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

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.

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. © 2013/2014 by 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

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

special tilbud 

på internettet
Specialtilbuddene

dwt-forhandlere i nærheden af dig

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!

Mange veje fører til et dwt-telt!
Vi er stolte af vort veludviklede og kompetente for-

handlernet. Vores online-rubrik Forhandlere viser dig 

den direkte vej til den nærmeste forhandler. Her kan 

du også specielt søge forhandlere med dwt-udstilling.

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

Scan vores QR-kode med din mobil og få 
yderligere informationer på
http://www.dwt-zelte.de/dk/forhandlere
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Ekstra udstyrCOLLECTION 2014

mit telt !
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Teltdybde
ca. 240 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

Indertelt
Inderhimmel
Sikkerhedsrem plus

Vario-Clip-element (SHS-skinne)

Stangstrammer

Deltelte
Monteres kun på en del af teltskinnen på campingvognen. 

Hvad enten du ønsker et rejse- eller vintertelt, så fi nder du 

en masse forskellige modeller og materialer samt stangkom-

binationer til dit formål.

Favorit III

På grund af den fritstående konstruktion står dette telt altid 

på sin plads. Gentagen opsætning og nedtagning bortfalder, 

når du planlægger ferien med din campingvogn og et let 

rejsetelt eller solsejl.

Heltelte
Monteres over hele campingvognens længde og er fast 

forbundne med campingvognen. Vores sortiment rækker 

fra en begyndermodel til en favorabel pris til individuelt 

skræddersyede telte med teltdybder op til 350 cm.

Air-In-system
Vores nye „Air-In“-system står for sikker og enkel teltopsætning. Derved 

er det lige så stabilt og robust som konventionelle stænger. Det nye op-

sætningssystem får teltmodellerne via fl ere luftkamre op at stå på meget 

kort tid.

I stedet for sædvanligt, alu- eller stålstænger er de oppustelige slanger med 

en diameter på seks til ti centimeter meget lette (vægtbesparelse op til 30 

procent). Stabiliteten understøttes vha. talrige opspændingsmuligheder 

med barduner og jordspyd.

Mere for mindre
Vi har altid vist, at vores avancerede telte udmærker sig 

ved høj kvalitet og overkommelige priser.

Med endnu mere attraktive priser for bedste hånd-

værksmæssig kvalitet og pålidelig service, fordelspak-

ker til særpriser, telte med innovativt Air-In-system. 

Til campingvogne og autocampere bruger vi mo-

derne branche-trends og skåner din pengepung.

Mere for mindre – dwt gør det muligt!

Scoop
Dette symbol lover pris- og udstyrsfordele ved telte og tilbehør!

Det sædvanlige rimelige prisniveau for dwt-telte toppes med særdeles 

fordelagtige priser for begyndermodeller eller praktisk kombinerede 

tilbehørspakker.

Benyt chancen for at gøre brug af det. Det betaler sig!

Alle yderligere oplysninger fi nder du på modelsiderne.

Opsætningsvideo til Bora Air
Scan, kig og sæt op!
www.dwt-zelte.de/opstilling/bora-air

Opsætningsvideo til Luna Air
Scan, kig og sæt op!
www.dwt-zelte.de/opstilling/luna-air

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.

Stormstangspakke
Til ferien ved havet eller i bjergene anbefaler vi at anvende 
vores stormstangspakke.
Ved at bruge de ekstra stænger får teltvæggene bedre 
forbindelse med teltstængerne. Sammen med en ordentlig 
bardunforankring stabiliseres teltet yderligere mod vind og 
vejr.

Materiale: Teltstænger af galvaniseret stålrør med målet 
25/22 x 1 mm, teleskopiske med slut-, forbindelses- og hjør-
nespændebånd for en ukompliceret og stabil montering.

Størrelse 9 – 12

Størrelse 21 – 22

Størrelse 13 – 20

Hjørnerørsspændet forbinder 
2 verandastænger via telthjør-
net med stangbenet.

Det dobbelte spænde forbin-
der 2 verandastave med en 
stormstang.

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 - 200 115,00 --- --- --- 135,00 --- ---

1  Udhængsstang 200 - 280 140,00 --- --- --- 155,00 --- ---

1  Udhængsstang 280 - 360 170,00 --- --- --- 190,00 --- ---

2  Stormstøttestang med jordspids 115 - 200 125,00 --- --- --- 155,00 --- ---

2  Stormstøttestang med jordspids 170 - 260 140,00 150,00 160,00 --- 175,00 190,00 265,00 

2  Stormstøttestang med jordspids 210 - 300 --- --- --- --- 190,00 --- ---

3  Stormstøttestang med bøjlefod 170 - 260 --- 165,00 195,00 225,00 --- --- 275,00 

4  Overliggerstang, krog/klembøjle 170 - 200 --- --- --- --- --- 190,00 ---

4  Overliggerstang, krog/klembøjle 170 - 260 135,00 160,00 210,00 245,00 180,00 200,00 260,00 

4  Overliggerstang, krog/klembøjle 170 - 300 --- 185,00 240,00 255,00 --- --- 290,00 

5  Veranda-/tagstang, 2 klembøjler  70 - 120 95,00 --- --- --- 125,00 --- ---

5  Veranda-/tagstang, 2 klembøjler 115 - 200 110,00 135,00 --- --- 150,00 --- ---

5  Veranda-/tagstang, 2 klembøjler 200 - 280 130,00 155,00 --- 265,00 170,00 180,00 ---

5  Veranda-/tagstang, 2 klembøjler 280 - 360 155,00 --- --- --- 200,00 --- ---

6 Tagstang, vinklet 110 - 180 135,00 --- --- --- --- --- ---

7 Opstillingsstang, jordspids/pig 110 - 200 115,00 --- --- --- 125,00 --- ---

7 Opstillingsstang, jordspids/pig  165 - 250 130,00 --- 145,00 170,00 180,00 ---

 8 * Mellemstykke  80    90,00 105,00 120,00 145,00 115,00 135,00 ---

10 Distancestykke, 2 klembøjler 18 - 23 75,00 --- --- --- --- --- ---

10  Distancestykke, 2 klembøjler 28 - 33 85,00 --- --- --- --- --- ---

11 Tagstang, bøjet, med fjederstålende 145 - 205 165,00 --- --- --- --- --- ---

11 Tagstang, bøjet, med fjederstålende 205 - 255 180,00 205,00 --- --- 230,00 --- ---

13  Støttestang, bøjlefod, bøjet foroven 170 - 270 160,00 --- --- --- 190,00 --- ---

* uden DLS-lås ved alu.

Pris in Kr.

Stormstangspakke Størrelse  9 - 12  1.030,–    
 Stormstangspakke Størrelse 13 - 20  1.290,–    
 Stormstangspakke Størrelse 21 - 22  1.460,–    

E
kstra udstyr

Heltelte Deltelte fra side 16fra side 2

Indhold

side 21side 2

side 22side 4

Focus Blå S. 12 Focus Grå S. 12

Cortina II Blå  S. 20 Cortina II Grå S. 20

–
Prinz II Stang-skitser

– Standardudstyr
   Anbefalede ekstra stænger 
   (se s. 41)

Punkt for punkt til 
standardudstyr
Punkt for punkt 
til specialudstyret

H
el

te
lte

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

9 791 - 820  28,0  5.560,– 
10 821 - 850  29,0  6.060,– 
11 851 - 880  31,0  6.430,– 
12 881 - 910  32,0  6.595,– 
13 911 - 940  33,0  6.845,– 
14 941 - 970  34,0  7.095,– 
15 971 - 1000  35,0  7.260,– 
16 1001 - 1030  37,0  7.425,– 

Se under alle omstændigheder vores informationer om anbefalede 
størrelser på side 6.

Anbefalet ekstra udstyr  Pris i Kr

Tagstang, stål 25 x 1 mm (pr. stk.)  160,– 
Stormstang, stål 22 x 1 mm (pr. stk.)  140,– 
Merpris Aluminiumstænger 28 x 1 mm  490,– 
Tagstang, alu 28 x 1 mm (pr. stk.)  200,– 
Stormstang, alu 25 x 1 mm (pr. stk.)  175,– 
Fordelspakke „Pro“ stål *  700,– 
(Prisfordel 180,–)
Fordelspakke „Pro“ alu **  850,– 
(Prisfordel 180,–)
Vario Clip (se s. 40)
Sikkerhedsrem plus (1 par)  300,– 
Inderhimmel  2.110,– 

Fra side 37 fi nder du endnu mere fl ot ekstra udstyr.

Til en begynderpris fra 
5.560,– Kr; bestil supplerende 

en ny fordelspakke ”Pro”!

 fra

 5.560,- 

Segmenterne i forstykket kan nedfældes til en luftig ve-
randa. Her er det rart at sidde beskyttet mod varmen.

Fremragende tværventilation på grund af store myg-
genetvinduer med prægefolieafdækning på begge sider, 
lukkes med lynlås.

Den permanente gavludluftning i forstykket sørger for 
et behageligt indeklima i al slags vejr. 

Vandrette hulsømme: Indsyet som standard til de 
stabiliserende ekstra stænger

Den attraktive, 5-delte model i friske og venlige farver byder på en hel masse udstyr og 
komfort til en utrolig pris. Sådan kan man nyde ferien og fritiden i fulde drag! Indgangene i 
forstykket og i de to sider sørger for en let adgang til teltet. Forstykket er udstyret med hyg-
gelige gardiner.

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

Materiale: Taget er af polyester af høj kvalitet med plastbelægning på begge sider, vejrbestandigt, 
lakeret og kan vaskes komplet af. Forstykke og sider af åndbart trailtex, ekstremt let, lysægte og 
afvaskeligt.
Forstykke: Kan deles og tages af, indgangsdør til venstre for midten kan rulles op, vindue udstyret 
med gardin (se billede mht. gardin-dessin), vandrette hulsømme til stormstænger eller verandas-
tænger.
Sidevæg: Kan tages af, indgangsdøren kan rulles til siden, hulsømme til stormstænger, store udluft-
ningsvinduer med prægefolieafdækning, kan lukkes med lynlås.
Stænger: 25 x 1 mm stål; fra størrelse 11 anbefaler vi to ekstra tagstænger, fra størrelse 13 to eks-
tra stormstænger. Kan valgvist også fås med 28 x 1 alu-stænger mod merpris.

Tag ganske enkelt alle segmenter af, når teltet skal stilles op 
og det klares med et snuptag.

5-delte fortelte er ikke blot lette og bekvemme at opsætte, 
men har også fordelen af en alsidig anvendelse. F.eks. som sol-
sejl, kan efter eget valg benyttes med eller uden sidevægge.

InfoStore vinduer sørger for en behagelig og luftig 
atmosfære.

Leveres med to tagstænger, to stor-
mstænger og en stangspænder!

*)  Fordelspakke „Pro“ stål 
• 2 overliggerstænger 25x1 mm
• 2 stormstænger 22x1 mm
• 1 stangspænder

**)  Fordelspakke „Pro“ alu 
• 2 overliggerstænger 28x1 mm
• 2 stormstænger 25x1 mm
• 1 stangspænder

Primusklassen

Størrelse 9 – 10

Størrelse 11 – 12

Størrelse 13 – 16

2
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Deltelte
Monteres kun på en del af teltskinnen på campingvognen. 

Hvad enten du ønsker et rejse- eller vintertelt, så fi nder du 

en masse forskellige modeller og materialer samt stangkom-

binationer til dit formål.

Favorit III

På grund af den fritstående konstruktion står dette telt altid 

på sin plads. Gentagen opsætning og nedtagning bortfalder, 

når du planlægger ferien med din campingvogn og et let 

rejsetelt eller solsejl.

Heltelte
Monteres over hele campingvognens længde og er fast 

forbundne med campingvognen. Vores sortiment rækker 

fra en begyndermodel til en favorabel pris til individuelt 

skræddersyede telte med teltdybder op til 350 cm.

Air-In-system
Vores nye „Air-In“-system står for sikker og enkel teltopsætning. Derved 

er det lige så stabilt og robust som konventionelle stænger. Det nye op-

sætningssystem får teltmodellerne via fl ere luftkamre op at stå på meget 

kort tid.

