
at tilsidesætte de værdier, som campisterne lægger vægt på.“
Dieter Winneknecht, virksomhedsgrundlægger (t.v.)

Tradition og 
innovation 

Focus
Side 14

Cubus
Side 29

Columbus 
240/300 
Side 6

Fjord 25
Side 26

dwt-jubilæumsmodellerne 

Tradition 
Velkendte produkter fra 25 års teltproduktion.

dwt-modellerne 

Innovation 
Highlights – udviklet til fremtiden!

„Tradition og kvalitet spiller hos dwt en stor rolle. 
Derfor er vi trofaste over for vores tyske produkti-
onssted. Også mange af vore produktidéer har vist 
deres pålidelighed. Derfor holder vi fast ved dem 
og omsætter vores erfaring og viden hele tiden 
og igen. Det står vore traditionelle jubilæumsmo-
deller for. For det bedste fra 25 år med dwt.“
Claus Winneknecht (midte)

danner grundlaget for vores virksomhedsfi losofi .
Vi har derfor i forbindelse med jubilæumssæsonen 
2011 udviklet en special udgave, der genspejler 
disse to valgmuligheder perfekt:
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dwt-OUTDOOR

Til enhver ferietype det 
passende outdoortelt!

dwt-MARKISER

dwt-markiser til 
autocampere og caravans.

Markisen, som gør 
mere ud af det.

Hvad enten du vælger acryl eller PVC, ekstra lang el-
ler i din yndlingsfarve – dwt-markisen gør det muligt! 
Vi er overbeviste om, at dwt-markisen gør din dag-
ligdag i ferien betydeligt nemmere og at den byder på 
meget mere komfort. Skygge i en håndevending! 

Det indeholder en ægte 
kvalitetsmarkise:

Sikkert låsesystemPlastbeklædte spæn-
dewire i ledarmene 

Praktisk tilbehør …Acryl-markisedug

Spændewire i ledarmene 
beskyttes mod vind, vejr og 
korrosion ved hjælp af en 
plastbeklædning. Ledarmene 
og leddene er pulverbelagte og 
derfor beskyttet mod vejrlig.

Det sikre låsesystem sør-
ger for, at du kan låse din 
markise fast i lukket tilstand. 
Herved griber tænderne på 
udfaldsprofi len ind i tandhjulet 
på dugakselen. Desuden kører 
markisen ud på en meget blid, 
behagelig og støjsvag måde.

... fra mesh-front til markisetelt. 
Specielt for markisens tilbehør 
har vi udviklet et modulsystem, 
som byder på et stort antal 
kombinationsmuligheder. På den 
måde kan du udvide dit udstyr, 
hvordan og hvornår du vil!

Forseglede sømme:
Alle sømme er indvendigt forseglede 
med et specielt bånd. Det forhindrer, at 
fugtighed trænger ind gennem sømhul-
lerne.

Ventilation i inderteltet:
Inderteltets stof er åndbart og har end-
videre en ventilationsåbning til optimal 
luftcirkulation.

Ophængning af indertelt:
Inderteltet fastgøres på brede påsyede 
strimler med øjer og tersskruer på 
yderteltet.

Firkantet indertelt:
Inderteltene er altid fi rkantede for at 
sikre en optimal pladsudnyttelse.

Som en af få producenter 
tilbyder dwt foruden den 
normale vedligeholdelses-
venlige, plastbelagte dug også 
en acryl-markisedug. Stoffet,  
som er åndbart, er et særligt 
kvalitetskendetegn.

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

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

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

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

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

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

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

Yderligere information fi nder du på:  
www.dwt-zelte.com 

www.dwt-zelte.com

Yderligere information fi nder du på:  
www.dwt-zelte.com 

www.dwt-zelte.com



De sidste 25 år i levende billeder. 
dwt - fi lmen på www.dwt-zelte.com

Se på yderligere nyheder!

Individualitet 
er vigtig for mig! For mig er 

design det 
vigtigste!

Indhold 2011

Det kommer an 
på prisen!

Kvalitets-løfterne fra dwt:

Sunrise
Side 10

Junior
Side 20

Tempo
Side 23

Gala Plus
Side 19

Picco
Side 28

Tango 240/300
Side 16

Sombra
Side 32

nyhed

www.dwt-zelte.com

Vores teltrådgivere viser 
dig også dwt-telthiglights 
online!

 

Servicedel  2-3

Heltelte  4-17

•  Primusklasse 6-8

• Komfortklasse 10-17

Deltelte  18-23

Solsejl  24-25

Rejsemobil- og bustelte 26-30

Ekstra udstyr  31-35

•  Opbevaringstelte med megen plads  31-32
•  Ekstra udstyr for dejlige omgivelser og komfort  33-34
•  Udstyrsdetaljer og ekstra stænger  35

01_dk_se_serviceteil_01-05_rz.indd   1 24.08.2010   10:52:26 Uhr



195cm

BA

15cm 15cm

 A    B     C         D            E

 1 228x 1,0 32 x 1,525x 1,0

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

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

1 Aluminiumrør
2 Eloxal belægning

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

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

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

Service-del

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

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

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

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

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

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

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

Stål  En stærk sag … 
De 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
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www.dwt-zelte.com

Ausführliche Größenempfehlungen für Ihren Caravan

Størrelsestabel 2011

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

Online er det endnu nemmere. 

www.dwt-zelte.com

GripStop – undgå besværlig sammenskruning
Udskift rørklemmen og skruen med GripStop! Det letter håndteringen af stængerne enormt: 
i stedet for at skulle stramme skruerne, trykker du blot på den intelligente klemmemeka-
nisme. Stængerne deformeres ikke, rørenes overfl ade beskadiges ikke. Egner sig til stål- og 
alu-stænger Yderligere oplysninger herom fi ndes du i afsnittet ”Ekstra udstyr” på side 35!

Topcoat

Topcoat

Stålrør
Zinklag
Tyklagspassivering
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www.dwt-zelte.com

www.dwt-zelte.com

Service-Del

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

Her nogle baggrundsoplysninger om teltmaterialer:

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

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

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

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

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

Det rigtige materiale er afgørende

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

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

Professionelle råd til den rigtige pleje får du på 

www.dwt-zelte.com Det professionelle dwt-tip før køb af telt:

Hvordan og hvor står dit telt?
Står det på et fast sted igennem fl ere år? Har det en fast plads 
i sæsonen og bliver det taget ned og opbevaret vinteren over? 
Eller ledsager det dig på dine campingrejser og skal det holde 
stand i stormvejr eller endda sne?

Alt efter, hvordan og hvor dit telt står, tilbyder dwt-komplet-
programmet forskellige telt-modeller og alternative stangsy-
stemer.
Vi forarbejder alle materialer, som er egnede til teltbyggeri og vi 
tilbyder alternativer til standardstængerne, så du kan træffe det 
bedste valg passende til dine behov.
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Oversigt fortelte

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

Udførlige oplysninger fi nder du fra side 10

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

Bemærk venligst: på grund af de meget attraktive priser er 
individuelle tilpasninger ikke mulige indenfor denne kategori.
Udførlige oplysninger fi nder du fra side 6

Billedtal standardudstyr Billedtal standardudstyr
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Oversigt fortelte

Overblik over standardudstyrets grundelementer

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

Højt placeret gavludluftning i 
forstykket, der kan lukkes: 
Får luften til at cirkulere, men 
holder træk ude
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Vandrette kanaler med burre-
lukning: Til ekstra stænger, meget 
lette at åbne og lukke

Stabile indsyede stormstropper: 
Fordeler optimalt kræfterne og 
giver teltet stabilitet

Tagskinne til montering af tag-
rende: sørger for optimalt afl øb af 
vandet, så vandet ikke kan samle 
sig nogen steder. Tagrende føres 
ikke.
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Dobbelprofi l og skinnesnor: 
Standardudstyr, til nem anbringelse 
af solsejlet Shadow Comfort (kan 
bestilles ekstra)

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

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

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

Dobbelt vindhjørne: Holder 
siderne lige ved campingvogne 
med skrå front

Kraftige lynlåse: Holder i årevis 
ved god opspænding

Gardinskinner og gardinruller: 
Til nem og hurtig ophængning af 
gardinerne

Vandrette kanaler: Indsyet til de 
stabiliserende ekstra stænger

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

> Gør brug af den praktiske klap på omslagets bagside >
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Teltdybden er 300 cm. I den bagerste teltdel 
er der et vindue med præget folie, det store 
udluftningsvindue lukkes med lynlås og trans-
parent folie.

Sidevæggen 240 en indgang på højre og venstre 
side af vinduet, under vinduesafdækningen er der 
et udluftningsvindue.

Med dets store dybde byder Columbus 300 tydeligt på 
endnu mere plads.

Rummet kan bekvemt indrettes med bord og stole.

2 teltdybder

  

mit telt

år
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Columbus 240/300

  = Columbus 240
 = Columbus 300

Anbefalet ekstra udstyr 
Columbus 240

Pris i Kr
Columbus 300

Pris i Kr
Sikkerhedsrem plus (1 par) 270,– 270,–
Inderhimmel  1.830,–        1.990,–       
Vinduesmarkise (uden stænger) 355,– 355,–
Fra side 31 fi nder du endnu mere fl ot ekstraudstyr.

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

9 791 – 820 34,0  5.920,–       
10 821 – 850 35,0  6.150,–       
11 851 – 880 36,0  6.500,–       
12 881 – 910 37,0  6.730,–       
13 911 – 940 39,0  7.080,–       
14 941 – 970 40,0  7.430,–       
15 971 – 1000 41,0  7.660,–       
16 1001 – 1030 42,0  8.010,–       
17 1031 – 1060 44,0  8.470,–       

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

10 821 – 850 40,0  8.140,–       
11 851 – 880 42,0  8.450,–       
12 881 – 910 43,0  8.750,–       
13 911 – 940 46,0  9.020,–       
14 941 – 970 47,0  9.350,–       
15 971 – 1000 49,0  9.630,–       
16 1001 – 1030 50,0  9.900,–       
17 1031 – 1060 51,0  10.400,–       

Vægdelene kan fældes ned 
til en veranda (ill. viser Colum-
bus 300).

Den højtplacerede udluftning i gavlen kan 
lukkes.

Det lette rejsetelt er i en klasse for sig når man ser på kvalitet, udstyr og vægt. Alle sider kan tages 
af, store udluftningsvinduer i siderne, 6 mulige indgange, robust og slidstærk teltdug, omfangsrigt 
stangudstyr. Med dets dybde på 300 cm har denne variant særdeles meget plads!