I stedet for sædvanligt, alu- eller stålstænger er de oppustelige slanger med 

en diameter på seks til ti centimeter meget lette (vægtbesparelse op til 30 

procent). Stabiliteten understøttes vha. talrige opspændingsmuligheder 

med barduner og jordspyd.

Mere for mindre
Vi har altid vist, at vores avancerede telte udmærker sig 

ved høj kvalitet og overkommelige priser.

Med endnu mere attraktive priser for bedste hånd-

værksmæssig kvalitet og pålidelig service, fordelspak-

ker til særpriser, telte med innovativt Air-In-system. 

Til campingvogne og autocampere bruger vi mo-

derne branche-trends og skåner din pengepung.

Mere for mindre – dwt gør det muligt!

Scoop
Dette symbol lover pris- og udstyrsfordele ved telte og tilbehør!

Det sædvanlige rimelige prisniveau for dwt-telte toppes med særdeles 

fordelagtige priser for begyndermodeller eller praktisk kombinerede 

tilbehørspakker.

Benyt chancen for at gøre brug af det. Det betaler sig!

Alle yderligere oplysninger fi nder du på modelsiderne.

Opsætningsvideo til Bora Air
Scan, kig og sæt op!
www.dwt-zelte.de/opstilling/bora-air

Opsætningsvideo til Luna Air
Scan, kig og sæt op!
www.dwt-zelte.de/opstilling/luna-air

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.

Stormstangspakke
Til ferien ved havet eller i bjergene anbefaler vi at anvende 
vores stormstangspakke.
Ved at bruge de ekstra stænger får teltvæggene bedre 
forbindelse med teltstængerne. Sammen med en ordentlig 
bardunforankring stabiliseres teltet yderligere mod vind og 
vejr.

Materiale: Teltstænger af galvaniseret stålrør med målet 
25/22 x 1 mm, teleskopiske med slut-, forbindelses- og hjør-
nespændebånd for en ukompliceret og stabil montering.

Størrelse 9 – 12

Størrelse 21 – 22

Størrelse 13 – 20

Hjørnerørsspændet forbinder 
2 verandastænger via telthjør-
net med stangbenet.

Det dobbelte spænde forbin-
der 2 verandastave med en 
stormstang.

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 - 200 115,00 --- --- --- 135,00 --- ---

1  Udhængsstang 200 - 280 140,00 --- --- --- 155,00 --- ---

1  Udhængsstang 280 - 360 170,00 --- --- --- 190,00 --- ---

2  Stormstøttestang med jordspids 115 - 200 125,00 --- --- --- 155,00 --- ---

2  Stormstøttestang med jordspids 170 - 260 140,00 150,00 160,00 --- 175,00 190,00 265,00 

2  Stormstøttestang med jordspids 210 - 300 --- --- --- --- 190,00 --- ---

3  Stormstøttestang med bøjlefod 170 - 260 --- 165,00 195,00 225,00 --- --- 275,00 

4  Overliggerstang, krog/klembøjle 170 - 200 --- --- --- --- --- 190,00 ---

4  Overliggerstang, krog/klembøjle 170 - 260 135,00 160,00 210,00 245,00 180,00 200,00 260,00 

4  Overliggerstang, krog/klembøjle 170 - 300 --- 185,00 240,00 255,00 --- --- 290,00 

5  Veranda-/tagstang, 2 klembøjler  70 - 120 95,00 --- --- --- 125,00 --- ---

5  Veranda-/tagstang, 2 klembøjler 115 - 200 110,00 135,00 --- --- 150,00 --- ---

5  Veranda-/tagstang, 2 klembøjler 200 - 280 130,00 155,00 --- 265,00 170,00 180,00 ---

5  Veranda-/tagstang, 2 klembøjler 280 - 360 155,00 --- --- --- 200,00 --- ---

6 Tagstang, vinklet 110 - 180 135,00 --- --- --- --- --- ---

7 Opstillingsstang, jordspids/pig 110 - 200 115,00 --- --- --- 125,00 --- ---

7 Opstillingsstang, jordspids/pig  165 - 250 130,00 --- 145,00 170,00 180,00 ---

 8 * Mellemstykke  80    90,00 105,00 120,00 145,00 115,00 135,00 ---

10 Distancestykke, 2 klembøjler 18 - 23 75,00 --- --- --- --- --- ---

10  Distancestykke, 2 klembøjler 28 - 33 85,00 --- --- --- --- --- ---

11 Tagstang, bøjet, med fjederstålende 145 - 205 165,00 --- --- --- --- --- ---

11 Tagstang, bøjet, med fjederstålende 205 - 255 180,00 205,00 --- --- 230,00 --- ---

13  Støttestang, bøjlefod, bøjet foroven 170 - 270 160,00 --- --- --- 190,00 --- ---

* uden DLS-lås ved alu.

Pris in Kr.

Stormstangspakke Størrelse  9 - 12  1.030,–    
 Stormstangspakke Størrelse 13 - 20  1.290,–    
 Stormstangspakke Størrelse 21 - 22  1.460,–    

E
kstra udstyr

Heltelte Deltelte fra side 16fra side 2

Indhold

side 21side 2

side 22side 4

Focus Blå S. 12 Focus Grå S. 12

Cortina II Blå  S. 20 Cortina II Grå S. 20

–
Prinz II Stang-skitser

– Standardudstyr
   Anbefalede ekstra stænger 
   (se s. 41)

Punkt for punkt til 
standardudstyr
Punkt for punkt 
til specialudstyret

H
el

te
lte

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

9 791 - 820  28,0  5.560,– 
10 821 - 850  29,0  6.060,– 
11 851 - 880  31,0  6.430,– 
12 881 - 910  32,0  6.595,– 
13 911 - 940  33,0  6.845,– 
14 941 - 970  34,0  7.095,– 
15 971 - 1000  35,0  7.260,– 
16 1001 - 1030  37,0  7.425,– 

Se under alle omstændigheder vores informationer om anbefalede 
størrelser på side 6.

Anbefalet ekstra udstyr  Pris i Kr

Tagstang, stål 25 x 1 mm (pr. stk.)  160,– 
Stormstang, stål 22 x 1 mm (pr. stk.)  140,– 
Merpris Aluminiumstænger 28 x 1 mm  490,– 
Tagstang, alu 28 x 1 mm (pr. stk.)  200,– 
Stormstang, alu 25 x 1 mm (pr. stk.)  175,– 
Fordelspakke „Pro“ stål *  700,– 
(Prisfordel 180,–)
Fordelspakke „Pro“ alu **  850,– 
(Prisfordel 180,–)
Vario Clip (se s. 40)
Sikkerhedsrem plus (1 par)  300,– 
Inderhimmel  2.110,– 

Fra side 37 fi nder du endnu mere fl ot ekstra udstyr.

Til en begynderpris fra 
5.560,– Kr; bestil supplerende 

en ny fordelspakke ”Pro”!

 fra

 5.560,- 

Segmenterne i forstykket kan nedfældes til en luftig ve-
randa. Her er det rart at sidde beskyttet mod varmen.

Fremragende tværventilation på grund af store myg-
genetvinduer med prægefolieafdækning på begge sider, 
lukkes med lynlås.

Den permanente gavludluftning i forstykket sørger for 
et behageligt indeklima i al slags vejr. 

Vandrette hulsømme: Indsyet som standard til de 
stabiliserende ekstra stænger

Den attraktive, 5-delte model i friske og venlige farver byder på en hel masse udstyr og 
komfort til en utrolig pris. Sådan kan man nyde ferien og fritiden i fulde drag! Indgangene i 
forstykket og i de to sider sørger for en let adgang til teltet. Forstykket er udstyret med hyg-
gelige gardiner.

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

Materiale: Taget er af polyester af høj kvalitet med plastbelægning på begge sider, vejrbestandigt, 
lakeret og kan vaskes komplet af. Forstykke og sider af åndbart trailtex, ekstremt let, lysægte og 
afvaskeligt.
Forstykke: Kan deles og tages af, indgangsdør til venstre for midten kan rulles op, vindue udstyret 
med gardin (se billede mht. gardin-dessin), vandrette hulsømme til stormstænger eller verandas-
tænger.
Sidevæg: Kan tages af, indgangsdøren kan rulles til siden, hulsømme til stormstænger, store udluft-
ningsvinduer med prægefolieafdækning, kan lukkes med lynlås.
Stænger: 25 x 1 mm stål; fra størrelse 11 anbefaler vi to ekstra tagstænger, fra størrelse 13 to eks-
tra stormstænger. Kan valgvist også fås med 28 x 1 alu-stænger mod merpris.

Tag ganske enkelt alle segmenter af, når teltet skal stilles op 
og det klares med et snuptag.

5-delte fortelte er ikke blot lette og bekvemme at opsætte, 
men har også fordelen af en alsidig anvendelse. F.eks. som sol-
sejl, kan efter eget valg benyttes med eller uden sidevægge.

InfoStore vinduer sørger for en behagelig og luftig 
atmosfære.

Leveres med to tagstænger, to stor-
mstænger og en stangspænder!

*)  Fordelspakke „Pro“ stål 
• 2 overliggerstænger 25x1 mm
• 2 stormstænger 22x1 mm
• 1 stangspænder

**)  Fordelspakke „Pro“ alu 
• 2 overliggerstænger 28x1 mm
• 2 stormstænger 25x1 mm
• 1 stangspænder

Primusklassen

Størrelse 9 – 10

Størrelse 11 – 12

Størrelse 13 – 16
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Teltdybde
ca. 240 cm

ca. 280 cm 
ca. 300 cm  ca. 350 cm 

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

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

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

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

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

Ekstra Udstyr mod Merpris

Indertelt
Inderhimmel
Sikkerhedsrem plus

Vario-Clip-element (SHS-skinne)

Stangstrammer



Prinz II

Columbus

Triton

Bora Air

Deltelte
Monteres kun på en del af teltskinnen på campingvognen. 

Hvad enten du ønsker et rejse- eller vintertelt, så finder du 

en masse forskellige modeller og materialer samt stangkom-

binationer til dit formål.

Favorit III

På grund af den fritstående konstruktion står dette telt altid 

på sin plads. Gentagen opsætning og nedtagning bortfalder, 

når du planlægger ferien med din campingvogn og et let 

rejsetelt eller solsejl.

Heltelte
Monteres over hele campingvognens længde og er fast 

forbundne med campingvognen. Vores sortiment rækker 

fra en begyndermodel til en favorabel pris til individuelt 

skræddersyede telte med teltdybder op til 350 cm.

Air-In-system
Vores nye „Air-In“-system står for sikker og enkel teltopsætning. Derved 

er det lige så stabilt og robust som konventionelle stænger. Det nye op-

sætningssystem får teltmodellerne via flere luftkamre op at stå på meget 

kort tid.

I stedet for sædvanligt, alu- eller stålstænger er de oppustelige slanger med 

en diameter på seks til ti centimeter meget lette (vægtbesparelse op til 30 

procent). Stabiliteten understøttes vha. talrige opspændingsmuligheder 

med barduner og jordspyd.

Mere for mindre
Vi har altid vist, at vores avancerede telte udmærker sig 

ved høj kvalitet og overkommelige priser.

Med endnu mere attraktive priser for bedste hånd-

værksmæssig kvalitet og pålidelig service, fordelspak-

ker til særpriser, telte med innovativt Air-In-system. 

Til campingvogne og autocampere bruger vi moder-

ne branche-trends og skåner din pengepung.

Mere for mindre – dwt gør det muligt!

Scoop
Dette symbol lover pris- og udstyrsfordele ved telte og tilbehør!

Det sædvanlige rimelige prisniveau for dwt-telte toppes med særdeles 

fordelagtige priser for begyndermodeller eller praktisk kombinerede 

tilbehørspakker.

Benyt chancen for at gøre brug af det. Det betaler sig!

Alle yderligere oplysninger finder du på modelsiderne.

Opsætningsvideo til Bora Air
Scan, kig og sæt op!
www.dwt-zelte.de/opstilling/bora-air

Opsætningsvideo til Luna Air
Scan, kig og sæt op!
www.dwt-zelte.de/opstilling/luna-air

Heltelte Deltelte fra side 16fra side 2

Indhold

side 21side 2

side 22side 4



Flair Vario Picco

Rapid Air

Luna Air

Sinus Alu

Indhold

Bustelte
Det store udvalg indeholder noget til enhver smag!  