Columbus 240  Columbus 300 
Teltdybde: ca. 240 cm  Teltdybde: ca. 300 cm 
Udhæng: ca. 25 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 plastbe-
lægning på begge sider, vejrbestandig og komplet afvaskelig. 
Forstykke: Kan tages af og deles, en indgangsdør både til højre og venstre, hvert segment kan nedfældes 
til en veranda, vandrette hulsømme til stormstænger, fra størrelse 16 med 4 vinduer. 
Sidevæg: Kan tages af; med store udluftningsvinduer og gardiner på begge sider; verandaeffekt er mulig; 
hver sidevæg byder på 2 indgangsmuligheder (foran og bagved ved køretøjet). 
Stænger: 25 x 1 mm stål; fra størrelse 11 med to ekstra tagstænger, fra størrelse 13 med to ekstra storm-
stænger. Yderligere stangvarianter kan leveres mod merpris.

Punkt for punkt til 
standardudstyr
Punkt for punkt 
til specialudstyret

Størrelse 9 – 10

Størrelse 11 – 12

Størrelse 13 – 17

Stang-skitser
–  Standardudstyr

dwt-taskesættet til 
en værdi på 700,00 kr. 

får du gratis!
(bestående af en telttransporttaske, 
en stangtaske og en stangspænder)

Sikkerhedsrem Plus, for mere 
stabilitet! Spænde til sik-
kerhedsremmen: Er allerede 
formonteret! Ekstra udstyr 
mod merpris. Ved tage uden 
udhæng lægges selebåndets 
øsken over tappen. Et ekstra 
slidstærkt lag mellem øsken 
og stof beskytter taget imod 
mekanisk beskadigelse. Ekstra 
udstyr mod merpris.

Primusklassen
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80

dwt - kvalitetsfi losofi en – et komplet sortiment til ethvert krav.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UV-standard 80 I
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Fiesta

Anbefalet ekstra udstyr 

Sikkerhedsrem plus (1 par) 270,–
Inderhimmel  1.990,–       
Vinduesmarkise (uden stænger) 355,–
Fra side 31 fi nder du endnu mere fl ot ekstraudstyr.

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

12 881 – 910 43,0  8.170,–       
13 911 – 940 46,0  8.430,–       
14 941 – 970 47,0  8.740,–       
15 971 – 1000 49,0  8.990,–       
16 1001 – 1030 50,0  9.250,–       

Punkt for punkt til 
standardudstyr
Punkt for punkt 
til specialudstyret

Stang-skitser
–  StandardudstyrPrimusklassen

Størrelse 12

Størrelse 13 – 16

Dette lette telt er i en klasse for sig når man ser på kvalitet, udstyr og 
vægt. Alle sider kan tages af, store ventilationsvinduer i siderne, 6 mulige 
indgange, robust og slidstærkt teltdug samt et omfangsrigt stangudstyr.

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

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

Det kalder jeg 
en superpris!

Sikkerhedsrem Plus, for mere stabilitet! Spænde til 
sikkerhedsremmen: Er allerede formonteret! Ekstra 
udstyr mod merpris. Ved tage uden udhæng lægges 
selebåndets øsken over tappen. Et ekstra slidstærkt 
lag mellem øsken og stof beskytter taget imod 
mekanisk beskadigelse. Ekstra udstyr mod merpris.

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

UV-standard 80 I
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Den smarte, store ventilations åbning i teltets 
front åbnes let med 2 lynlåse. Kan åbnes helt eller 
delvis, netop som der er behov for.

Alle de nederste vinduer i teltet er af tonet folie for at 
give mere beskyttelse mod solens stråler, samt redu-
cerer udsynet udefra. 95% af UV strållingen fi ltreres 
fra, og de stilfulde hvide gardiner understreger dette 
fortelts elegante design.

Denne model overbeviser med sit klare stilrene 
design og sin smukke, neutrale farvekombination. 
Store vinduer i fronten giver frit udsyn og lader lyset 
komme ind.

Det store rum i forteltet har plads til en masse 
inventar.

nyhed

10

02_dk_se_ganzzelte_06-17_rz.indd   5 24.08.2010   11:08:18 Uhr



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

 11 851  –  880 44,5  10.520,–       
 12 881  –  910 46,0  10.740,–       
 13 911  –  940 47,5  11.070,–       
 14 941  –  970 52,0  11.430,–       
 15 971  –  1000 53,0  11.600,–       
 16 1001  – 1030 54,0  11.700,–       
 17 1031  –  1060 55,5  11.850,–       
 18 1061  –  1090 56,5  12.330,–       
 19 1091  –  1120 58,5  12.530,–       
 20 1121  –  1150 60,0  13.260,–       
 21 1151  –  1180 61,5  13.470,–       
 22 1181  –  1210 63,0  14.010,–       
 23 1211  –  1240 64,5  14.640,–       

Anbefalet ekstra udstyr Pris i Kr

Karnap (B /D) 130 x 275 cm, 19 kg  3.450,–       
Merpris Aluminiumstænger 32 x 1,5 mm  1.660,–       
Sikkerhedsrem plus (1 par) 270,–
Inderhimmel  1.990,–       
Vinduesmarkise (uden stænger)  355,–       
Fra side 31 fi nder du endnu mere fl ot ekstraudstyr.

Punkt for punkt til 
standardudstyr
Punkt for punkt 
til specialudstyret

For at opnå bedst mulig stabilitet er der stænger i det 
smarte asymetriske udhæng, der er dybest på midten og 
således overdækker ventilationsåbningen.

Komfortklassen

Nye harmoniske farver - design i topklasse. SUNRISE er dwts nye smukke fortelt, i stilrent 
design, med de rigtige features, og til den helt rigtige pris.

Teltdybde: ca. 300 cm   Udhæng: ca. 35 cm
Materiale: Tag, sider og front af kraftigt polyestermateriale, som er coated på ydersiden. Alt 
kan afvaskes, vanddamp kan slippe ud; sikret mod råd og vejrbestandigt. Vinduesfolien er UV-
absorberende. Sokkel og græskant er fremstillet af PVC-polyestervæv, som er coated på begge 
sider, let at rengøre. Standardleveringen indeholder gardiner i det afbildede dessin. 
Front: Begge dele kan tages ud og nedfældes hver for sig eller sammen til en veranda; indgangs-
døren kan rulles til siden. Fast isyet stor moskitonetmodul for en effektiv tværventilation under 
udhænget, kan lukkes med stofklap.
Sider: Begge sidevægge er udstyret med et stort folievindue og et udluftningsvindue. Udluft-
ningsvinduet kan lukkes med en tonet folieafdækning. Gardiner i sidevinduerne beskytter mod 
indsyn udefra og mod solen; verandaeffekt mulig. Speciel profi l til senere montage af tagrende.
Stænger: 28 x 1 mm stålstænger, udhæng forstærket med udhængstænger. Kan valgfrit også fås 
med 32 mm alu-stænger mod merpris.

I begge sider er der i de nederste vinduer ind-
bygget store ventilationsåbninger. På den måde 
cirkulerer luften gennem teltet og uanset vejret 
kan disse åbninger stå åbne uden at det regner 
ind. Afdækningen i tonet folie spændes let ud med 
barduner. Bemærk: Man har ved denne placering 
af udluftningen frit udsyn hele vejen rundt indefra 
forteltet uden et net der hindrer udsynet !

Størrelse 11 – 12

Størrelse 13 – 17

Størrelse 18 – 23

Dermed 
skinner solen hver 

dag for dig!

Stang-skitser
–  Standardudstyr
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Soltaget Shadow De Luxe er specielt blevet 
udviklet til fortelte med buet teltfront. Det har 
en dybde på 240 cm og monteres helt enkelt 
med lynlås. 

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

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

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

2 teltdybder

12
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Royal 240/300

  = Royal 240
 = Royal 300

Royal 240

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

 12 881 – 910 34,0  10.120,–    
 13 911 – 940 36,0  10.360,–    
 14 941 – 970 37,0  10.700,–    
 15  971 – 1000 38,0  10.910,–    
 16 1001 – 1030 39,0  11.000,–    
 17 1031 – 1060 40,0  11.410,–    

Royal 300

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

 12 881 – 910 35,0  11.610,–       
 13 911 – 940 37,0  12.020,–       
 14 941 – 970 38,0  12.440,–       
 15  971 – 1000 39,0  12.770,–       
 16 1001 – 1030 40,0  13.570,–       
 17 1031 – 1060 41,0  14.020,–       

Anbefalet ekstra udstyr 
Royal 240
Pris i Kr

Royal 300
Pris i Kr

Karnap (B / D) 115 x 210 cm 2.490,– ---
Karnap (B / D) 115 x 270 cm --- 2.800,–
Indertelt Karnap Royal (140 x 200 cm)  950,–    950,–
Merpris Stålstænger 28 x 1 mm  670,–    740,–
Merpris Aluminiumstænger 28 x 1 mm  580,–    ---
Sikkerhedsrem plus (1 par)  270,–    270,–
Inderhimmel  1.950,–    2.290,–
Vinduesmarkise (uden stænger)  430,–    430,–
Fra side 31 fi nder du endnu mere fl ot ekstraudstyr.

Punkt for punkt til 
standardudstyr
Punkt for punkt 
til specialudstyret

Stang-skitser
– StandardudstyrKomfortklassen

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

Royal 240   Royal 300
Teltdybde: ca. 240 cm Teltdybde: ca. 300 cm
Udhæng: ca. 20 cm  Udhæng: ca. 20 cm 
Materiale: Tag og vægge af polyestervæv, som er coatede på ydersiden. Tag og vægge kan 
afvaskes, vanddamp kan slippe ud; sikret mod råd og vejrbestandig; vinduesfolien er UV-absor-
berende; beskyttelseskanter og græskanter er fremstillet af PVC-polyestervæv, som er coated 
på begge sider, plejenemt.
Forstykke: Forstykkets to dele kan tages ud; begge segmenter kan nedfældes hver for sig eller 
sammen til en veranda; indgangsdøren kan rulles til siden; fast indsyede store moskitonet-
moduler for en effektiv tværventilation under vinduerne, kan lukkes med stofklap.
Sidevæg: Royal 300: Begge sidevægge har et stort, transparent folievindue og et udluftningsvin-
due. Royal 240: I hver sidevæg er der et stort udluftningsvindue, der kan lukkes med en trans-
parent folieafdækning. Royal 240/300: Gardiner i sidevæggen beskytter mod nysgerrige blikke 
og sol; verandaeffekt er mulig; speciel tagkant til senere montering af tagrender; kanudvides 
med udbygning på højre eller venstre side.
Stænger: 25x1 mm stålstænger, udhæng forstærket med udhængstænger og afstandsstykker.