Forskellige størrelser og konstruktioner er tilgængelige.  

Der findes modeller med eller uden teltgulv og forskellige 

muligheder for at forbinde teltet med køretøjet. Lav vægt 

og små pakkemål er en selvfølgelige.

Rejsemobiltelte
Fritstående telte er det rigtige valg, hvis man vil være  

mobil med sin autocamper på feriedestinationen.

Forskellige dør- og køretøjshøjder er afgørende for det 

rigtige modelvalg. Den ekstra plads foran bilen tjener som 

opholdsareal eller som opbevaringsplads til møbler og 

sportsudstyr, når man er ude at køre med camperen.

Foruden det omfattende sortiment 

af teltmodeller, tilbyder vi også en 

masse praktisk tilbehør. Nyd den 

ægte boligkomfort! 

Vi giver råd! Vi informerer dig om 

forskellige muligheder i forbindelse 

med telte. Det er vigtigt for os, 

at du vælger det rigtige telt til det 

ønskede anvendelsesformål fra vores 

teltprogram. Vores mål er nemlig, at 

du vil få glæde af dit nye telt i lang tid. 

Overlad intet til tilfældighederne!

Solsejl
Foruden hel- eller deltelte er solsejl basisudstyr i ethvert 

campingsortiment. Det findes i en ganske enkelt firkantet 

udgave eller som modul-system med udvidelsesmuligheder. 

Alle modeller er prisbillige lette alternativer til de tunge 

markiser.

Ekstra udstyr

Rådgiver

fra side 30 fra side 34

fra side 37

Solsejl fra side 27 Bustelte Rejsemobiltelte

side 28 side 30 side 34

side 32 side 36
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lte

 fra

 5.560,- 

Segmenterne i forstykket kan nedfældes til en luftig ve-
randa. Her er det rart at sidde beskyttet mod varmen.

Fremragende tværventilation på grund af store myg-
genetvinduer med prægefolieafdækning på begge sider, 
lukkes med lynlås.

Den permanente gavludluftning i forstykket sørger for 
et behageligt indeklima i al slags vejr. 

Vandrette hulsømme: Indsyet som standard til de 
stabiliserende ekstra stænger

2



–
Prinz II Stang-skitser

– Standardudstyr
   Anbefalede ekstra stænger 
   (se s. 41)

Punkt for punkt til 
standardudstyr
Punkt for punkt  
til specialudstyret

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

9 791 - 820  28,0  5.560,– 
10 821 - 850  29,0  6.060,– 
11 851 - 880  31,0  6.430,– 
12 881 - 910  32,0  6.595,– 
13 911 - 940  33,0  6.845,– 
14 941 - 970  34,0  7.095,– 
15 971 - 1000  35,0  7.260,– 
16 1001 - 1030  37,0  7.425,– 

Se under alle omstændigheder vores informationer om anbefalede 
størrelser på side 6.

Anbefalet ekstra udstyr  Pris i Kr

Tagstang, stål 25 x 1 mm (pr. stk.)  160,– 
Stormstang, stål 22 x 1 mm (pr. stk.)  140,– 
Merpris Aluminiumstænger 28 x 1 mm  490,– 
Tagstang, alu 28 x 1 mm (pr. stk.)  200,– 
Stormstang, alu 25 x 1 mm (pr. stk.)  175,– 
Fordelspakke „Pro“ stål *  700,– 
(Prisfordel 180,–)
Fordelspakke „Pro“ alu **  850,– 
(Prisfordel 180,–)
Vario Clip (se s. 40)
Sikkerhedsrem plus (1 par)  300,– 
Inderhimmel  2.110,– 

Fra side 37 finder du endnu mere flot ekstra udstyr.

Til en begynderpris fra 
5.560,– Kr; bestil supplerende 

en ny fordelspakke ”Pro”!

Den attraktive, 5-delte model i friske og venlige farver byder på en hel masse udstyr og 
komfort til en utrolig pris. Sådan kan man nyde ferien og fritiden i fulde drag! Indgangene i 
forstykket og i de to sider sørger for en let adgang til teltet. Forstykket er udstyret med hyg-
gelige gardiner.

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

Materiale: Taget er af polyester af høj kvalitet med plastbelægning på begge sider, vejrbestandigt, 
lakeret og kan vaskes komplet af. Forstykke og sider af åndbart trailtex, ekstremt let, lysægte og 
afvaskeligt.
Forstykke: Kan deles og tages af, indgangsdør til venstre for midten kan rulles op, vindue udstyret 
med gardin (se billede mht. gardin-dessin), vandrette hulsømme til stormstænger eller verandas-
tænger.
Sidevæg: Kan tages af, indgangsdøren kan rulles til siden, hulsømme til stormstænger, store udluft-
ningsvinduer med prægefolieafdækning, kan lukkes med lynlås.
Stænger: 25 x 1 mm stål; fra størrelse 11 anbefaler vi to ekstra tagstænger, fra størrelse 13 to eks-
tra stormstænger. Kan valgvist også fås med 28 x 1 alu-stænger mod merpris.

Tag ganske enkelt alle segmenter af, når teltet skal stilles op 
og det klares med et snuptag.

5-delte fortelte er ikke blot lette og bekvemme at opsætte, 
men har også fordelen af en alsidig anvendelse. F.eks. som sol-
sejl, kan efter eget valg benyttes med eller uden sidevægge.

InfoStore vinduer sørger for en behagelig og luftig 
atmosfære.

Leveres med to tagstænger, to stor-
mstænger og en stangspænder!

*)  Fordelspakke „Pro“ stål 
• 2 overliggerstænger 25x1 mm
• 2 stormstænger 22x1 mm
• 1 stangspænder

**)  Fordelspakke „Pro“ alu 
• 2 overliggerstænger 28x1 mm
• 2 stormstænger 25x1 mm
• 1 stangspænder

Primusklassen

Størrelse 9 – 10

Størrelse 11 – 12

Størrelse 13 – 16



240
300

H
el

te
lte

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

4



–
Columbus 240/300

  = Columbus 240
 = Columbus 300

Stang-skitser
– Standardudstyr
   Anbefalede ekstra stænger 
   (se s. 41)

Punkt for punkt til 
standardudstyr
Punkt for punkt  
til specialudstyret

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.

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.

Størrelse 9 – 10

Størrelse 11 – 12

Størrelse 13 – 17

Anbefalet ekstra udstyr 
Columbus 240

Pris i Kr
Columbus 300

Pris i Kr
Fordelspakke „Travel“ * 675,– 675,–
Sikkerhedsrem plus (1 par) 300,– 300,–
Inderhimmel  2.110,– 2.410,– 
Fra side 37 finder du endnu mere flot ekstra udstyr.

Størrelse Omløbsmål 
i cm

Vægt 
i kg (ca.)

Columbus 
240 i Kr

Vægt 
i kg (ca.)

Columbus 
300 i Kr

9 791 - 820 36,0  6.810,– --- ---
10 821 - 850 36,0  7.045,– 40,0  9.000,– 
11 851 - 880 41,0  7.435,– 47,0  9.395,– 
12 881 - 910 42,0  7.670,– 48,0  9.785,– 
13 911 - 940 46,0  8.140,– 51,0  10.175,– 
14 941 - 970 47,0  8.530,– 52,0  10.565,– 
15 971 - 1000 48,0  8.765,– 52,0  10.960,– 
16 1001 - 1030 50,0  9.160,– 55,0  11.350,– 
17 1031 - 1060 52,0  9.705,– 56,0  11.740,– 

Se under alle omstændigheder vores informationer om anbefalede 
størrelser på side 6.

Primusklassen

Den nye „Travel“-pakke er 
netop det rigtige for campister!

Du sparer 175,– Kr.

*)  Fordelspakke „Travel“ 
 Telt-taske, stang-taske, stangspænder
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www.dwt-zelte.
com

Ausführliche Größenem
pfehlungen für Ihren 

Carava
n

Størrelsestabel 2013

Størrelser & tips

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

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

Pr. telefon via vores service-line
På +49 561 948770 kan du også komme 

i personlig kontakt med os. Angiv din caravan model og vi 
sender dig en liste med anbefalede størrelser. Eller send blot 
en e-mail til info@dwt-zelte.com!

Hvordan finder jeg den rigtige størrelse?

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

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

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

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

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

Tips før køb af teltet:

Aluminium:
Det ideelle alternativ for rejsecampisten. Stængerne er lette at 
opstille og kan fås i følgende udgaver:

Til normale vejrlig
• diameter 28 x 1 mm 

Til ekstreme vejrlig
• diameter 32 x 1,5 mm

Stål:
De el-forzinkede stålrørstænger er især velegnede til sæson- og 
permanent opstilling, de byder på størst mulig sikkerhed og kan 
fås i følgende styrker:
Til normale vejrlig
• diameter 25 x 1 mm
• diameter 28 x 1 mm
Til ekstreme vejrlig
• diameter 32 x 1,5 mm

Stangvarianter

Vær herved opmærksom på de fastlagte 
montagehøjder ved de enkelte modeller!
Mål fra gulvpunktet A gennem camping-
vognens skinne til det sted på camping-
vognen, hvor teltet skal slutte og siden 
skal slutte af lodret (punkt B).

Således bestemmer du delindtræksmålet ved 
fortelte, der kun fylder en del af vognen:

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

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

Scan vores QR-kode med din mobil og få yderligere informationer på 
http://www.dwt-zelte.de/dk/materialer6
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Professionelle råd til den rigtige pleje får du på nettet. Kig ind 
i vores informationsblad under www.dwt-zelte.com: i artiklen 
„Det rigtige fortelt til enhver region“ finder du yder-

ligere tips om temaet teltmateriale!

Slidstyrke, modstandsdygtighed overfor vandtryk, lysægthed og Vejrfas-
thed spiller en stor rolle i produktionen hos dwt. Strenge produktionsret-
ningslinier og regelmæssige materialetests gennem uafhængige institutter 
sikrer en vedvarende høj produktionsstandard.

polyester med plastbelæg-
ning (PVC) på begge sider

Egnethed: 
Helårstelte, vintertelte, tagområde i 
alle teltkategorier, side- og forstyk-
keområdet 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

Bemærk: 
Øget kondensdannelse mulig, ikke 
åndbar

Polyester

Egnethed: 
Bærevæv til alle områder (ved tilsva-
rende coating)

Sammensætning: 
Syntetisk fiber

Fordele: 
Vejr- og lysægte, ufølsom overfor 
fugt og bakterier

Bemærk: 
På grund af tætheden kan der ske 
øget kondensdannelse. Ved stoffer 
uden belægning er UV-bestandighe-
den begrænset. Dette afhænger af 
brugstiden og opstillingsstedet. På 
opstillingssteder med meget sollys er 
holdbarheden kortere.

trailtex, polyester med be-
lægning på den ene side

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 til dels trænge 
igennem

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

Leacryl

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

Sammensætning: 
Syntetisk fiberstof, forskellige vægt-
klasser, optisk sammenlignelig med 
naturfiberen bomuld

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

Bemærk: 
Konstant høj udvidelse ved kun ringe 
tilbagedannelse, langvarig tørrings-
proces

Materialer

Det rigtige materiale er afgørende

Teltmaterialer

Oversigt over alle originale 
farve- og kvalitetsmønstre 
hos dwt!
Din dwt-forhandler har en stofprøve-bog 
klar til dig. På vores webside kan du få 
mere at vide om dwt-materialerne og 
plejen af disse: www.dwt-zelte.com

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

Primusklassen

Stabile indsyede storm-
stropper: Fordeler 
optimalt kræfterne og 
giver teltet stabilitet

Beskyttelsespuder: 
Forhindrer beskadigelse 
af teltdugen på grund 
af klembøjlernes fastgø-
relse på stængerne og 
forlænger teltets levetid.

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

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

Kraftige lynlåse: Holder 
i årevis ved god opspæn-
ding.

Gardinskinner og 
gardinruller: Til nem og 
hurtig ophængning af 
gardinerne.