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

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

Størrelse 12 – 17

240 cm eller 
300 cm dyb? 

Det bestemmer du! 
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Alle vinduer i fronten kan lukkes med indvendige 
afdækninger.

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

Det 3-delte forstykke byder på individuelle udform-
ningsmuligheder ved brug af de enkelte dele. Her er 
kun forstykkets venstre del trukket ind som vindbe-
skyttelse.

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

nyhed

14
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Focus Størrelse Omløbsmål i cm Vægt i kg (ca.) Pris i Kr
10 821 – 850 31,0  10.280,–    
11 851 – 880 32,0  10.450,–    

12 881 – 910 33,0  10.700,–    

13 911 – 940 36,0  11.160,–    
14 941 – 970 37,0  11.360,–    
15 971 – 1000 38,0  11.610,–    
16 1001 – 1030 39,0  11.830,–    
17 1031 – 1060 40,0  12.270,–    

Anbefalet ekstra udstyr Pris i Kr
Tagstang, alu 28 x 1 mm (pr. stk.)  180,–    
Stormstang, alu 25 x 1 mm (pr. stk.)  150,–    
Opstillingsstang, alu 28x1 mm (pr. stk.)  160,–    
Sikkerhedsrem plus (1 par)  270,–    
Vinduesmarkise (uden stænger)  355,–    
Fra side 31 fi nder du endnu mere fl ot ekstraudstyr. 

Stang-skitser
– Standardudstyr

Størrelse 10 – 12

Størrelse 13 – 17

Komfortklassen

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

Tagdybde: ca. 210 cm Bunddybde: ca. 300 cm

Materiale: Tag af fuldsyntetisk materiale, coatet på ydersiden og afvaskeligt; forstykke og sider af 
åndbart trailtex, lysægte og let; vinduer af UV-absorberende vinduesfolie af høj kvalitet (90 %); 
græskanter af robust polyester med plastbelægning på begge sider, vejrbestandigt og helt afvaskeligt.
Front: 3-delt og kan tages af; døren kan rulles op; store vinduer med indvendige ugennemsigtige 
afdækninger, der kan åbnes med lynlås. I midten en indgangsdør, der kan rulles op, med udluftnings-
åbning.  
Sidevægge: Hver sidevæg har et stort udluftningsvindue med udvendig stofafdækning, der kan sæt-
tes op i dårligt vejr. 
Stativ: Standard med aluminiumstænger 32 x 1,5 mm
Størrelse 10-12 leveres med 1 overliggerstang 28 x 1 mm aluminium 
og 2 stormstænger 25 x 1 mm aluminium
Størrelse 13-17 leveres med 3 overliggerstænger 28 x 1 mm aluminium 
og 2 stormstænger 25 x 1 mm aluminium

Her er forstykkets to udvendige dele trukket ind som vindbe-
skyttelse, solsejlet byder på skygge.

I begge sider sørger to store udluftningsvinduer 
for tilstrækkelig luftudveksling og reducerer 
herigennem dannelse af kondensvand.

Gennem åbningen i forstykket 
strømmer frisk luft ind.

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

Forstykkets solbeskyttelse 
tjener samtidigt også som 
regnbeskyttelse direkte over 
indgangen. I denne forbin-
delse anbefales brug af en 
støttestang.

Vinduernes indvendige afdækninger 
kan tilpasses i højden ved hjælp af 
lynlåsene på siderne. 

Stativets rør føres i kanaler 
over hele teltbredden for at 
sikre en optimal pasform. Den perfekte blan-

ding af funktion og 
design.

Punkt for punkt til 
standardudstyr
Punkt for punkt 
til specialudstyret
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Vinduesafdækningerne beskytter mod nysgerrige blikke og 
folierne mod UV-stråling (Billedet viser Tango 240).

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

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

I regnvejr byder den integrerede 
afdækning over udluftningsvinduet 
på særlig beskyttelse. Således 
behøver man ikke at give afkald på 
ventilation. (kun ved Tango 300)

nyhed
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Tango 240/300

  = Tango 240

 = Tango 300

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

 10 821 – 850 45,0  11.060,–       
 11 851 – 880 49,0  11.380,–       
 12 881 – 910 50,5  11.680,–       
 13 911 – 940 54,0  12.040,–       
 14 941 – 970 55,0  12.370,–       
 15 971 – 1000 56,5  12.690,–       
 16 1001 – 1030 59,5  13.150,–       
 17 1031 – 1060 61,0  13.470,–       
 18 1061 – 1090 62,0  13.960,–       
 19 1091 – 1120 64,0  14.530,–       
 20 1121 – 1150 65,0  17.410,–       
 21 1151 – 1180 66,0  17.900,–       

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

 10 821 – 850  49,5  12.660,–       
 11 851 – 880  53,5  13.260,–       
 12 881 – 910  55,0  14.080,–       
 13 911 – 940  58,5  14.450,–       
 14 941 – 970  59,5  15.050,–       
 15 971 – 1000  61,0  15.620,–       
 16 1001 – 1030  64,0  16.190,–       
 17 1031 – 1060  65,5  16.680,–       
 18 1061 – 1090  66,5  17.490,–       
 19 1091 – 1120  68,5  18.470,–       
 20 1121 – 1150  69,5  21.690,–       
 21 1151 – 1180  70,5  22.350,–       

Anbefalet ekstra udstyr 
Tango 240
Pris i Kr

Tango 300
Pris i Kr

Karnap (B /D) 120 x 230 cm, 19 kg  3.560,–        3.560,–       
Merpris Stålstænger 32 x 1,5 mm  1.050,–        1.080,–       
Merpris Aluminiumstænger 32 x 1,5 mm  1.620,–        1.660,–       
Sikkerhedsrem plus (1 par)  270,–        270,–       
Inderhimmel  1.830,–        1.990,–       
Vinduesmarkise (uden stænger)  430,–        430,–       
Fra side 31 fi nder du endnu mere fl ot ekstraudstyr.

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

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

Materiale: tag, forstykke og sidevægge er fremstillet af polyestervæv af høj kvalitet, som er coated på 
begge sider, vejrbestandig og fuldstændig afvaskelig, den benyttede vinduesfolie absorberer 90 % af 
UV-strålingen.
Forstykke: 3-delt, alle dele kan tages ud og udskiftes med hinanden, vinduer med vinduesafdæknin-
ger og lynlås, indgangsdøren kan fl yttes og rulles op, verandaeffekt, vandrette og lodrette kanaler 
med velcrolukning, lommer med velcrolukning til verandastænger.
Sidevægge: Kan tages ud; indgangsdøren kan rulles væk til siden; myggenet-/folievinduer; dobbelte, 
afl åselige vinduesafdækninger med lynlås; vinduerne er udstyrede med gardiner; lodret og vandret 
kanal med velcrolukning til stormstang; kan udvides med udbygning på højre side.
Tango 300: Med et yderligere udluftningsvindue i hver side
Stænger: Tango 240 og Tango 300 med 28x1 mm stål; fra størrelse 11 med to ekstra tagstænger, fra 
størrelse 13 med to ekstra støttestænger, fra størrelse 18 med 4 ekstra overliggere. 
Kan også fås med 32 x 1,5 mm stål- eller alumuniumstænger mod merpris.

Størrelse 10

Størrelse 11 – 12

Størrelse 13 – 17

Størrelse 21

Størrelse 18 – 20

Lynlåsafdækningerne beskytter 
mod hurtig forurening og imod 
solens påvirkning.

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

Vandrette kanaler med velcro bruges til 
anbringelse af støttestænger / verandas-
tænger til stabilisering mod vinden.

Udluftningsvinduet i den 
bagerste sidedel sørger 
for endnu mere frisk luft 
i teltets indre.(kun ved 
Tango 300).

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

Lodret kanal i forstykkets midte til fastgø-
ring af det midterste stangben.

Så foranderlig – 
så vidunderlig!

En karnap på højre side by-
der på ekstra plads f.eks. til 
et sovetelt. Udluftningsvin-
duet med afdækning sørger 
for et godt indeklima.

Stang-skitser
– Standardudstyr

 Kanal i tag
Komfortklassen

Punkt for punkt til 
standardudstyr
Punkt for punkt 
til specialudstyret
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Lounge

Anbefalet ekstra udstyr 

Special.trykstang (pr. stk.)  165,–       
Skumgummikrave (pr. stk.)  150,–       
Hjul- og vindblænde (sæt)  185,–       
Vinduesmarkise (uden stænger)  355,–       

Yderligere ekstraudstyr og nyttigt tilbehør fra side 31!

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

 1 195 x 180 180 cm 7,0  1.480,–       
 2 280 x 200 250 cm 10,0  1.800,–       

D
el

te
lte

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

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

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

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

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

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

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

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

Meget plads 
- få gysser!

18
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Gala Plus

280 cm

200 cm 200 cm

40 cm 40 cm

350 cm

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

 1 280 x 200+40  10,0  2.300,–       
 2 350 x 200+40  12,5  2.720,–       

Anbefalet ekstra udstyr 

Special trykstang (pr. stk.)  165,–       
Skumgummikrave (pr. stk.)  150,–       
Hjul- og vindblænde (sæt)  185,–       
Vinduesmarkise (uden stænger)  355,–       

Yderligere ekstraudstyr og nyttigt tilbehør fra side 31!

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

til campingvogne med en højde fra 235 til 250 cm

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

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

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

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

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

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

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

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

Grundridsskitse

nyhed
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Junior

Anbefalet ekstra udstyr 

Støttestang (pr. stk.)  175,–       
Skumgummikrave (pr. stk.)  150,–       
Hjul- og vindblænde (sæt)  185,–       
Sikkerhedsrem plus (1 par)  270,–       
Vinduesmarkise (uden stænger)  355,–       

Yderligere ekstraudstyr og nyttigt tilbehør fra side 31!

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

 1 355 x 230  14,0 4.430,–

nyhed

Stativskisser
–  Standardutrustning
 Rekommenderade  extra -  
 produkter (se sida 35)

Det moderne deltelt Junior byder på en nyudviklet kombination af 
materiale og funktionalitet – og så er det rigtig fl ot! 28 x 1 mm alumi-
niumstængerne er den absolut lette og alligevel stabile stangløsning til 
denne model.

Til campingvogne med en højde fra 235 til 250 cm.  

Gulvmål: Bredde: ca. 355 cm, dybde: 230 cm, Taglængde: 300 cm 
Generelt udstyr: Opspændelig på inder- og ydersiden, svejsede sømme 
på indersiden, tilstrækkelige muligheder for stormopspænding.
Materiale: Polyester-ripstop-stof 420D, coatet, vandsøjle på 3.000 mm.  
Forstykke: Stort transparent folievindue med gardin, som er indsyet ind-
vendigt og som åbnes med lynlås; en dør til højre og venstre for vinduet, 
kan rulles til siden. 
Sidevægge: Kan tages af og fældes ned til veranda, i hver sidevæg er der et 
udluftningsvindue (1/2 myggenet, 1/2 transparent folie) med præget folie-
afdækning; skjulte lynlåse .
Stænger: 28 x 1 mm aluminium .
Leveringsomfang: Teltdug, stænger, opspændingsmateriale, transport-
taske.

Vinduernes indvendige afdækninger 
kan tilpasses i højden ved hjælp af 
lynlåsene på siderne.

Begge sidedele kan tages helt af 
eller nedfældes til en veranda.

Hvis du ønsker meget frisk luft, fjerner du ganske enkelte det komplette 
forstykke. 

Sidevæggene kan fjernes 
fuldstændigt. Således kan 
teltopsætningen foretages 
i et snuptag.

Alle vinduer 
kan lukkes med 
afdækninger.

Lodrette vægge, 

materiale af høj kvalitet: 

en enestående rumfornemmelse!

D
el

te
lte

20

03_dk_se_teilzelte_18-23_rz.indd   3 21.08.2010   10:15:41 Uhr



Fra tegnebræt til campingplads - et blik bag kulisserne.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forpligtelse - vi overholder vore aftaler og vore serviceløfter.

Fleksibilitet - vi kan omlægge vores produktion med kort varsel.

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

Kvalitet - vi har direkte adgang til kvalitetsstyringen.

Arbejdspladser - vi sørger for nye arbejdspladser og bevarer dem.
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Cortina II

– 

Anbefalet ekstra udstyr 

Støttestang (pr. stk.)  145,–       
Tagstang, stål 25 x 1 mm (pr. stk.)  135,–       
Stormstang, stål, 22 x 1 mm (pr. stk.)  115,–       
Hjul- og vindblænde (sæt)  195,–       
Sikkerhedsrem plus (1 par)  270,–       
Inderhimmel  950,–       
Vinduesmarkise (uden stænger)  355,–       

Yderligere ekstraudstyr og nyttigt tilbehør fra side 31!

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

 1 200 x 150  22,0  3.150,–       
 2 220 x 180  24,0  3.750,–       
 3 250 x 200  27,0  4.350,–       
 4 300 x 200  29,0  4.650,–       
 5 350 x 210  30,0  5.200,–       
 6 400 x 210  33,0  5.850,–       

D
el

te
lte

Stang-skitser
–  Standardudstyr
 anbefalet ekstra   
 udstyr (se s.35)

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

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

Størrelse 3 – 6Størrelse 1 – 2

Vario Clip-elementer er både sikre 
og praktiske i brug, du skal ikke 
længere bruge nogen skruetræk-
ker! Den specielle tagskinne fi ndes 
allerede seriemæssigt. Vi anbefaler 
brugen af Vario-Clip-elementerne 
til montage af ekstra tagstænger. 
Yderligere oplysninger på side 35!

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

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

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

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

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

– 

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

 1 210 x 200 27,0  4.550,–       
 2 240 x 200  29,0  4.990,–       
 3 270 x 200  32,0  5.520,–       

Anbefalet ekstra udstyr 

Støttestang (pr. stk.)  145,–       
Tagstang, stål 25 x 1 mm (pr. stk.)  135,–       
Stormstang, stål, 22 x 1 mm (pr. stk.)  115,–       
Hjul- og vindblænde (sæt)  195,–       
Sikkerhedsrem plus (1 par)  270,–       
Inderhimmel  950,–       
Vinduesmarkise (uden stænger)  355,–       

Yderligere ekstraudstyr og nyttigt tilbehør fra side 31!

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

nyhed

I begge sidevægge er der en dør, som 
du kan anvende alt efter placeringen 
af campingvognens dør eller også alt 
efter vejr og vind.

De højtplacerede udluftningsåbninger 
i begge sidevægge sikrer en god tvær-
ventilation. Den afl ukkelige afdækning 
beskytter mod regn og sne.

Når du er undervejs, 
lukker du vinduesafdæ-
kningerne. På den måde 
har varme og uønskede 
blikke ingen chance.

Forstykket kan rulles ned 
til en veranda.

Forstykket kan tages af 
ved alle størrelser.

Tempo ser ikke kun godt ud, men har også funktionelle highlights: 
Telttaget er vinklet og passer dermed også på caravans med dør med 
højere overkant. Dog er taghældningen tilstrækkelig til at regn nemt 
kan løbe af og sne nemt kan glide af.   

Egnet til alle campingvogne, hvis dørs overkant ikke er højere end 230 cm, 
og også passende til køretøjerne Hymer Nova; fra modelår 2005.
Generelt udstyr: Kan opspændes inde og ude med fl eksible opspændings-
barduner; græskant med øjer.
Materiale: Alle dele af polyester af høj kvalitet med plastbelægning på 
begge sider, vejrbestandigt, lakeret og komplet afvaskeligt; den anvendte 
vinduesfolie absorberer 90 % af UV-strålingen. 
Forstykke: Lodret til optimal pladsudnyttelse; forstykket kan tages af og 
nedfældes til en veranda; muligheder for stormopspænding i tagkanterne; 
vinduesafdækning i forstykket, tagkant til senere montering af en tagrende.
Sidevægge: Indgangsdør med stalddørseffekt og skjulte lynlåse i hver væg; 
påsyede, kraftige skumgummikraver for optimal tætning. 
Stænger: 25 x 1 mm stål, størrelse 1 med to ben, størrelse 2 og 3 med tre 
ben. 
Leveringsomfang: Teltdug, stænger, gardiner, opspændingsbarduner, pløkke  
og opbevaringspose.

Der er tænkt på det 
hele – forberedt på 

vinteren med Tempo.
Stang-skitser
–  Standardudstyr
 anbefalet ekstra   
 udstyr (se s.35) 23
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Siderne skal bestilles ekstra 
og fi ndes i udførelsen 
‚Color‘ i blå, gul og grå med 
stort folievindue.

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.

Et enkelt og effektivt 
solsejl, som kan komplet-
teres med sidestykker * 
og et forstykke *. 
* Ekstra udstyr mod 
merpris

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 myg-
genetvindue / afdækning af præget folie. 
Fastgøring til taget sker ved hjælp af lynlås. 
Denne udvidelse anbefales kun i forbin-
delse med et basisstangsystem.

24
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Flair Vario Modul
–

Stør-
relse

Omløbsmål  
i cm

Vægt 
i kg

Basismodulet uden 
stænger Pris i Kr

Forstykke 
Pris i Kr

 8 761 – 790 8,0  1.985,–     1.995,–    
 9  791 – 820 8,4  2.070,–     2.120,–    
 10  821 – 850 8,7  2.200,–     2.200,–    
 11  851 – 880 9,0  2.320,–     2.240,–    
 12  881 – 910 9,5  2.400,–     2.320,–    
 13  911 – 940 9,9  2.450,–     2.490,–    
 14  941 – 970 10,3  2.490,–     2.580,–    
 15  971 – 1000 10,6  2.540,–     2.620,–    
 16  1001 – 1030 11,0  2.700,–     2.650,–    
 17  1031 – 1060 11,4  2.870,–     2.700,–    
 18  1061 – 1090 11,8  3.070,–     2.870,–    
 19  1091 – 1120 12,3  3.200,–     2.950,–    
 20  1121 – 1150 12,8  3.610,–     3.070,–    
 21  1151 – 1180 13,3  4.060,–     3.230,–    

Sider ‚Color‘ i blå, gul og grå (1 par)  825,–    
Sider ‚Fresh‘ (1 par)  1.075,–    
Gardinsæt til forstykke og sider  555,–    
Stængerne skal bestilles separat
Merpris opstillingsstangsæt (bestående af 3 opstillingsstænger)  280,–    
Merpris basisstænger stål 25 x 1 mm  1.080,–    
Merpris basisstænger aluminium 28 x 1 mm  1.320,–    

Anbefalet ekstra udstyr 

Tagopspændingsredskabssæt (2 tagstænger stål 25x1 mm med spændestrop)  335,–    
Tagopspændingsredskabssæt (2 tagstænger alu 28x1 mm med spændestrop)  415,–    
Stormstang, stål, 22 x 1 mm (pr. stk.)  115,–    
Stormstang, alu, 25 x 1 mm (pr. stk.)  150,–    
Sikkerhedsrem plus (1 par)  270,–    
Hjul- og vindblænde (sæt)  250,–    

Universelt udhængssolsejl Shadow Standard se side 31.
På disse sider fi nder du meget mere ekstraudstyr.

 250,–    

Universelt udhængssolsejl Shadow Standard se side 31.
På disse sider fi nder du meget mere ekstraudstyr.

Stang-skitser
– Standardudstyr
   anbefalet ekstra   
 udstyr (se s.35)Det fl otte solsejl beskytter imod den trykkende middagsvarme og skaber et dejligt, skyggefuldt 

sted til at læse, spise eller til at hygge sig. Farvede sidevægge i din yndlingsfarve bestiller du blot 
ekstra og så har du en fi n lækrog.

Tagdybde: ca. 240 cm  
Materiale: Tag, forstykke og sider af trailtex, coated med acrylat på den ene side; højkvalitets vindues-
folie af et særligt UV-stabilt materiale.  
Sidevægge: Skal bestilles ekstra; kan tages af pga. udskiftelige lynlåse; fi ndes i ’Color’ (blå, gul og grå) 
med folievindue, eller ’Fresh’ med myggenetvindue 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 fl eksible opspændingsbarduner; udvendigt med øskner i 
græskanten.
Leveringsomfang: Basismodul (uden sider, uden forstykke!), opspændingsbarduner, 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 fi re ekstra 
tagstænger, fra st. 21 fi re ekstra stormstænger – bestil venligst særskilt. Ekstra stænger fi nder du på 
side 35.