Vandrette kanaler: Ind-
syet til de stabiliserende 
ekstra stænger.

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

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

Opspændingsfiksering 
af stænger: Den ekstra 
hjørneopspænding fik-
serer teltets hjørnesøm 
i den rigtige position 
bag stangbenet og gør 
opsætningen nemmere.

Den perfekte teltløsning til prisbevidste campister: Det seriemæssige basisudstyr er et velfunderet grundlag. Alle vigtige udstyrsdetaljer som f.eks. indsyede hulsømme, dobbelt vindhjørne og gardinkanter er allerede til stede.  

Materialernes sædvanlige dwt-kvalitet er standard.

8
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Komfortklassen

Højt placeret gavlud-
luftning i forstykket, der 
kan lukkes: Får luften til 
at cirkulere, men holder 
træk ude.

Lodrette kanaler med 
burrelukning: Til fastgø-
ring af ekstra-stænger, 
kan åbnes og lukkes på 
særdeles komfortabel 
måde.

Vandrette kanaler med 
burrelukning: Til ekstra 
stænger, meget lette at 
åbne og lukke

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

Dobbelt profil og 
skinnesnor: Standardud-
styr, til nem anbrin-
gelse af solsejlet Shadow 
Comfort (kan bestilles 
ekstra).

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

Alle udstyrsdetaljer
i Primus-klassen

Udstyrsdetaljer

9
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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 filtreres 
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.

10



Sunrise Stang-skitser
– Standardudstyr

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.

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-absor-
berende. 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. Udluftnings-
vinduet kan lukkes med en tonet folieafdækning. Gardiner i sidevinduerne beskytter mod indsyn 
udefra og mod solen; verandaeffekt mulig. Speciel profil 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

5-delte fortelte er ikke blot lette og bekvemme at opsætte, 
men har også fordelen af en alsidig anvendelse. F.eks. som 
solsejl, kan efter eget valg benyttes med eller uden sidevægge.

Info

Komfortklassen

Sæson- og rejsecampister bestiller 
„Travel“-pakken med det samme!

Du sparer 175,– Kr.

*)  Fordelspakke „Travel“ 
 telttaske, stangtaske, stangspænder

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

 11 851 - 880 44,5  11.465,– 
 12 881 - 910 46,0  11.700,– 
 13 911 - 940 47,5  12.055,– 
 14 941 - 970 52,0  12.445,– 
 15 971 - 1000 53,0  12.720,– 
 16 1001 - 1030 54,0  12.915,– 
 17 1031 - 1060 55,5  13.030,– 
 18 1061 - 1090 56,5  13.425,– 
 19 1091 - 1120 58,5  13.660,– 
 20 1121 - 1150 60,0  14.480,– 
 21 1151 - 1180 61,5  14.635,– 
 22 1181 - 1210 63,0  15.260,– 
 23 1211 - 1240 64,5  15.930,– 

Se under alle omstændigheder vores informationer om anbefalede 
størrelser på side 6.

Anbefalet ekstra udstyr Pris i Kr

Karnap (B /D) 130 x 275 cm, 19 kg  3.680,– 
Merpris Aluminiumstænger 32 x 1,5 mm  1.720,– 
Fordelspakke „Travel“ *  675,– 
Sikkerhedsrem plus (1 par)  300,– 
Inderhimmel  2.410,– 
Fra side 37 finder du endnu mere flot ekstra udstyr.
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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.

Intet udhæng og skråtstillet front for mere vindstabilitet.

Focus grå

Focus blå

nyhed
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Focus Stang-skitser
– Standardudstyr

Punkt for punkt til 
standardudstyr
Punkt for punkt  
til specialudstyret

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

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

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

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.

Stativets rør føres i kanaler 
over hele teltbredden for at 
sikre en optimal pasform.

Størrelse 10 – 12

Størrelse 13 – 17

Den unikke teltform som let rejsetelt er meget vindstabilt, 

fordi teltet ikke har noget udhæng. Som standard er denne 

innovationsmodel udstyret med en stabil stangbue af 32 x 

1,5 mm aluminiumrør, som føres i stangkanaler over hele telt-

længden. Den medfølgende sol- og vejrskærm beskytter den 

højtplacerede udluftning i indgangsdøren. 

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

Anbefalet ekstra udstyr Pris i Kr

Tagstang, alu 28 x 1 mm (-200 cm, pr. stk.)  190,– 
Stormstang, alu 28 x 1 mm (pr. stk.)  190,– 
Opstillingsstang, alu 28x1 mm (pr. stk.)  170,– 
Vario-Clip (se s. 38)
Sikkerhedsrem plus (1 par)  300,– 

Fra side 37 finder du endnu mere flot ekstra udstyr. 

Størrelse Omløbsmål i cm Vægt i kg Pris i Kr

 10 821 - 850 25,0  11.235,– 
 11 851 - 880 26,0  11.655,– 
 12 881 - 910 27,0  12.030,– 
 13 911 - 940 30,0  12.455,– 
 14 941 - 970 31,0  12.750,– 
 15 971 - 1000 32,0  13.170,– 
 16 1001 - 1030 33,0  13.505,– 
 17 1031 - 1060 34,0  13.925,– 

Se under alle omstændigheder vores informationer om anbefalede 
størrelser på side 6.

nyhed

blå og grå
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240
300

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.

Billedet viser Tango 300

2 teltdybder
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Tango 240/300

  = Tango 240

 = Tango 300

Stang-skitser
– Standardudstyr

 Kanal i tag
   Anbefalede Stormstangs-
   pakke (se s. 41)

Punkt for punkt til 
standardudstyr
Punkt for punkt  
til specialudstyret

Komfortklassen

Tango er et fortelt til helårscampister. Omfattende udstyr og funktionelle detailløsninger 
opfylder 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 vinduesafdæk-
ninger og lynlås, indgangsdøren kan flyttes 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; dob-
belte, aflåselige 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 18 – 22

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.

Individuel, trinløst pla-
cerbar bardunforankring.

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.

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

Ved at bruge en stofinderhimmel og sørge for tilstrækkelig ven-

tilation, reduceres kondensdannelsen i teltet. Dette anbefales 

ved modeller, hvis tag eller vægge er fremstillet af plastbelagt 

(PVC) polyester. Desuden sørger stofinderhimlen for en beha-

gelig og hyggelig atmosfære i teltet.

Størrelse Omløbsmål 
cm

Vægt 
kg

Tango 240 
Kr

Vægt
kg

Tango 300 
Kr

10 821 - 850 43,0  13.005,– 48,0  14.685,– 
11 851 - 880 52,0  13.420,– 54,0  15.430,– 
12 881 - 910 54,0  13.795,– 57,0  16.345,– 
13 911 - 940 60,0  14.210,– 62,0  16.760,– 
14 941 - 970 61,0  14.590,– 64,0  17.505,– 
15 971 - 1000 63,0  14.965,– 65,0  18.170,– 
16 1001 - 1030 68,0  15.505,– 68,0  18.790,– 
17 1031 - 1060 69,0  15.880,– 69,0  19.370,– 
18 1061 - 1090 74,0  16.465,– 74,0  20.285,– 
19 1091 - 1120 75,0  17.670,– 75,0  22.025,– 
20 1121 - 1150 75,0  20.465,– 77,0  25.135,– 
21 1151 - 1180 81,0  21.090,– 83,0  25.925,– 
22 1181 - 1210 --- --- 84,0  26.175,– 

Ota ehdottomasti huomioon kokosuositusohjeemme sivulla 6.

Anbefalet ekstra udstyr 
 Tango 240
 Pris i Kr

 Tango 300
 Pris i Kr

Karnap (B /D) 120 x 230 cm, 19 kg  3.620,–  3.620,– 
Merpris Stålstænger 32 x 1,5 mm  1.050,–  1.080,– 
Merpris Aluminiumstænger 32 x 1,5 mm  1.620,–  1.660,– 
Stormstangspakke størrelse 10 - 12  1.030,–  1.030,– 
Stormstangspakke størrelse 13 - 20  1.290,–  1.290,– 
Stormstangspakke størrelse 21  1.460,–  1.460,– 
Vario Clip (se s. 38)
Vindblænde med ventilation  fra 495,– fra 495,– 
Sikkerhedsrem plus (1 par)  300,–  300,– 
Inderhimmel  2.110,–  2.410,– 

Fra side 37 finder du endnu mere flot ekstra udstyr. 
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Panoramavinduet plus er en uundværlig 
udstyrsdetalje. Fluenettet holder insekter 
væk når vinduet er åbent.

Alle forvæggens segmenter kan klappes ned til en 
veranda.

Bagvæggen kan efter behov åbnes i to halvdele; her er begge halvdele 
åbnet.

Teltet står på sin plads, også uden camping-
vognen. Du sparer dig en ny opbygning når 
du kommer tilbage.

fritstående fortelt, 32 x 1,5 mm stålstænger

op til 300 cm 

teltdybde
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Favorit III
–

255 cm

30 cm30 cm30 cm

235 cm

Stang-skitser
–  Standardudstyr
 Anbefalede ekstra 
  stænger (se s. 41)Du kører på ferie med dit rejsetelt og dit faste telt bliver stående på sin plads. Du behøver ikke 

mere at sætte det op flere gange og har et let telt eller solsejl på ferien. Dette telt er fritstående 
og fastgøres via en enkel, men stabil forbindelse på campingvognen.

Til campingvogne med en højde på 235-250 cm.

Bagvæggens mål:

Maks. højde af bagerste telthøjde ca. 255 cm; 
udtagelig bagvæg ca. 235 cm; 
bredden af de resterende hjørnedele og midterstykket ved fjernet bagvæg ca. 30 cm.

Materiale: Komplet af polyester med plastbelægning på begge sider, afvaskeligt og sikret mod råd.

Forstykke: 4 dele, alle dele kan udskiftes med hinanden, indgangsdøren kan rulles op, 1 panorama-
vindue plus-segment, vinduerne kan åbnes med lynlås og myggenettet bagved lukkes. Vinduesafdæk-
ningerne kan lukkes med lynlås, segmenterne kan fældes ned til en veranda, lodrette hulsømme med 
velcro- og burrebånd (90 cm) og vandrette hulsømme med velcro- og burrebånd (60 cm) til fastgø-
relse af ekstra stænger på teltdugen.

Sidevægge: Kan udskiftes med hinanden; indgangsdør, som kan rulles væk til siden; gardiner til sidestykke 
er med i leveringen; højtplaceret udluftning, som kan lukkes; store udluftningsvinduer, vinduer med 
afdækninger i transparent folie og stof, begge kan lukkes med lynlås; lodrette hulsømme med velcro- og 
burrebånd (90 cm) og vandrette hulsømme med velcro- og burrebånd (60 cm) til fastgørelse af ekstra 
stænger på teltdugen.

Bagvæg: 2 dele, som kan tages ud enkeltvist; vandret hulsøm på ca. 120 cm højde, til forstærkning af 
væggen, når teltet står alene og uden campingvogn. Forbindelsessluse med tov og træklasker, dybde 
ca. 50 cm; fastgøres via en øjenstrimmel trukket gennem campingvognens kantskinne, som forbindes 
med teltet.

Tag: Udhæng forstærket med stænger; hulsømme til udhængsstænger.

Valgfrit: Skumgummikraver, som fastgøres med lynlåse og som kan forskydes. Ekstra stænger til sikring 
af teltet også i dårligt vejr.

Vi anbefaler vores stormpakke til sikring af teltet under ekstreme vejrforhold.

Stænger: 32 x 1,5 mm stålstænger, udhæng forstærket med udhængsstænger og afstandsstykker.

Generelt udstyr: Mulighed for stormopspænding hele vejen rundt, dobbelt græskant, skjulte lynlåse (også 
på vinduesafdækningerne), dobbelt gardinkant, individuel bardunforankring via skinne og opspændingsbar-
duner

Leveringsomfang: Teltdug, teltstænger, gardiner, opspændingsmateriale, transporttasker.

Forbindelsesstykket mellem campingvogn og telt sørger for en nem men al-
ligevel sikker og stabil fastgørelse. Over denne forbindelse ligger der et bredt 
afdækningstykke, som fastgøres på campingvognen.