Størrelse 8 – 10

Størrelse 13 – 17 

Størrelse 11 – 12

Størrelse 18 – 20 

Størrelse 21

Kan særdeles anbefales! „Tagopspændingsværktøj“, som består 
af 2 spænderemme og 2 tagstænger, fås som ekstra udstyr. 
Det fungerer som hjælp til bedst mulig spænding af tagfl aden. 
Vær alligevel opmærksom på en korrekt gulvopspænding ved 
sidedelene.

Vario Clip-elementer er både sikre og praktiske i brug, du skal ikke 
længere bruge nogen skruetrækker! Den specielle tagskinne fi ndes 
allerede seriemæssigt. Yderligere oplysninger på side 47!

Tag, sidevæg og forstykker er fast forbundet ved hjælp af lynlåse – i 
sammenligning med gængse punktvise clip-forbindelser opnås en 
betydelig bedre stabilitet! 

Jeg har netop købt 
solsejlet, næste år 
bestiller jeg side-

væggene i min ynd-
lingsfarve og til Ot-
tos fødselsdag får vi 

så forstykket!

Henvisning: ved uforudsigelige vejrforhold, snefald, regn 
og vind skal soltaget tages ned –  af hensyn til både din 
egen og naboernes sikkerhed.

25
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Solsejlet sørger for skygge i teltet. Taget kan monteres senere 
hen. Bestil venligst solsejlet som ekstraudstyr.

Forstykket kan deles med lynlås og tages ud. Når døren er lukket, giver myggenettet gode ventilationsmuligheder 
og holder myggene ude.

  

mit telt

år
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iFjord 25

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

 Fjord 25 340 x 240 14,0  2.990,–       
 Indertelt Fjord 25 140 x 200 1,0  540,–       
Frontsolsejl 340 x 140 1,5  575,–       
 Magnetadaptersæt 1,0  390,–       
Adaptersæt 0,5  280,–       
 Klapsuger (pr. Stk.)   295,–       
Yderligere ekstraudstyr og nyttigt tilbehør fra side 31!

Modellen Fjord 25 er ideel til de yndede minivans fra Mercedes, VW, Ford, 
Peugeot og Citroën. Fastgørelsen på bilens tagrails foretages ganske nemt med 
velcrobånd. Helt i top er udstyret og håndteringen – et standardmæssigt integre-
ret gulv minimerer dannelsen af kondensvand, der kommer færre myg ind i teltet 
og teltet er nemmere at rengøre. Kæmpe udluftningsåbninger i forstykket og 
sidevæggen sørger for frisk luft.
til autocampere med en tagrendehøjde på 180–220 cm
Teltdybde: ca. 240 cm      Teltbredde: ca. 340 cm 
Materiale: af 75D polyestervæv 195 T, PU-coated og særdeles slidstærk; vandsøjle 
3000 mm.
Forstykke: Kan tages af og er deleligt, med stort transparent folievindue inkl. gardin i 
den venstre halvdel, i højre side en indgang som er et stort udluftningsvindue i lukket 
tilstand (med udvendig afdækning).
Sider: Med hvert et udluftningsvindue (halv net og halv transparent folie), med stofaf-
dækning og lynlås på halvdelen og kan lukkes helt.
Bagstykke: Med variabel vindbeskyttelse, forbindelsessluse med hulsøm til slusestang 
og forberedelse af montering i regnskinnen. Teltet monteres på bilens regnskinne via 
en adapter.
Gulv: Fast indsyet og sammensvejset. Hjørnerne og siderne kan spændes fast i jorden 
med pløkke. Teltgulvet reducerer dannelsen af kondensvand i teltet, holder myggene 
ude og er nemt at gøre rent. 
Bagvæg: Kan åbnes i to bredder, kan rulles mod højre eller venstre, med variabel 
vindbeskyttelse, forbindelsessluse med kanal til slusestangen og forberedelse af mon-
tering i tagrenden. Se også de detaljerede beskrivelser af montering på køretøjet!
Udstyr: Svejsede søm på indersiden, græskant, gulv. 
Stænger: onglife-stænger (beklædt fi berglas) 12,7 mm, med tre teleskoperbare 
tagstænger og slusestang af aluminium.

Stang-skitser
– Standardudstyr   

1. Klapsuger
Klapsuger – til montage af slusestangen 
også uden tagrende eller kantskinne: 
slusestangen klemmes blot ind i klapsu-
geren og denne fastgøres på vognens 
tørre og rene tag.

Vind, fugt og insekter er uønskede hos alle campister. Et teltgulv afhjælper disse problemer. Teltgulvet forhindrer ikke blot, at der kommer fugt eller vand udefra ind i 
teltet. Det forhindrer også fugt fra jordbunden i at trænge ind i teltet, hvilket hovedsageligt medfører kondensvand i loftsområdet ved temperatursvingninger (især om 
natten eller skiftende vejr). Med et teltgulv holder man også uønskede insekter ude. Og rengøringen er også meget nemmere, så du altid kan føle dig veltilpas i dit bustelt. 
Vore modeller Fjord 25, Cubus og Maxum har teltgulv som standard.

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 profi ler 
med teltet.

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

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

Standardmontage ved 
hjælp af slusestang og 
klemmespændebåndPakket mål i cm (B x D) 75 x 23

Hvordan fastgør jeg mit telt til vognen? Ved alle bustelte (undtagen Maxum) kan du vælge mellem disse fi re montagemuligheder:

Hvilke fordele har et teltgulv?

Teltgulv 
inkluderet! 

til jubilæet: Endnu mere 
udstyr og endnu fl ere 

valgmuligheder!
Det fastindsyede gulv beskytter 
mod fugt og myg, og det er nemt at 
rengøre.

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

Teltet står frit. Dette er muligt på grund af 
de tre spændestænger I taget. Mens man 
er undervejs, fungerer teltet som opbeva-
ringsrum for campingmøbler og cykler.
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Picco

i

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

Picco 320 x 150 +100  12,0  1.485,–       
 Magnetadaptersæt  1,0  390,–       
 Adaptersæt  0,5  280,–       
 Klapsuger (pr. Stk.)  295,–       
Yderligere ekstraudstyr og nyttigt tilbehør fra side 31!
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Sidevæggen kan sættes ud som solsejl. Fronten kan sættes ud som solsejl, side-
væggen kan rulles op.

De 2 indvendige tagstænger giver den nødvendige stabilitet, når 
bilen ikke er forbundet med teltet.

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.

til campere med tagrendehøjde på 180–220 cm

Teltdybde: ca. 250 cm (150 cm + 100 cm)  Teltbredde: ca. 320 cm
Materiale: af 68 D polyestervæv, PU-coated, vandsøjle 2.000 mm.
Front: to folievinduer, udstyret med gardiner, indgangen kan rulles op og 
kan sættes op som solsejl.
Sider: 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 fi berglas) 12,7 mm, med to telesko-
perbare tagstænger og slusestang af stål, 2 opstillingsstænger

Stang-skitser
– Standard-
 udstyr

Pakket mål i cm (B x D) 75 x 23

Hvordan fastgør jeg mit telt til vognen?
Ved alle bustelte (undtagen Maxum) kan du vælge mellem fi re montagemuligehder. 
Mere herom på side 27.

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

nyhed
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Cubus

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

Cubus 250 x 250 24,0  3.650,–       
 Indertelt Cubus 140 x 200 1,0  540,–       
 Magnetadaptersæt 1,0  390,–       
 Adaptersæt 0,5  280,–       
 Klapsuger (pr. Stk.)  295,–       
Yderligere ekstraudstyr og nyttigt tilbehør fra side 31!

Pladsudnyttelsen er optimal på grund af de lodrette vægge. 
Det fastindsyede gulv beskytter mod fugt og myg, og det er 
nemt at rengøre.

Når døren er lukket, giver myggenettet gode ventilationsmu-
ligheder og holder myggene ude.

Inderteltet har soveplads til to perso-
ner og leveres som ekstraudstyr.

Bagvæggen kan rulles helt eller halvt 
væk mod venstre eller højre.

Udluftningsvinduerne i sidevæggene lukkes 
udenpå med stofafdækninger. Stængerne, som 
krydser hinanden, giver teltet stabilitet og sørger 
for enkel opsætning.

Teltet er fritstående. På hjørnerne giver opspæn-
dingsbardunerne stabilitet ved vind.

Hvordan fastgør jeg mit telt til vognen?
Ved alle bustelte (undtagen Maxum) kan du vælge mellem fi re 
montagemuligehder. Mere herom på side 27.
Hvilke fordele har et teltgulv? 
Vind, fugt og insekter er uønskede hos alle campister. 
Et teltgulv afhjælper disse problemer. Mere herom på side 27.

Det nye bustelt Cubus sikrer med sine stejle vægge en optimal 
pladsudnyttelse. Et fast indsyet gulv, panoramavinduer hele vejen 
rundt og en nem, hurtig opsætning sørger for yderligere komfort.

til autocampere med tagrendehøjde på 180–220 cm

Udstyr: Svejsede søm på indersiden, græskant, vindsikringer på de 
øverste telthjørner og sidevæggene.
Teltdybde: ca. 250 cm  Teltbredde: ca. 250 cm
Materiale: Af 75D-polyester 195 T, PU-belagt og særdeles rivefast; 
vandsøjle 3.000 mm.
Forstykke: 2 indgange, venstre indgang kan anvendes som stort 
udluftningsvindue, højre indgang er et vindue i lukket tilstand. Begge 
indgange kan lukkes for nysgerrige blikke med afdækninger og lynlås.
Sidevægge: Hver med udluftningsvindue og 2 folievinduer.
Gulv: Fastindsyet og sammensvejset. Hjørnerne og siderne kan 
spændes fast i jorden med pløkke. Teltgulvet reducerer dannelsen af 
kondensvand i teltet, holder myggene ude og er nemt at gøre rent.
Bagvæg: Kan åbnes i 2 bredder, kan rulles mod højre eller venstre, med 
variabel vindbeskyttelse, forbindelsessluse med kanal til slusestav og 
forberedelse af montering i tagrenden. Se også de detaljerede beskri-
velser af montering på køretøjet!
Stænger: 25/22 mm stålstænger, longlife-stænger (beklædt fi berglas) 
12,7 mm, inkl. en teleskoperbar tagstang og slusestang af stål.