Den omhyggelige teltopbygning er afgørende for en lang leve-
tid af dit telt. Til en omfangsrig opspænding og sikring findes 
der mange individuelle muligheder uden på og inde i teltet.

Bagvæg

Størrelse 1 – 4

Info

Anbefalet ekstra udstyr  Pris i Kr

Skumgummikrave (pr. stk.)  920,– 
Stormstangspakke Størrelse A Størrelse 1+2  1.030,– 
Stormstangspakke Størrelse B Størrelse 3+4  1.290,– 
Sikkerhedsrem plus (1 par)  300,– 
Sikkerhedsrem XL (1 par)  375,– 
Inderhimmel  2.710,– 

Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 38!

Størrelse Mål i cm Vægt i kg Pris i Kr

1 440 x 250 125,–  24.005,– 
2 480 x 250 126,–  24.420,– 
3 520 x 250 127,–  24.920,– 
4 560 x 250 130,–  25.420,– 

Ændring af teltbredden iht. dine ønsker  3.260,– 
(op til maks. 600 cm)
Dybdeændring 241-260 cm  1.710,– 
Dybdeændring 261-280 cm  2.295,– 
Dybdeændring 281-300 cm  3.210,– 
Andre teltbredder på forespørgsel

17
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Man får en hyggelig plads, når forstykket klappes ned.Døren i fronten kan også flyttes mod højre for at gøre indretningen 
nemmere.

Verandataget kan fås i en standardbredde 
på 100 cm. Du kan dog også få ethvert an-
det mål. Forbindelsen til telttaget oprettes 
med kantsnor og dobbelte profilskinner, 
der skal bestilles som ekstratilbehør.

Telttaget og verandataget forbindes fast 
med hinanden med en dobbeltskinne.

nyhed

18



Juwel II
–

Stang-skitser
–  Standardudstyr
 Anbefalede ekstra 
  stænger (se s. 41)

Højre side trukket ind

Størrelse 4

Størrelse 5 – 6

Venstre side trukket ind

Størrelse 1 – 2

Størrelse 3 – 4

Størrelse 5 – 6

Midten trukket ind

Størrelse 3 – 4

Størrelse 1 – 2

Størrelse 5

Et telt med ensidigt fald til alle årstider. Med det omfattende udstyr er du veludrustet til 
alle situationer. Denne teltmodels høje kvalitetsniveau og elegance vil også imponere dig.

Til campingvogne med en højde op til 235-250 cm

Teltdybde: ca. 240 cm  Halvtag: ca. 25 cm

Materiale: Tag, vægge og beskyttelses- og græskanter af polyestervæv af høj kvalitet, som er 
coatet på begge sider, vejrbestandigt og komplet afvaskeligt. Vinduer af UV-absorberende folie 
(ca. 90 %).
Forstykke: Kan tages ud og klappes ned for at få en veranda, forstykkets halvdele kan udskiftes 
med hinanden, indgangsdøren kan flyttes og rulles op, vinduerne kan lukkes ved hjælp af afdæk-
ninger med lynlås.
Sidevægge: Kan tages ud og udskiftes, indgangsdøren kan rulles væk til siden, store udluftnings-
vinduer (1/2 gaze, 1/2 klar folie) kan lukkes med vinduesafdækninger, påsyede skumgummikraver 
til bedre tætning på campingvognen, gavludluftning, vandrette hulsømme med velcrolukninger.
Verandatag: Dybde ca. 270 cm, opsættes ved hjælp af skinner og dobbeltskinner (kan bestilles 
som ekstratilbehør mod merpris).
Stænger: Seriemæssigt med stænger af 25 x 1 mm stål inkl. 2 specielle trykstænger. 

Tag forstykket og sidevæggene af og du har en 
skyggefuld plads under dit solsejl.

Afdækningerne beskytter vinduerne mod snavs og 
direkte sollys.

Vær opmærksom på placeringen af indgangsdøren, vinduer og 
serviceklapper på din campingvogn ved valg af delteltets stør-
relse. Den lodrette tætning af forteltet mod campingvognen 
er vigtig hvad angår vind- og vejrsikkerheden. Nogle deltelte 
kan anvendes alsidigt og ikke kun opsat i midten, men også til at 
trække ind til højre og venstre. 

* andre mål på forespørgsel

Koko Mål for deltelt 
i cm

Gulvmål
i cm

Mål for deltelt 
i cm

Vægt
i kg

Pris  
i Kr

1 520 – 540 300 x 240 --- 42,0 10.245,–
Gulv 310 x 240 ---

2 570 – 590 350 x 240 --- 44,0 10.870,–
Gulv 360 x 240 ---

3 600 – 620 380 x 240 --- 45,0 11.575,–
Gulv 390 x 240 ---

4 630 – 650 410 x 240 610 – 630  46,0 11.905,–
Gulv 420 x 240 Gulv 420 x 240

5 660 – 680 440 x 240 640 – 660 48,0 12.695,–
Gulv 450 x 240 Gulv 450 x 240

6 700 – 720 --- 680 – 700 49,0 13.110,–
Gulv 490 x 240 Gulv 490 x 240

Suositellut erikoisvarusteet Pris i Kr

Merpris Aluminiumstænger 28 x 1 mm  580,– 
Merpris Aluminiumstænger 32 x 1,5 mm  1.495,– 
Verandatag * (pr. 1 lb.m. brede)  1.245,– 
Udvidelse af verandatag, merpris pr. 10 cm bredde  110,– 
Tagstang, stål 25 x 1 mm (pr. stk.)  160,– 
Stormstang, stål 22 x 1 mm (pr. stk.)  140,– 
Vario Clip (se s. 41)
Sikkerhedsrem plus (1 par)  300,– 
Inderhimmel  1.970,– 

Erikoisvarusteet ja hyödyllisiä lisätarvikkeita sivulta 38 alkaen

kan trækkes 
ind til venstre

kan trækkes 
midten

kan trækkes 
ind til højre

Info
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Størrelse 3 – 6Størrelse 1 – 2

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

Teltdybde: ca. 150 – 210 cm (afhængigt af størrelsen)
Materiale: Alle dele af højkvalitets-polyesterstof, coated på begge sider, 
vejrbestandig og kan vaskes komplet af; den anvendte vinduesfolie absor-
berer 90 % af den ultraviolette stråling.
Forstykke: Lodret giver det en optimal udnyttelse af pladsen; ved stør-
relse 3 og 4 kan det rulles op, ved størrelse 5 og 6 tages komplet af; tag-
vulst til anbringelse af en tagrende, stormopspændingsmuligheder under 
vinduerne og i taghjørnerne.
Sider: Indgangsdør med stalddørseffekt og afdækkede lynlåse i hver side; 
påsyede, kraftige vulster af skumgummi giver en optimal tætning.
Ekstra udstyr: Opspænding indvendigt eller udvendigt med fleksible 
opspændingsbarduner; øskner i græskanten. 
Leveringsomfang: teltdug, stænger, gardiner, pløkke, opspændingsbardu-
ner 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.

Her har træk ikke en chance! Støttestæn-
ger (ekstra udstyr mod merpris) tætner 
teltet optimalt, de påsyede skumgum-
mivulster er standardudstyr.

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

Cortina II Blå

Cortina II Grå

Stang-skitser
–  Standardudstyr
 Anbefalede ekstra 
  stænger (se s. 41)

Blå og grå

Anbefalet ekstra udstyr Pris i Kr

Støttestang (pr. stk.)  160,– 
Tagstang, stål 25 x 1 mm (pr. stk.)  160,– 
Stormstang, stål, 22 x 1 mm (pr. stk.)  140,– 
Hjul- og vindblænde (sæt)  190,– 
Vario Clip (se s. 38)
Sikkerhedsrem plus (1 par)  300,– 
Inderhimmel  1.050,– 

Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 38!

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

 1 200 x 150 19,0  3.480,– 
 2 220 x 180 20,0  4.050,– 
 3 250 x 200 26,0  4.755,– 
 4 300 x 200 28,0  4.975,– 
 5 350 x 210 30,0  5.505,– 
 6 400 x 210 32,0  6.000,– 
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Triton

Hvad enten dette telt er et 
rejsetelt eller et saisontelt,

byder det på alt standardudstyr, 
Bestil supplerende en ny 
fordelspakke ”Travel”! 

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

Til campingvogne med en højde på 235 til 250 cm.

Generelt udstyr: Kan spændes op ind- og udvendigt med fleksible 
opspændingsbarduner, græskant med øjer, hulsømme på væggene til 
fastgørelse af verandastænger på teltdugen.

Materiale: Tag, beskyttelses- og græskant af polyester med plastbelægning 
på begge sider; sidevægge og forstykke af trailtex, polyester med belæg-
ning på den ene side; særdeles lysægte, nemt at vedligeholde og egnet til 
rejse- og sæsoncamping; vinduesfolier af særdeles UV-absorberende folie.

Forstykke: Kan tages ud; kan rulles ned til en veranda; stormopspæn-
dingsmulighed under vinduerne og i taghjørnerne; gardiner af høj kvalitet i 
forstykket fastgøres i gardinkanten

Sidevægge: I hvert sidestykke en dør, der kan rulles væk til siden; sidevin-
duerne er forsynet med gardiner; store skumgummikraver fastgøres med 
velcrobånd i hele højden og presses mod campingvognen med trykstæn-
ger for bedre tætning. I de øverste telthjørner er der syet en aflukkelig 
højtplaceret udluftning ind, som er beregnet til den nødvendige luftcirku-
lation i teltet.

Stænger: Som standard med 25 x 1 mm stålstænger og trykstænger.

Leveringsomfang: Teltdug, stænger, gardiner, hjul- og vindblænde, op-
spændingsmateriale og transporttaske.

Stang-skitser
–  Standardudstyr

Det udtagelige forstykke gør opsætningen nemmere.

Dette telt byder på trods af sin lille størrelse på nok plads til bord og stole. Forstykket kan rulles ned til en veranda.
Stør-
relse

Bundmål  
(BxD) i cm

Tagmål  
ca. i cm

Vægt i kg 
(ca.)

Pris 
i Kr

 1 300 x 240 275 27,0  6.370,– 
 2 350 x 240 325 28,0  6.700,– 
 3 400 x 240 375 29,0  7.110,– 
 4 450 x 240 425 30,0  7.440,– 

Anbefalet ekstra udstyr    Pris i Kr

Tagstang, stål 25 x 1 mm (pr. stk.) 160,–
Stormstang, stål, 22 x 1 mm (pr. stk.) 140,–
Fordelspakke „Travel“ * 675,–
(Prisfordel 175,–)
Vario Clip (se s. 37)
Sikkerhedsrem plus (1 par) 300,–

Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 38!

Størrelse 3 – 4Størrelse 1 – 2

*)  Fordelspakke „Travel“ 
• telttaske
• stangtaske
• stangspænder
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Bora Air
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Teltopsætning med „Air-In“-system. Stor tids- og arbejdsbesparelse. Ca. 
1/3 lavere vægt. Navnet siger alt! 

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

Generelt udstyr: Opspænding på udenfor, afsvejsede sømme, tilstrække-
lige muligheder for stormopspænding. 

Materiale: polyester Oxford 150D, coatet, vandsøjle på 3.000 mm. 

Forstykke: Str. 1 med stort udluftningsvindue med myggenet og ét vin-
duessegment, str. 2 med 2 vinduessegmenter og stort udluftningsvindue. 
Indsyede gardiner lukker vinduerne indefra for nysgerrige blikke. 

Sidevægge: Med stort udluftningsvindue, udvendig afdækning og gardin og 
en dør, som kan rulles væk til siden; lynlåsene er skjulte. Store skumplast-
kraver og trykstænger kan fås som ekstratilbehør.

Konstruktion/stænger: 10 cm Air-In-system. Str. 1 med 3 kamre, str. 2 
med 4 kamre, tagstang af 19/16 mm alu. 

Medfølger i leveringen: Teltdug med Air-In-system, dobbeltvirkende 
pumpe, opspændingsmateriale, transporttaske

De store vinduer byder på en panoramaudsigt og lukker meget lys ind.  
Air-In-systemet sørger for den nødvendige stabilitet.

Air-In-luftkamrene er udstyret  
med sikkerhedsventiler, pumpen  
er inkluderet.Størrelse 1 Størrelse 2

Stang-skitser
Standardudstyr
Anbefalede ekstra stænger 
(se s. 41)

Her tæller hurtighed og lethed. 
Den komplette opsætning og nedtagning er 

færdig på få minutter, Air-In sørger for 
næsten 30 % mindre vægt.

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

 1 240 x 240 11,0  3.350,– 
 2 375 x 240 15,0  4.125,– 

Anbefalet ekstra udstyr  Pris i Kr

Special trykstang (pr. stk.)  190,– 
Skumgummikrave (pr. stk.)  150,– 
Hjul- og vindblænde (sæt)  190,– 

Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 38!

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

Det store udluftningsvindue i fronten 
er især behageligt i høj temperatur.

Bora Air Størrelse 1

Bora Air Størrelse 2
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Fortuna

–
–

Et telt med minimalt tilbehør! Du har kun behov for 3 teltstænger for 
at give dit telt den rigtige form og sætte det sikkert op.

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

Generelt udstyr: Kan spændes op ind- og udvendigt, afsvejsede sømme, 
tilstrækkelige muligheder for stormopspænding. 

Materiale: polyester Oxford 150D, coatet, vandsøjle på 3.000 mm. 

Forstykke: stort vindue med klar folie. Indsyede gardiner lukker vinduerne 
indefra for nysgerrige blikke. 

Sidevægge: Med stort udluftningsvindue (1/2 myggenet, 1/2 transparent 
folie) med window flap og en dør, som kan rulles væk til siden; lynlåsene er 
skjulte. Store skumplastkraver og trykstænger kan fås som ekstratilbehør. 

Stænger: 25/22 mm stål

Leveringsomfang: Teltdug, gardiner, stænger, opspændingsmateriale, 
transporttaske

Med skumgummikrave og trykstang kan teltet opsættes endnu mere 
vindtæt (ekstra udstyr).

Uden sidevægge kan du bygge et solsejl som er med front.

Stang-skitser
Standardudstyr
Anbefalede ekstra stænger 
(se s. 41)

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

 1 250 x 280 10,0  2.095,– 

Anbefalet ekstra udstyr  Pris i Kr

Special trykstang (pr. stk.)  190,– 
Skumgummikrave (pr. stk.)  150,– 
Hjul- og vindblænde (sæt)  190,– 

Erikoisvarusteet ja hyödyllisiä lisätarvikkeita sivulta 38 alkaen!

Størrelse 1

nyhed
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Gala Plus

280 cm

200 cm 200 cm

40 cm 40 cm

350 cm
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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 ekstra udstyr og mod merpris kan kraftige skumgummivulster an-
bringes 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 fire 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.

Grundridsskitse

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

 1 280 x 200+40 14,0  2.265,– 
 2 350 x 200+40 16,5  2.510,– 

Anbefalet ekstra udstyr Pris i Kr

Special trykstang (pr. stk.)  190,– 
Skumgummikrave (pr. stk.)  150,– 
Hjul- og vindblænde (sæt)  190,– 

Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 38!

24



Mars Alu

–
–

Vælg pladsens beliggenhed således, at teltet udsættes for så lidt 
vind som muligt. Og glem ikke at udføre bardunforankringen 
omhyggeligt for at teltet holder længe.

Det rigtige valg for campister, som med kort varsel vil på en kort 
ferie! Den korte opsætningstid og stabilitet udmærker denne model.

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

Generelt udstyr: Opspænding på indersiden, afsvejsede sømme, tilstræk-
kelige muligheder for stormopspænding.

Materiale: polyester Oxford 300D, coatet, vandsøjle på 3.000 mm.

Forstykke: Str. 1 med stort udluftningsvindue med myggenet og ét vin-
duessegment, str. 2 med 2 vinduessegmenter og stort udluftningsvindue. 
Indsyede gardiner lukker vinduerne indefra for nysgerrige blikke.

Sidevægge: Med stort udluftningsvindue, udvendig afdækning og gardin og 
en dør, som kan rulles væk til siden; lynlåsene er skjulte. Store skumplast-
kraver og trykstænger kan fås som ekstratilbehør.

Stænger: 22 x 1,3 mm aluminiumstænger

Leveringsomfang: Teltdug, stænger, opspændingsmateriale, transport-
taske

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

Vinduessegmenterne kan rulles op, en stor fordel ved 
solskin!

Udluftningsvinduet i 
forstykket byder på en 
speciel fordel, når det 
drejer sig om tilstrækkelig 
ventilation ved varme 
temperaturer.

De store vinduer byder på en perfekt udsigt, udluftningsindsatser i siderne sørger for et godt 
indeklima i teltet.

Stang-skitser
Standardudstyr
Anbefalede ekstra stænger 
(se s. 41)

Info

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

 1 240 x 240 16,0  2.895,– 
 2 375 x 240 20,0  3.660,– 

Anbefalet ekstra udstyr  Pris i Kr

Special trykstang (pr. stk.)  190,– 
Skumgummikrave (pr. stk.)  150,– 
Hjul- og vindblænde (sæt)  190,– 

Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 38!

Størrelse 2Størrelse 1

Mars Alu Størrelse 2

Mars Alu Størrelse 1

med aluminiumstænger
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Junior Alu

–
–
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Det moderne deltelt Junior byder på en nyudviklet kombination af 
materiale og funktionalitet – og så er det rigtig flot! 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 + 
2 x 25 cm udhæng på siden.
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.

Alle vinduer kan lukkes med afdækninger. 

Sidevæggene og forstykke 
kan fjernes fuldstændigt. 
Således kan teltopsætnin-
gen foretages i et snuptag.

De fra teltcamping kendte og afprøvede teltduge og stang-

konstruktioner bliver mere og mere populære. Dog er be-

lastningerne, som et fortelt skal kunne klare, tydeligt højere. 

Med blandingen af tradition og innovation opnås nye fordele, 

uden at stabilitet eller sikkerhed går tabt. Modellen Junior er 

et godt eksempel herpå og viser løsningen af forudbøjet 28 x 

1 mm alu-rør og slidstærkt polyester.

Info

Stang-skitser
 Standardudstyr

Anbefalede ekstra stænger (se s. 41)

Anbefalet ekstra udstyr Pris i Kr

Støttestang (pr. stk.)  190,– 
Skumgummikrave (pr. stk.)  150,– 
Hjul- og vindblænde (sæt)  190,– 
Vario Clip (se s. 38)

Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 38!

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

 1 355 x 230 14,0  3.695,– 

med 28 mm aluminiumstænger
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Tour PlusFlora
Hvis dette ikke er praktisk: det ultralette Tour Plus kan både 
opspændes på højre og venstre langside af camperen – alt 
efter solens og vindens retning.

Udstyr: superlet; ekstra variabelt: som solbeskyttelse med en 
side, der når til jorden i højre eller venstre side eller helt klas-
sisk i vulstens længde! Øskenliste (øskenafstand 50 cm) foran.
Tagdybde: ca. 240 cm
Materiale: alt af trailtex: åndbart, kan vaskes af, lysægte, vand-
tæt og ekstremt slidstærkt.
Leveringsomfang: Tag, 3 stål støttestænger, barduner, pløkke.
Stænger: tre teleskoperbare opstillingsstænger af 22 x 1 mm 
stål.

Bemærk: Ved usikre vejrforhold, snefald, regn og vind an-
befaler vi at afmontere solsejlet – for din egen og naboernes 
sikkerhed. Soltag med integreret vindbeskyttelse: det 

fl eksible Tour Plus kan opspændes nøjagtigt 
efter de aktuelle vejrforhold og som det 
passer bedst!

Størrelse Vulstlængde i cm Vægt i kg Pris i Kr

 1 600 10,0  1.795,– 
 2 700 10,5  1.960,– 
 3 800 11,0  2.255,– 
 4 900 11,5  2.335,– 

Yderligere ekstraudstyr og nyttigt tilbehør fra side 37!

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

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

Vælg mellem farverne:
 • grå
 • Laguna blå

Absolut variabel: Soltaget kan valgvist an-
vendes som sejl foran eller bag på vognen.

Vælg mellem farverne grå og Laguna blå.

Størrelse Mål i cm Vægt i kg Pris i Kr

  1 200 x 240 6,1 710,–
  2 250 x 240 6,5 760,–
  3 300 x 240 8,2 880,–
  4 350 x 240 8,7 960,–
  5 400 x 240 9,0 1050,–
  6 450 x 240 9,3 1130,–

 Yderligere ekstraudstyr og nyttigt tilbehør fra side 37!

6 forskellige Solsejls 
størrelser og 2 farver 

fra 710 Kr.
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Siderne skal bestilles ekstra 
og findes 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 forbindelse 
med et basisstangsystem.

Tagopspændingsredskabssæt
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Flair Vario Modul
–

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

Det flotte solsejl beskytter imod den trykkende middagsvarme og skaber et dejligt, skyg-
gefuldt sted til at læse, spise eller til at hygge sig. Farvede sidevægge i din yndlingsfarve 
bestiller du blot ekstra og så har du en fin lækrog.

Tagdybde: ca. 240 cm  
Materiale: Tag, forstykke og sider af trailtex, med coating på den ene side; højkvalitets vindues-
folie af et særligt UV-stabilt materiale. 
Sidevægge: Skal bestilles ekstra; kan tages af pga. udskiftelige lynlåse; findes 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 fleksible 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 fire ekstra tagstænger, fra st. 21 fire ekstra stormstænger – bestil venligst særskilt. Ekstra 
stænger finder du på side 35.
Henvisning: Vær ved brug af forstykke og sidevægge opmærksom på, at de kun tjener som 
ekstra beskyttelse mod vind og sol. Brugen byder ikke på samme komfort som en teltmodel fra 
Primus- eller Komfort-klassen.

Størrelse 8 – 10

Størrelse 13 – 17 

Størrelse 11 – 12

Størrelse 18 – 20 

Størrelse 21

Tagopspændings-sættet sørger for tilstrækkelig spænding af tagdugen. 
For meget regnvand kan forårsage vandansamlinger. For at minimere 
denne fare, sørger dette ekstra udstyr for udligning og trækker dugen 
over gavlstængerne. Bestil dette sæt, tagstængerne følger så automa-
tisk med. Se i denne forbindelse også vores tip nede til højre!

Vario Clip-elementer er både sikre og praktiske i brug, du skal ikke 
længere bruge nogen skruetrækker! Den specielle tagskinne findes 
allerede seriemæssigt. VarioClips er ekstraudstyr! Yderligere oplysnin-
ger på side 38!

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

*) omfatter basisstænger i stål 25x1 mm og tagopspændingstool i stål
**) omfatter basisstænger i alu 28x1 mm og tagopspændingstool i alu
Henvisning: ved uforudsigelige vejrforhold, snefald, regn og vind skal soltaget tages ned – 
af hensyn til både din egen og naboernes sikkerhed.

Stang-skitser
– Standardudstyr
 Anbefalede ekstra
 stænger (se s. 41)

Tip

Stør-
relse

Omløbsmål 
i cm

Vægt 
i kg

Basismodulet uden 
stænger Pris i Kr

Forstykke 
Pris i Kr

 8 761 - 790 6,2  2.200,–  2.100,– 
 9 791 - 820 6,6  2.285,–  2.230,– 
 10 821 - 850 6,7  2.415,–  2.315,– 
 11 851 - 880 6,8  2.540,–  2.360,– 
 12 881 - 910 7,0  2.630,–  2.445,– 
 13 911 - 940 7,2  2.715,–  2.615,– 
 14 941 - 970 7,4  2.755,–  2.745,– 
 15 971 - 1000 7,5  2.800,–  2.785,– 
 16 1001 - 1030 7,6  2.930,–  2.830,– 
 17 1031 - 1060 8,0  3.190,–  2.915,– 
 18 1061 - 1090 8,2  3.405,–  3.045,– 
 19 1091 - 1120 8,4  3.530,–  3.130,– 
 20 1121 - 1150 8,5  3.960,–  3.260,– 
 21 1151 - 1180 8,6  4.480,–  3.430,– 

Sider ‚Color‘ i blå, gul og grå (1 par)  950,– 
Sider ‚Fresh‘ (1 par)  1.210,– 
Gardinsæt til forstykke og sider  685,– 
Stængerne skal bestilles separat
Merpris opstillingsstangsæt (bestående af 3 opstillingsstænger)  310,– 
Merpris basisstænger stål 25 x 1 mm  1.210,– 
Merpris basisstænger aluminium 28 x 1 mm  1.470,– 

Anbefalet ekstra udstyr Pris i Kr

Fordelspakke „Safe“ stål *  1.300,– 
Fordelspakke „Safe“ alu **  1.600,– 
Tagopspændingsredskabssæt (2 tagstænger stål 25x1 mm med spændestrop)  390,– 
Tagopspændingsredskabssæt (2 tagstænger alu 28x1 mm med spændestrop)  430,– 
Stormstang, stål, 22 x 1 mm (pr. stk.)  120,– 
Stormstang, alu, 25 x 1 mm (pr. stk.)  140,– 
Vario Clip (se s. 38)
Sikkerhedsrem plus (1 par)  300,– 
Hjul- og vindblænde (sæt)  250,– 
Universelt udhængssolsejl Shadow Standard se side 37.  
På disse sider finder du meget mere ekstraudstyr.