Stang-skitser
– Standardudstyr

Pakket mål i cm (B x D) 95 x 30

Opsat i en 
håndevending, hurtigt 

og bekvemt!

nyhed
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Maxum

i

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

Maxum Størrelse 1 350 x 250  16,0  4.150,–       
Maxum Størrelse 2 350 x 250  16,5  4.310,–       
 Indertelt Maxum 140 x 200  1,0  540,–       
 Solsejl 350 x 100  3,0  795,–       
Yderligere ekstraudstyr og nyttigt tilbehør fra side 31!
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Gennemtænkt: Teltgulvet og 
teltdugen er forbundet sikkert med 
en lynlås.

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

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

Den ideelle ledsager for delintegrerede autocampere, kassevogne 
og busser. Modellen Maxum overbeviser med attraktive, harmoni-
ske farver og mange innovative detaljer.

Størrelse 1 til køretøjer, hvor dørens overkant er på op til 210 cm
Størrelse 2 til køretøjer, hvor dørens overkant er på op til 235 cm

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

Stang-skitser
– Standardudstyr   

Pakket mål i cm (BxD) 80 x 30

Gulv og dug er forbundet med lynlas

Sols
ejl 

som
 

eks
trau

dst
yr!

Fleksibelt hjorne

Størrelse 2 egner sig til køretøjer, hvor døren har en overkant på 235 cm og 
en totalhøjde på 280 cm.

Hvilke fordele har et teltgulv? 
Vind, fugt og insekter er uønskede hos alle campister. Et teltgulv afhjælper disse problemer. 
Mere herom på side 27.
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Opbevarings- og indertelte

Mål
Bredde x Dybde/Midterhøjde/Sidehøjde/

Pris 
i Kr.

Opbevaringstelt Cabina 150 x 220/210/175 2.150,–
Opbevaringstelt Maxi 200 x 160/205/175 3.150,–
Dream st. 1 til fortelte og bustelte 140x200 590,–
Dream st. 2 til fortelte og bustelte 180x200 690,–
Dream til karnap-tilbygning 120x200 660,–

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

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

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

Maxi
Universalteltet Maxi byder med tre store vinduer og højtplaceret gavludluftning på 
god ventilation for alt, der ikke må blive vådt.

Materiale og udstyr: 
Plastbelagt polyester, vejrægte og helt afvaskeligt. Taghjørnerne har spænder til sikker-
hedsremme, græskant med øjer hele vejen rundt. Med de 3 udluftningsvinduer i væg-
gene kan teltet også anvendes som køkkentelt. Kombinationen er slidstærke materialer 
af høj kvalitet og effektive udstyrsdetaljer gør, at teltet kan anvendes det meste af året. 

Leveringsomfang: Stænger, teltdug, opspændingsmateriale; gulvet, som kan hægtes 
fast, følger med og minimerer dannelse af kondensvand Regnvand kan ikke løbe ind i 
det indre og gulvet rengøres ganske nemt med en kost.

Stænger: 22 x 1 mm stål
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Cabina 
Det stabile opbevaringstelt Universal II er et sikkert 
opholdssted for alle de ting, der ikke skal stå i det fri..

Materiale og udstyr: 
Polyester coated med kunststof, vejrbestandig og kan vaskes 
helt af. Forstykket har en højt placeret udluftning; taghjør-
nerne har spænder til sikkerhedsremme, græskant med øjer, 
skjulte lynlåse med store udluftningsvinduer og udvendig 
afdækning.

Stænger: Ø 22 x 1 mm stålrør.
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Dess. 190

Dess. 126

Dess. 223

Dess. 215

100% 35%

20%

Vinduesmarkise Privat Mål 
(BxD) i cm

Pris 
i Kr

Vinduesmarkise, ensfarvet (Dess. 126, 190) 180 x 75  355,–    
Vinduesmarkise Privat, stribet (Dess. 215, 223) 180 x 75  430,–       
Vinduesmarkisestænger aluminium  275,–       

Læsejl Fyn II Pris 
i Kr

Læsejl Fyn II med stænger 825,–
Læsejl Fyn II Window med stænger 895,–

Læsejl Sombra Pris 
i Kr

Læsejl Sombra med stænger 1.330,–

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

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

Sombra
Mål: Længde 450 cm / højde 120 cm.
Materiale: Afvaskeligt, vedligeholdelsesvenligt polyester i kombination med 
myggenet med høj styrke.
Stænger: 19 x 1 mm stålrør; 3 vandrette spændestænger, 
4 lodrette opstillingsstænger.
Udførelse: De udvendige stænger føres igennem faste kanaler, de
2 indvendige stænger fastgøres på stoffet med velcrobånd. De vandrette
spændestænger føres igennem kanalen og giver læsejlet stabilitet.
Tilbehør: Opspændingsbarduner med jordankre og plader med jernpløkker

Dette stofnet 
bryder vinden og 
beskytter også 
mod sol

Vinduesmarkisen

Privat
Materiale: Af polyester med plastbelægning på begge sider, let at 
rengøre og absolut vejrbestandigt!
Stænger: mod merpris 
Bemærk: vinduesmarkiser tilbyder vi i dessiner, som passer til fortel-
tet.

Vinduesmarkisen bevarer din privatsfære og beskytter 
imod for megen sol. Ensfarvet eller stribet.
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Bundplader med jernpløkke sørger 
for den nødvendige stabilitet. 
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Nyttigt tilbehør Pris i Kr

 Sikkerhedsrem plus (1 par) 270.–
Sikkerhedsrem XL (1 par) 345,–

Gulvet Unique mål i mm PE Pris i Kr

Gulvflise 375 x 375 x 10 7,0 = ca. 1 m²  230,–    
Strøm-/pynteliste 375 x 55 x 10 4,0  100,–    
Kantliste 375 x 55 x 10 4,0  100,–    
Hjørnestykke 55 x 55 x 10 4,0  60,–    
Kryds 55 x 55 x 10 4,0  60,–    
Afmonteringsværktøj 1,0  180,–    

Inder
himmel
Inderhimlen af bomuld-næl-
devæv sørger for behagelige 
omgivelser i teltet. Den 
mindsker dannelsen af kon-
densvand og sænker tempe-
raturen inde i rummet.

Gulvet Unique
Flisegulvet, som er nemt at lægge, danner en harmonisk enhed med teltet. Pyntestriber kan give overfladen 
et yderligere præg. Overfladen er skridsikker. Gulvet tilbydes i 2 farver, stengrå (lyst) og grafitgrå (mørkt).

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

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

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

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

I dette sæt: 2 rembånd med øskener, 
2 aflastningsfjedre, spænder, slidbe-
skyttelse.

Med værktøjet kan du hurtigt 
løsne fliser fra fladen for at ud-
skifte dem.

Afslutningskanterne har en kilefor-
met konstruktion. Dermed skabes 
en ordentlig afslutning og høje trin 
i indgangen undgås.
Kantlisterne fastgøres ganske 
nemt; ved hjælp af tryk.

Fliserne er fleksible og tilpas-• 
ser sig underlaget
Ekspansionselementer på • 
fliserne udligner tempera-
tursvingninger
Skridsikker overflade• 
Lav vægt og tynd – egner sig • 
til rejsecampister
5 års materialegaranti!• 

Pyntelisterne kan også anvendes 
som praktiske kabellister. Det gør 
det nemmere at lægge kabler. 

Der tilbydes også gennemtænkte 
afslutningsdele som tilbehør. 

Pris se model
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www.dwt-zelte.comwww.

Nyttigt tilbehør Pris 
i Kr

Telt-taske (ca. 120 x 40 cm) 245,–
Tilbehørs-taske (ca. 55 x 23 x 25 cm) 110,–
 Stang-taske (ca. 120 x 30 cm) 205,–

Nyttigt tilbehør Pris 
i Kr

Indgangstrin UNO 170,–
Indgangstrin DUE 310,–

Nyttigt tilbehør Pris 
i Kr

Organizer I hjørnereol (B x H) ca. 70 x 95 cm 155,–
Organizer II (B x H) ca. 60 x 145 cm 210,–

længde i cm højde i cm Pris i Kr
500 50 395,–
600 50 455,–
700 50 480,–

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

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

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

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

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

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

Smukke dessiner og lysende farver: 
dwt‘s tekstile accessories på 

www.dwt-zelte.com
Med dem føler du dig garanteret lige så veltilpas som 
derhjemme: gardiner i 11 forskellige dessiner, bordduge 
og lampeskærme passende til dit telt. Her er der sikkert 
noget for enhver smag.
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Stangspænder III 250,– Kr.

GripStop 22 / 19 (sæt med 3 stk.)      100,– Kr.
GripStop 25 / 22 (sæt med 3 stk.)      110,– Kr.
GripStop 28 / 25 (sæt med 5 stk.)      120,– Kr.
GripStop 32 / 28 (sæt med 5 stk.)      130,– Kr.

Vario Clip (sæt med 3 stk.) 115,–Kr.
Vario Clip (sæt med 5 stk.) 165,– Kr.

Vario Clip Hobby (sæt med 3 stk.)  155,– Kr.
Vario Clip Hobby (sæt med 5 stk.)  215,– Kr.

* uden DLS-lås ved alu

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 - 200 100,– --- --- --- 125,– --- ---

1  Udhængsstang 200 - 280 105,– --- --- --- 135,– --- ---

1  Udhængsstang 280 - 360 145,– --- --- --- 175,– --- ---

2  Stormstøttestang med jordspids 170 - 260 115,– 135,– --- --- 150,– --- ---

2  Stormstøttestang med jordspids 210 - 300 --- --- --- --- 175,– --- ---

3  Stormstøttestang med bøjlefod 170 - 260 --- 145,– 165,– 205,– --- --- 255,– 

4  Overliggerstang, krog/klembøjle 170 - 260 --- 135,– 180,– 215,– --- 180,– 240,– 

4  Overliggerstang, krog/klembøjle 170 - 300 --- 190,– 220,– 235,– --- --- 265,– 

5  Veranda-/tagstang, 2 klembøjler 70 - 120 80,– --- --- --- 105,– --- ---

5  Veranda-/tagstang, 2 klembøjler 115 - 200 90,– --- --- --- 130,– --- ---

5  Veranda-/tagstang, 2 klembøjler 200 - 280 105,– --- --- 215,– 145,– --- ---

5  Veranda-/tagstang, 2 klembøjler 280 - 360 145,– --- --- --- 185,– --- ---

6 Tagstang, vinklet 110 - 180 120,– --- --- --- --- --- ---

7 Opstillingsstang, jordspids/pig 110 - 200 95,– --- --- --- 110,– --- ---

7 Opstillingsstang, jordspids/pig 165 - 250 100,– --- --- --- 140,– 160,– ---

8* Mellemstykke 80       80,– 90,– 100,– --- 105,– 125,– ---

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

10  Distancestykke, 2 klembøjler 22 - 30 75,– --- --- --- --- --- ---

11 Tagstang, bøjet, med fjederstålende 205 - 255 140,– 155,– 190,– 

13  Støttestang, bøjlefod, bøjet foroven 170 - 270 145,– --- --- --- 175,– --- ---

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.