Gør brug af prisfordelen på 
300,– Kr for fordelspakken „Safe“ 

i stål eller alu!
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Sidevæggen kan sættes ud som solsejl.

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 3.000 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 fiberglas) 12,7 mm, med to telesko-
perbare tagstænger og slusestang af stål, 2 opstillingsstænger

Stang-skitser
– Standardudstyr

Pakket mål i cm (B x D) 75 x 23

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

Hvordan fastgør jeg mit telt til vognen?

Ved alle bustelte (undtagen Maxum, Luna Air, 
Sinus Alu) kan du vælge mellem disse fire  
montagemuligheder:

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

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

Et lillebitte bustelt 
til en særdeles lav 
pris til 1.890,– Kr.

Standardmontage ved hjælp 
af slusestang og klemme-
spændebånd

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

Picco 320 x 150 +100  12,0  1.890,– 
 Magnetadaptersæt  1,0  470,– 
 Adaptersæt  0,5  270,– 
 Klapsuger (pr. Stk.)  330,– 
Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 38!
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Rodeo II

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

Sovekabinen har plads til 
2 personer. Kan bestilles 
som ekstratilbehør

Stang-skitser
– Standardudstyr 

Det kompakte tunnel-bustelt giver dig mere plads på dine rejser. 
Det er fritstående og tjener som opbevaringsplads til møbler eller 
sportsudstyr, når man er ude at køre.

Til autocampere med en tagrendehøjde på 180–220 cm.

Teltdybde: ca. 240 cm Teltbredde: ca. 340 cm 

Materiale: af 68D polyestervæv 190 T, PU-coated; vandsøjle 3000 mm. 

Forstykke: med stort transparent folievindue inkl. gardin Indgangen er i midten

Sider: Med hvert et udluftningsvindue (halv net og halv transparent folie), med 
stofafdækning og lynlås på halvdelen og kan lukkes helt. 

Bagvæg: Kan åbnes i to bredder, kan rulles mod venstre, forbindelsessluse med 
kanal til slusestangen og forberedelse af montering i tagrenden.  Se også de 
detaljerede beskrivelser af montering på køretøjet! 

Udstyr: Svejsede søm på indersiden, græskant med øjer

Stænger: Longlife-stænger (beklædt fiberglas) 12,7 mm, tagstænger og sluse-
stang af stål. 

Gulv (ekstra udstyr mod merpris): til ophængning med øjer og små fast-
gørings beslag. 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. 

Pakket mål i cm (B x D) 75 x 23

nyhed

Hvordan fastgør jeg mit telt til vognen?

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

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

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

Rodeo II 340 x 240 13,0  2.230,– 
Teltgulv 1,0  420,– 
Indertelt 140 x 200 1,0  550,– 
 Magnetadaptersæt 1,0  470,– 
Adaptersæt 0,5  270,– 
 Klapsuger (pr. Stk.)  330,– 
Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 38!
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Stang-skitser
– Standardudstyr 

inkl. teltgulv

Det højre sidestyk-
kes forreste del 
kan rulles op eller 
anvendes som ud-
luftningsvindue.

Dørelementet er 
samtidigt et stort 
udluftningsvindue, 
som også holder 
myg ude.

Gulvet er indsyet og byder 
derfor på komfort: Meget 
mindre snavs, færre myg, 
mindre kondensvand.

De anvendte tagstænger 
sørger for stabilitet, så 
teltet er fritstående. Det 
er især vigtigt, hvis du vil 
ud at køre med bilen.

Teltet byder på plads som 
opholds- eller opbeva-
ringsrum.

Air-In hedder det nye system, som via 3 luftkamre får teltet op at stå 
inden for meget kort tid. Det sparer dig meget tid, når teltet sættes 
op eller tages ned, men byder på samme stabilitet som med konventi-
onelle stænger. 

Til busser med en tagrendehøjde på 180-220 cm 
Teltdybde: ca. 240 cm Teltbredde: ca. 340 cm

Udstyr: Fast indsyet gulv, indvendige svejsede sømme, udvendig græskant

Materiale: Af 75D polyester 190 T, PU-belagt, vandsøjletryk 3000 mm.

Forstykke: Med stort vindue af transparent folie inkl. gardin i den venstre 
halvdel. I den højre halvdel er indgangen. I lukket tilstand er der et stort 
udluftningsvindue (med udvendige afdækninger). 

Sidestykker: Venstre sidestykke med udluftningsvindue (halvt mygge-
net, halvt transparent folie), med stofafdækning og lynlås på halvdelen og 
komplet aflukkelig, højre side med dør, der kan rulles op, og integreret 
udluftningsvindue.

Bagvæg: Kan åbnes i to bredder; kan rulles til siden mod venstre, forbin-
delsessluse med kanal til slusestang, forberedt til montering i teltskinnen. 
Se også de detaljerede beskrivelser vedr. fastgørelse på bilen!

Stænger: 6 cm Air-In-system, 3 kamre, tagstænger og slusestang, og en 
dobbeltvirkende pumpe. 

Gulv: Fast indsyet. Hjørnerne og siderne kan spændes fast med stropper i 
jorden. Teltgulvet reducerer kondensdannelse i teltet, holder myg ude, og 
er nem at rengøre.

Sæt teltet sikkert op på få 
minutter og spar tiden med at 

sortere stænger. 

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

Rapid Air 340 x 240 14,0  4.300,– 
 Indertelt 140 x 200 1,0  540,– 
 Magnetadaptersæt 1,0  470,– 
Adaptersæt 0,5  270,– 
 Klapsuger (pr. Stk.)  330,– 
Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 38!

Pakket mål i cm (B x D) 75 x 25

Sovekabinen har plads til 2 
personer. Kan bestilles som 
ekstratilbehør.
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Fjord 25

Stang-skitser
– Standardudstyr 

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

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

Modellen Fjord 25 er ideel til de yndede minivans fra Mercedes, VW, 
Ford, Peugeot og Citroën. Fastgørelsen på bilens tagrails foretages gan-
ske nemt med velcrobånd. Helt i top er udstyret og håndteringen – et 
standardmæssigt integreret 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 stofafdækning og lynlås på halvdelen og kan lukkes helt.
Bagstykke: til ophængning med øjer og små fastgørings beslag. Med 
variabel vindbeskyttelse, forbindelsessluse med hulsøm til slusestang og 
forberedelse af montering i regnskinnen. Teltet monteres på bilens regn-
skinne via en adapter.
Gulv: til ophængning med øjer og små fastgørings beslag. Hjørnerne og 
siderne kan spændes fast i jorden med pløkke. Teltgulvet reducerer dan-
nelsen 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 montering i tagrenden. Se også de detaljerede beskrivelser 
af montering på køretøjet!
Udstyr: Svejsede søm på indersiden, græskant, gulv. 
Stænger: onglife-stænger (beklædt fiberglas) 12,7 mm, med tre telesko-
perbare tagstænger og slusestang af aluminium.

Det separate gulv holder fugtighed ude, reducerer 
kondensdannelsen og 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 opbevaringsrum for cam-
pingmøbler og cykler.

Pakket mål i cm (B x D) 75 x 23

inkl. teltgulv

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

 Fjord 25 340 x 240 14,0  3.350,– 
 Indertelt Fjord 25 140 x 200 1,0  540,– 
Frontsolsejl 340 x 140 1,5  590,– 
 Magnetadaptersæt 1,0  470,– 
Adaptersæt 0,5  270,– 
 Klapsuger (pr. Stk.)  330,– 
Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 38!
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Luna Air
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Stang-skitser
– Standardudstyr 

Inkl. teltgulv

Bilens dør kan let åbnes.  
Teltet er lettilgængeligt. 

En del af sidestykket kan rulles op 
som dør. Bagved er der et myg-
genet beregnet til ventilation og 
til at holde myg ude.

Gulvet er indsyet og byder på al 
komfort: Meget mindre snavs, 
færre myg, mindre kondensvand.

Sovekabinen har plads til 2 perso-
ner. Kan bestilles som ekstratil-
behør.

De pålidelige Air-I-stængerne er særdeles tidsbesparende ved opsæt-
ning, når det skal gå rigtigt hurtigt. Det indsyede teltgulv beskytter 
mod myg og fugt. Udluftningsindsatserne sørger for et behageligt 
indeklima i teltet.

Til køretøjer med en døroverkant på 210 cm,  
samlet køretøjshøjde maks. 250 cm

Materiale: 75D polyester 190 T, PU-belagt, vandsøjletryk 3000 mm. 

Forstykke: Indgangen kan rulles til siden. Transparent folievindue inkl. 
gardin 

Sidestykker: Højre sidestykke med segment og udluftningsvindue, som 
kan rulles op. Nedenunder et komplet myggenet, der også holder myg ude 
om aftenen og sørger for en god ventilation. Venstre side halvt med udluft-
ningsvindue (myggenet/transparent folie) og komplet aflukkeligt 

Bagvæg: Kan åbnes i 2 bredder; med forbindelsessluse med hulsøm til 
indføring af en wire til fastgørelse af en magnetadapter eller forbindelsesa-
dapter. Der findes også velcrobånd, som egner sig til oprulning af slusen 
eller til fastgørelse.

Stænger: 6 cm Air-In-system, 3 kamre, tagstænger 19/16 mm aluminium, 
en dobbeltvirkende pumpe følger med.

Pakket mål i cm (BxD) 80 x 30

Spar næsten 30 % vægt og en masse 
tid på opsætning og nedtagning. 

Air-In-systemet byder på disse fordele 
til en fair pris i bedste kvalitet!

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

Luna Air 350 x 250 12,0  5.395,– 
 Indertelt 140 x 200 1,0  540,– 
Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 38!

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

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.

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

Den ideelle ledsager for delintegrerede autocampere, kassevogne 
og busser. Modellen Maxum overbeviser med attraktive, harmoniske 
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 vindbeskyt-
telse, 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, opspændings-
barduner, pløkker, opbevaringspose til stænger.
Stænger: 3 ‚Longlife‘-stangbuer 11 mm (stofbeklædte fiberglasstænger),  
3 tagstænger og 6 støtteben, 19 mm aluminium.

Stang-skitser
– Standardudstyr 

Maxum Größe 1: Pakket mål i cm (BxD) 80 x 30
Maxum Größe 2: Pakket mål i cm (BxD) 85 x 30

Størrelse 1 egner sig til campere med en døroverkant på 210 cm og en totalhøjde på 250 cm.

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 me-
get nemmere, så du altid kan føle dig veltilpas i dit bustelt. Vore modeller Fjord 25, Rapid 
Air, Luna Air og Maxum har teltgulv som standard.

Hvilke fordele har et teltgulv? 

Gulv og dug er forbundet med lynlas

Fleksibelt hjorne

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

Maxum Størrelse 1 350 x 250 16,0  4.495,– 
Maxum Størrelse 2 350 x 250 16,5  4.945,– 
 Indertelt Maxum 140 x 200 1,0  540,– 
Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 38!
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Lethed, individualitet og 
mobilitet med alustænger 

for 8.490,– Kr.
Det venstre sidestykke kan sættes op som solsejl og forstykket 
nedfældes til veranda.