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

 Vario Clip-beslag gør brug af skruer unødvendigt og sørger for komforta-
bel brug og sikkerhed. Den specielle tagkant er standard monteret.
 Vario Clip-Hobby er specielt blevet udviklet til opsætning af teltstænger på 
den nye generation af Hobby campingvogne 2009.

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

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

montere et solsejl? De nødvendige ekstra overliggere, udhængs- og verandastænger fremgår af tabellen.
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Dette katalog 
ender her.
Vores service
fortsætter ind
i fremtiden!

Vores mest sete online-rubrik!

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.com

dwt-teltstørrelserne til din campingvogn!
 
Her fi nder du vore anbefalinger om dwt-teltstørrelsen til netop 
dit køretøj! Eller benyt vores nline-størrelsesberegner på 
www.dwt-zelte.com. Takket være vore gode kontakter til 
producenterne kan du være sikker på altid at være up to date her.

Du er velkommen i dwt-showroom i Bau-
natal

Her kan du se på teltene i fred og ro, og få en udførlig rådgivning 
af vore medarbejdere. På ca. 300 m² udstillingsareal præsenterer 
vi altid mindst 12 forskellige modeller, hvorved hele sortimentet er 
repræsenteret. Det bedste er at aftale en tid forinden pr. telefon!

Specialtilbuddene Teltmaterialer

dwt-forhandlere i nærheden af dig Anbefalede størrelserFøle, se, beundre!

En oversigt over alle dwt-farve- og kvalitets-
prøver! 

Din dwt-forhandler har en prøvebog parat til dig.
På vores website erfarer du yderligere alt om dwt-materialerne og 
vedligeholdelse af dem: www.dwt-zelte.com

Mange veje fører til et dwt-telt!

Vi er stolte af vort veludviklede og kompetente forhand-
lernet. Vores online-rubrik Forhandlere viser dig den 
direkte vej til den nærmeste forhandler. Her kan du også 
specielt søge forhandlere med dwt-udstilling. 
www.dwt-zelte.com

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

11
11

|1
11

1|
11

11
|1

11
1|

11
11

|1
11

1|
11

1 1
|1

11
1|

11

11
|1111|1111|1111|1111|1111|1111|1111|1111|1111|1111|1111|1111|1111|1111|1111|11111111|1111|1111|

1111|
1111|

1111|
1111|

1111|
1111|

1111|

|1
11

1|
11

11
|

1111|
1111|

11

www.dwt-zelte.com

Ausführliche Größenempfehlungen für Ihren Caravan

Størrelsestabel 2011

36

06_dk_se_extras_31-36_rz.indd   6 21.08.2010   11:24:58 Uhr



25 år dwt-telte: 
Vi ser gerne tilbage – men vi ser hellere 
ud i fremtiden.  

„Vi følger med tiden og skaber plads til inno-
vative highlights. Vi tør følge nye idéer 
og begejstre vore kunder dermed. Med 
telte, som ikke hver gang opfylder standard-
looket. Slutteligt er vore kunder jo heller 
ikke ens. Eller?“ 
Peter Winneknecht (t.h.)

„Siden 1986 har mange ting ændret sig. Et mål har 
vi dog aldrig tabt af syne: Vi producerer telte til vore kunder. 
Vore telte skal opfylde campisternes ønsker. Hjertelig tak 
til vore trofaste kunder. 
dwt står i dag for pålidelige teltprodukter i hele Europa. Med 
vor kompetence og succes har vi overtaget en førende rolle. Vi 
er vort ansvar bevidst og er glade for at kunne videreudvikle 
telttilbuddet for vore kunder nationalt og internationalt uden 
at tilsidesætte de værdier, som campisterne lægger vægt på.“
Dieter Winneknecht, virksomhedsgrundlægger (t.v.)

Tradition og 
innovation 

Focus
Side 14

Cubus
Side 29

Columbus 
240/300 
Side 6

Fjord 25
Side 26

dwt-jubilæumsmodellerne 

Tradition 
Velkendte produkter fra 25 års teltproduktion.

dwt-modellerne 

Innovation 
Highlights – udviklet til fremtiden!

„Tradition og kvalitet spiller hos dwt en stor rolle. 
Derfor er vi trofaste over for vores tyske produkti-
onssted. Også mange af vore produktidéer har vist 
deres pålidelighed. Derfor holder vi fast ved dem 
og omsætter vores erfaring og viden hele tiden 
og igen. Det står vore traditionelle jubilæumsmo-
deller for. For det bedste fra 25 år med dwt.“
Claus Winneknecht (midte)

danner grundlaget for vores virksomhedsfi losofi .
Vi har derfor i forbindelse med jubilæumssæsonen 
2011 udviklet en special udgave, der genspejler 
disse to valgmuligheder perfekt:

  

mit telt

år

dwt-OUTDOOR

Til enhver ferietype det 
passende outdoortelt!

dwt-MARKISER

dwt-markiser til 
autocampere og caravans.

Markisen, som gør 
mere ud af det.

Hvad enten du vælger acryl eller PVC, ekstra lang el-
ler i din yndlingsfarve – dwt-markisen gør det muligt! 
Vi er overbeviste om, at dwt-markisen gør din dag-
ligdag i ferien betydeligt nemmere og at den byder på 
meget mere komfort. Skygge i en håndevending! 

Det indeholder en ægte 
kvalitetsmarkise:

Sikkert låsesystemPlastbeklædte spæn-
dewire i ledarmene 

Praktisk tilbehør …Acryl-markisedug

Spændewire i ledarmene 
beskyttes mod vind, vejr og 
korrosion ved hjælp af en 
plastbeklædning. Ledarmene 
og leddene er pulverbelagte og 
derfor beskyttet mod vejrlig.

Det sikre låsesystem sør-
ger for, at du kan låse din 
markise fast i lukket tilstand. 
Herved griber tænderne på 
udfaldsprofi len ind i tandhjulet 
på dugakselen. Desuden kører 
markisen ud på en meget blid, 
behagelig og støjsvag måde.

... fra mesh-front til markisetelt. 
Specielt for markisens tilbehør 
har vi udviklet et modulsystem, 
som byder på et stort antal 
kombinationsmuligheder. På den 
måde kan du udvide dit udstyr, 
hvordan og hvornår du vil!

Forseglede sømme:
Alle sømme er indvendigt forseglede 
med et specielt bånd. Det forhindrer, at 
fugtighed trænger ind gennem sømhul-
lerne.

Ventilation i inderteltet:
Inderteltets stof er åndbart og har end-
videre en ventilationsåbning til optimal 
luftcirkulation.

Ophængning af indertelt:
Inderteltet fastgøres på brede påsyede 
strimler med øjer og tersskruer på 
yderteltet.

Firkantet indertelt:
Inderteltene er altid fi rkantede for at 
sikre en optimal pladsudnyttelse.

Som en af få producenter 
tilbyder dwt foruden den 
normale vedligeholdelses-
venlige, plastbelagte dug også 
en acryl-markisedug. Stoffet,  
som er åndbart, er et særligt 
kvalitetskendetegn.

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

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

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

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

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

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

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

Yderligere information fi nder du på:  
www.dwt-zelte.com 

www.dwt-zelte.com

Yderligere information fi nder du på:  
www.dwt-zelte.com 

www.dwt-zelte.com



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

• Punkt für Punkt zur Serienausstattung!
• Punkt für Punkt zur Sonderausstattung!
So einfach geht‘s: Auf jeder Modell-Seite im Bereich der Ganzzelte finden Sie rechts einen Randbalken mit blauen Punkten. 
Diese stehen für die einzelnen Details der Serienausstattung beim jeweiligen Modell.  Die gelben Punkte stehen jeweils für 
Details der Sonderausstattung. Die schmale Klappseite hier rechts im Umschlag enthält die Tabelle mit der Liste aller Aus-
stattungsdetails. Öffnen Sie am besten die Klappe, während Sie die einzelnen Modelle studieren. So sehen Sie auf einen 
Blick, welche Ausstattungsdetails das Zelt bietet, über das Sie sich gerade informieren.

Ersatzteil & co
Mit unserem neuen Sonderkatalog bieten wir eine Über-
sicht über nützliche Accessoires, praktisches Zubehör 
und wichtige Ersatzteile. 
Auf 14 Seiten findet sich alles, was zu einem perfekten 
Campingurlaub beiträgt: von verschiedenen Haken 
und Heringen über Zusatzgestänge bis hin zu funktio-
nalen Aufbewahrungssystemen.  
Das Sortiment umfasst außerdem hilfreiche Ersatz-
teile für ältere Zeltmodelle. Mit dem neuen Katalog 
bieten wir unseren Kunden noch mehr Service, denn 
unser Anspruch ist es, den Camper umfassend zu 
betreuen.

Bestellen Sie den Sonderka-
talog Accessoires, Zubehör, 
Ersatzteile telefonisch, per 
Internet oder fragen Sie den 
Fachhändler in Ihrer Nähe.

Zelttiefe

Dach

Vorderwand

Seitenwände

Allgemeine Ausstattung

Komplett-Lieferumfang

Extras gegen Aufpreis

Zelte zum Anfassen!
Informieren Sie sich live im dwt-Showroom in Baunatal
Viele Fachhändler verfügen einfach nicht über die Stellfläche, unsere Zelte im  
Original zu präsentieren. Um den Fachhandel zu unterstützen und Ihnen die 
Möglichkeit zu geben, sich umfassend zu informieren, laden wir Sie zu uns nach 
Baunatal ein. Dort können Sie die Zelte in einem speziellen Ausstellungsraum in 
Ruhe begutachten und sich von unseren Mitarbeitern ausführlich beraten lassen. 
Auf rund 300 qm Ausstellungsfläche präsentieren wir Ihnen dauerhaft mindestens 
12 verschiedene Modelle, wobei das gesamte Sortiment vertreten ist: 

• Bus- und Reisemobilzelte • klassische Vorzelte (Ganz- und Teilzelte)
• Touring- und Trekkingzelte • Markisen
• Zubehör   
• Accessoires für mehr Wohnlichkeit und Komfort sowie
• Gestängeoptionen

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

dwt – der Film
Füße hochlegen, Popcorn bereithalten –  
dwt-Zelte präsentiert sich erstmalig in bewegten 
Bildern. Schauen Sie sich unter www.dwt-zelte.com 
unseren Unternehmensfilm an und erfahren Sie 
zum Beispiel, wie eine Kollektion entsteht, was bei 
der Fertigung wichtig ist oder wie vor 20 Jahren alles 
begann. Viel Spaß! 

Hinweisschilder an den Ausstellungs-
zelten erläutern die besonderen Aus-
stattungsmerkmale eines jeden Modells.

Herzlich willkommen bei dwt – Ihrem kompetenten 
Partner, wenn es um Zelte geht.

dwt vor Ort

Der schnellste Weg zu Ihrem Fachhändler 
Auf unserer Internetseite www.dwt-zelte.com helfen wir Ihnen, 
schnell und einfach den dwt-Fachhändler in Ihrer Nähe zu finden. 
Hier finden Sie eine Übersicht über unser europaweites Netz-
werk und landen mit wenigen Klicks bei „Ihrem“ Handelspartner. 
Unsere Symbole helfen Ihnen, Fachhändler mit Zeltausstellung auf 
den ersten Blick zu erkennen.  Zudem zeigen wir Ihnen, welche 
dwt-Zeltkategorie der jeweilige Händler in seinem Sortiment 
führt und ob er zertifizierter „dwt-Zeltberater“ ist. 
Aber sehen Sie selbst unter www.dwt-zelte.com

Was Sie vor dem Zeltkauf  
beachten sollten: 

Unterschiedliche Campinggewohnheiten stellen unterschiedliche 
Anforderungen an Ihr Vorzelt. Deshalb sollten Sie vor Beginn 
der Planungen die beiden wichtigsten Fragen klären: 

Wie und Wo steht Ihr Zelt?  
Steht es über Jahre an einem Dauerstandort? Hat es in der Saison 
einen bestimmten Stammplatz und wird im Winter eingelagert? 
Oder begleitet es Sie beim Reisecamping und muss dabei stürmi-
schen Winden oder sogar Schnee standhalten? 
 
Je nachdem, wie und wo Ihr Zelt steht, hält das dwt-Gesamtpro-
gramm verschiedene Zelt-Modelle und Gestänge-Alternativen für 
Sie bereit. Wir verarbeiten alle für den Zeltbau geeigneten Materi-
alien und bieten zum Standardgestänge Alternativen an, damit Sie 
für Ihre Belange die beste Wahl treffen können. 
Weitere Informationen rund um das Thema Gestänge finden Sie 
auf der nächsten Seite.

Ihr Luxus-Traumzelt
für einen Urlaub nach Maß 

Genießen Sie größtmöglichen Komfort und gestalten Sie Ihr 
Wunschzelt nach Ihren Vorstellungen. Das Spitzenmodell  
unserer Individual-Klasse lässt jede Menge Gestaltungsspiel-
raum und liefert individuelle Planungsmöglichkeiten. 

Wir fertigen Ihr Traumzelt passgenau abgestimmt auf die Form 
und das Umlaufmaß Ihres Wohnwagens – Stück für Stück  
in Handarbeit. Mehr Informationen zum Atelier Chalet 
finden Sie ab Seite 28.

G
an
zz
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te

Die Segmente der Vorderwand lassen sich 
zur luftigen Veranda abklappen, in der es 
sich gemütlich und hitzegeschützt sitzen 
lässt. 

Vario Clip-Elemente (Sonderausstattung) 
bieten Gebrauchskomfort und Sicherheit, 
lästiges Schrauben entfällt! Der spezielle 
Dachkeder ist serienmäßig vorgerüstet.
Weitere Infos auf Seite 63!

Die Dauer-Hochentlüftung in der Vorder-
wand sorgt für gutes Klima – bei jedem 
Wetter.

Waagerechte Hohlsäume: serien mäßig 
eingenäht, für die Aufnahme von stabilisie-
renden Zusatzstangen. 

6

Prinz  II Größe Umlaufmaß in cm Gewicht in kg Preis in S

 9 791 – 820  33,00 589,–
 10 821 – 850  34,00 635,–
 11 851 – 880  35,00 679,–
 12 881 – 910  36,00 695,–
 13 911 – 940  37,00 719,–
 14 941 – 970  38,00 745,–
 15  971 – 1000  39,00 759,–
 16 1001 – 1030  40,00 775,–

Empfohlene Sonderausstattung

Firststange, Stahl 25 x 1 mm (pro Stück) 14,90
Orkanstütze, Stahl 22 x 1 mm (pro Stück) 12,90
Aufpreis Alu-Gestänge 28 x 1 mm 59,–
Firststange, Alu 28 x 1 mm (pro Stück) 20,50
Orkanstütze, Alu 25 x 1 mm (pro Stück) 16,50
Vario Clip (3er Set) ab 13,90
Vario Clip (5er Set) ab 19,90
Sicherheitsgurt plus (1 Paar) 31,50
Innenhimmel 225,–
Wohnwagen-Fenstermarkise (ohne Gestänge) 53,–

Universal-Sonnenvordach Shadow Standard siehe Seite 58. 
Auf den Folgeseiten finden Sie noch viele weitere tolle Extras. Punkt für Punkt zur 

Serienausstattung
Punkt für Punkt 
zur Sonderausstattung

Gestänge-Skizzen
– Serienausstattung
   empfohlenes Extra
 (siehe S. 63)

Für einen schnellen, bequemen Aufbau nehmen Sie einfach alle Segmente heraus. 

Primus-Klasse

Größe 9 – 10

Größe 11 – 12

Größe 13 – 16

Das attraktive, 5-teilige Modell in frischer, freundlicher Farbgestaltung bietet jede Menge 
Ausstattung und Komfort zum unglaublichen Preis. So genießen Sie Urlaub und Freizeit 
in vollen Zügen! Die Eingänge in der Vorderwand und in beiden Seitenwänden sorgen für 
bequemen Zugang ins Zelt, die Vorderwand ist mit wohnlichen Gardinen ausgestattet. 

Zelttiefe: ca. 240 cm Vordach: ca. 20 cm 
Material: Dach aus hochwertigem, beidseitig kunststoffbeschichtetem Polyestergewebe, 
wetterecht, lackiert und komplett abwaschbar. Vorder- und Seitenwände aus trailtex-Gewebe, 
atmungsaktiv, extrem leicht, lichtecht und abwaschbar.
Vorderwand: teilbar und herausnehmbar, Eingangstür links der Mitte hochrollbar, mit Gardine 
ausgestattet, waagerechte Hohlsäume zur Aufnahme von Sturmgestänge oder Verandastangen.
Seitenwände: herausnehmbar; Eingangstür seitlich wegrollbar; waagerechte Hohlsäume zur 
Aufnahme von Sturmgestänge, große Ventilationsfenster mit Prägefolienklappe, durch Reißver-
schluss zu schließen.
Gestänge: 25 x 1 mm Stahl; wir empfehlen ab Größe 11 zwei zusätzliche Dachstangen,  
ab Größe 13 zwei zusätzliche Orkanstangen.

Das nenne ich 
ein Schnäppchen

          Endnu fl ere 
produkter, udvalg og 
oplysninger fi nder du på: 
www.dwt-zelte.com

Endnu fl ere produkter, udvalg og oplysninger fi nder du på: www.dwt-zelte.com

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. © 2010/2011by Dieter Winneknecht GmbH, 34225 Baunatal. 
Anvendelsen af tekst og billeder, også dele heraf, er beskyttet af ophavsretten og må ikke fi nde sted uden tilladelse. Dette gælder også kopiering, oversættelse, mikrofi lm og bearbejdning på elektroniske systemer..  moser kommuniziert. www.moserkomm.de

Heltelte • Deltelte • Solsejl • Rejsemobil- og bustelte • Ekstra udstyr

DK

Deltelte

Markiser

Heltelte

Rejsemobil- 
og bustelte

Outdoor

Solsejl

Se vores 

special tilbud 

på internettet

www.dwt-zelte.com
www.

Camper 2 

Camper

Nova

Camper Top

Gobi Plus 

Markiseteltet

Flexi

Camper XL

Hiker

Vejrbeskyttelse svæg

Bonanza Plus

Sidevæg

Family Plus

Ronda 

Villa

Leader

Solskyddsväggen

Hacienda

Åbn klappen, mens du læser om de enkelte modeller.

Skridt for skridt • 
til standardudstyret
Skridt for skridt • 
til specialudstyret

Så nemt er det: 
På hver modelside i området heltelte fi nder du til højre en bjælke med 
blå prikker. Disse står for de enkelte detaljer af standardudstyret ved 
den pågældende model.
De gule prikker står for ekstraudstyrets detaljer. Den smalle klap her 
til højre i omslaget indeholder tabellen med listen over alle udstyrs-
detaljer.  

På den måde får du en oversigt over, hvilke 
udstyrsdetaljer det telt har, som du vil have 
oplysninger om om.

COLLECTION 2011
  

mit telt

år
Atelier Chalet  Focus  S. 14Columbus 240/300 S. 6

Lounge  S. 18 Union Alu Juwel Gala Plus S. 19 Junior S. 20 Cortina II S. 22 Tempo S. 23

Matador III  Admiral  Prinz II  

Rivá  Jubilee 25  Esprit  Royal 240/300  S. 12 Paradies 240/280 

Flora  

Picco  S. 28 Sprint  Fjord 25  S. 26 Isola  Pegasus  Maxum  S. 30 Globus Plus 

Foyer Tour Plus Delta Flair Vario Modul S. 25

Tango 240/300  S. 16Sunrise  S. 10

nyhed

Cubus  S. 29

nyhed

nyhednyhednyhed

nyhed

nyhednyhednyhed

nyhed
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