Der er masser af plads i 
teltet, sidestykkerne kan 
placeres alt efter vejret.

Det venstre sidestykke kan rulles op og forstykket tages ud.

Hvad enten det drejer sig om biler med overbygning, delvis eller fuldt 
integrerede campere, er Sinus Alu en fleksibel model, der sikrer dig 
frihed på ferien. Det er fritstående og er f.eks. beregnet som opbe-
varingsrum til møbler eller sportsudstyr, når du er ude at køre med 
bilen.

Til køretøjer med maksimal dørhøjde op til 250 cm  
og køretøjshøjde op til maks. 280 cm

Materiale: Tag og sider af trailtex med belægning på den ene side. Tag og 
sider er afvaskelige og vanddampgennemtrængelige; UV-stabile; og vejr-
bestandige; UV-absorberende vinduesfolier; beskyttelses- og græskant af 
polyester med plastbelagt polyester på begge sider, nemme at pleje. 

Forstykke: kan tages ud og nedfældes til veranda. 

Sidestykker: Det venstre sidestykke kan rulles komplet eller delt op eller 
opsættes som solsejl. Opstillingsstængerne kan bestilles ekstra. På højre 
side er der en dør, der kan rulle til siden, og et stort udluftningsvindue med 
udvendig afdækning. 

Stænger: 28 x 1 mm aluminium. 

Medfølger: Teltdug, stænger, gardiner, opspændingstilbehør og transport-
taske 

med 28 mm aluminiumstænger

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

Sinus Alu 300 x 240 30,0  8.490,– 
Tagbærestang i alu 25x1 mm  170,– 
Stormstang i alu 25x1 mm  175,– 
Opstillingsstang i alu 28x1 mm  180,– 
Sikkerhedsrem plus (1 par)  300,– 
Sikkerhedsrem plus XL (1 par)  375,– 
Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 38!

Stang-skitser
– Standardudstyr 
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Shadow Standard / Comfort

Stang-skitser
– Standardudstyr 

Universelle solsejl
Til dit dwt-fortelt vælger du det passende universelle solsejl ud fra det 
store tilbud af størrelser i versionerne Standard eller Comfort!

Materiale/udstyr: Trailtex-materiale, inkl. stålstangsæt, barduner og pløkke. Ældre 
forteltmodeller (udgave Standard, dybde 160 cm) fastgøres med øsken (se ill. + tekst 
foroven). På nyere fortelte (udgave Comfort, dybde 240 cm) fastgøres med kabel og 
dbl. skinner (se ill. på midten). Sidestykkerne forbindes via lynlås med solsejlet.

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

Comfort: 
Her forbinder du solsejlet med teltet ved hjælp af tagskinne 
og dobbeltprofil. Sådan holder det endnu bedre og der sikres 
en god pasform.

Stang-skitser
– Standardudstyr 

* Sidedelene kan ikke anvendes til fortelte med omløbende udhæng

Sidevæggen skal bestilles separat.
(begrænset anvendelsesmulighed ved udvidelse med karnap)

Shadow Standard 160 til dwt- forteltmodeller

Længde dwt-størrelse Pris i Kr
 Størrelse 1 450 10/11  1.850,– 
 Størrelse 2 510 12/13  1.940,– 
 Størrelse 3 570 14/15  2.060,– 
 Størrelse 4 630 16/17  2.140,– 

Shadow Comfort 240 til dwt- forteltmodeller

dwt-omløbsmal Pris i Kr
 Størrelse 9 791 - 820  2.180,– 
 Størrelse 10 821 - 850  2.260,– 
 Størrelse 11 851 - 880  2.350,– 
 Størrelse 12 881 - 910  2.430,– 
 Størrelse 13 911 - 940  2.510,– 
 Størrelse 14 941 - 970  2.590,– 
 Størrelse 15  971 - 1000  2.720,– 
 Størrelse 16 1001 - 1030  2.800,– 
 Størrelse 17 1031 - 1060  2.920,– 
 Størrelse 18 1061 - 1090  3.000,– 
 Størrelse 19 1091 - 1120  3.170,– 
 Størrelse 20 1121 - 1150  3.500,– 
 Størrelse 21 1151 - 1180  3.540,– 
 Størrelse 22 1181 - 1210  3.740,– 
Sidestykker (1 par) inkl. 2 tagstænger *  1.690,– 
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Læsejl
Behagelig ekstra komfort på alle de steder, 
hvor vinden er lidt skrappere: praktisk vind-
beskyttelse, med eller uden vindue.

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

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

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

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 sikkerhedsremme, græskant 
med øjer hele vejen rundt. Med de 3 udluftningsvinduer i væggene 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 stålrør

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; 
taghjørnerne har spænder til sikkerhedsremme, 
græskant med øjer, skjulte lynlåse med store 
udluftningsvinduer og udvendig afdækning.

Stænger: Ø 22 x 1 mm stålrør

Universal 
Særdeles robust, slidstærk og belagt polyester forarbejdes til dette 
opbevaringstelt. Det er lakeret på begge sider og derfor nemt at 
rengøre.

I kombination med 22 mm stålstænger et længe holdbart og stabilt 
telt. Udnyt den ekstra opbevaringsplads til møbler eller sportsudstyr. 
I forstykket er der en indsyet udluftningsindsats, som sørger for den 
nødvendige luftudveksling; lynlåsene er skjulte og beskyttet mod snavs. I 
de 4 taghjørner er der spænder til sikkerhedsremmene, som skal bestil-
les ekstra 

Stænger: 22 mm stålstænger, teleskoperbare.

Windy
Vindbeskyttelse til næsten hvert telthjørne! Det 
kan efter behov hurtigt stilles op eller tages ned 
og beskytter mod sol og kraftig vind. 

Materiale: Vedligeholdsnemt netmateriale med 
belægning, og særdeles stabilt 

Læsejl Windy Pris i Kr

Læsejl Windy 345,–

nyhed

Leveres med gulv.

Opbevarings- og indertelte

Mål
Bredde x Dybde/Midterhøjde/Sidehøjde

Pris 
i Kr

Opbevaringstelt Universal 160 x 190/205/175  2.540,– 
Opbevaringstelt Cabina 150 x 220/210/175  2.970,– 
Opbevaringstelt Maxi 200 x 160/205/175  3.380,– 
Dream st. 1 til fortelte 140 x 200  760,– 
Dream st. 2 til fortelte 180 x 200  1.020,– 
Dream til karnap-tilbygning 120 x 200  680,– 38
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Fyn II / 
Fyn II Window
Mål: længde 450 cm / højde 140 cm
Materiale: afvaskeligt polyesterstof, som er 
nemt at pleje.
Stænger: 19 x 1 mm stålrør; 3 vandrette 
spændestave, 4 lodrette
opstillingsstænger
Type: yderstængerne føres gennem faste 
kanaler, de 2 indre stave fastgøres til stoffet 
med burrebånd. De vandrette spæn-
destave 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, vedligeholdel-
sesvenligt 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 Bundplader med 

jernpløkke sørger 
for den nødvendige 
stabilitet. 

Inderhimmel
Inderhimlen af bomuld-nældevæv 
sørger for behagelige omgivelser i 
teltet. Den mindsker dannelsen af 
kondensvand og sænker temperatu-
ren inde i rummet.

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

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

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

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

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

Pris se model

Læsejl Fyn II Pris i Kr

Læsejl Fyn II med stænger 850,–
Læsejl Fyn II Window med stænger 1.020,–

Læsejl Sombra Pris i Kr

Læsejl Sombra med stænger 1.110,–

Nyttigt tilbehør Pris i Kr

Sikkerhedsrem plus (1 par) 300,–
Sikkerhedsrem XL (1 par) 375,–

Dette stofnet bryder 
vinden og beskytter 
også mod sol
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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 dobbeltkant. Vælg til opbe-
varing af dine ting mellem netlommer og åbne 
hhv. lukkede stoflommer.

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 (ved modellerne 
Royal 240/300 og Focus). Røret fastlåses ved at man presser det sam-
men, hvorved det ikke tager skade. Håndteringen er særdeles enkel.

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

 Vario Clip type H til montering af tagstæn-
ger på Hobby campingvogne fra årgang 2009 
og nogle Fendt fra årgang 2011.

c Vario Clip type KG til montering af tag-
stænger på Knaus og Wilk campingvogne fra 
årgang 2011. 

Sådan er det lettere!

Mere information finder du på internettet eller hos din caravanforhandler.

Understykke med net
Understykket er fremstillet af polyestervæv, som er coated på begge sider og ind-
trækskanten 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.

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

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

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

Nyttigt tilbehør Pris i Kr

Organizer I hjørnereol (B x H) ca. 70 x 95 cm 220,–

Nyttigt tilbehør Pris i Kr

Organizer II (B x H) ca. 60 x 145 cm 260,–

Stangspænder III  280,– Kr

GripStop 22 / 19 (sæt med 3 stk.)    120,– Kr
GripStop 25 / 22 (sæt med 3 stk.)   120,– Kr
GripStop 28 / 25 (sæt med 3 stk.)    150,– Kr
GripStop 32 / 28 (sæt med 3 stk.)    160,– Kr

Vario Clip (sæt med 3 stk.) 120,– Kr

Vario Clip (sæt med 5 stk.) 170,– Kr

Vario Clip type H (sæt med 3 stk.) 160,– Kr

Vario Clip type H (sæt med 5 stk.) 220,– Kr
Vario Clip type KG (sæt med 3 stk.) 160,– Kr

Vario Clip type KG (sæt med 3 stk.) 220,– Kr

Nyttigt tilbehør Pris i Kr

Telt-taske (ca. 120 x 40 cm) 315,–
Tilbehørs-taske (ca. 55 x 23 x 25 cm) 180,–
 Stang-taske (ca. 120 x 30 cm) 255,–

længde i cm højde i cm Pris i Kr
500 50 495,–
600 50 545,–
700 50 580,–
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Ekstra stænger
giver endnu mere komfort og sikkerhed!
Ønsker du at give dit telt en særlig stabilitet og sikkerhed – eksempelvis ved opstilling på en standplads som langtidscampist? Her finder 
du de nødvendige ekstra stænger. Vælg mellem de forskellige materialer og tykkelser det, der bedst passer til dine krav og ønsker. Vil du 
montere et solsejl? De nødvendige ekstra overliggere, udhængs- og verandastænger fremgår af tabellen.

Stormstangspakke
Til ferien ved havet eller i bjergene anbefaler vi at anvende 
vores stormstangspakke.
Ved at bruge de ekstra stænger får teltvæggene bedre 
forbindelse med teltstængerne. Sammen med en ordentlig 
bardunforankring stabiliseres teltet yderligere mod vind og 
vejr.

Materiale: Teltstænger af galvaniseret stålrør med målet 
25/22 x 1 mm, teleskopiske med slut-, forbindelses- og hjør-
nespændebånd for en ukompliceret og stabil montering.

Størrelse 9 – 12

Størrelse 21 – 22

Størrelse 13 – 20

Hjørnerørsspændet forbinder 
2 verandastænger via telthjør-
net med stangbenet.

Det dobbelte spænde forbin-
der 2 verandastave med en 
stormstang.

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 - 200 115,00 --- --- --- 135,00 --- ---

1  Udhængsstang 200 - 280 140,00 --- --- --- 155,00 --- ---

1  Udhængsstang 280 - 360 170,00 --- --- --- 190,00 --- ---

2  Stormstøttestang med jordspids 115 - 200 125,00 --- --- --- 155,00 --- ---

2  Stormstøttestang med jordspids 170 - 260 140,00 150,00 160,00 --- 175,00 190,00 265,00 

2  Stormstøttestang med jordspids 210 - 300 --- --- --- --- 190,00 --- ---

3  Stormstøttestang med bøjlefod 170 - 260 --- 165,00 195,00 225,00 --- --- 275,00 

4  Overliggerstang, krog/klembøjle 170 - 200 --- --- --- --- --- 190,00 ---

4  Overliggerstang, krog/klembøjle 170 - 260 135,00 160,00 210,00 245,00 180,00 200,00 260,00 

4  Overliggerstang, krog/klembøjle 170 - 300 --- 185,00 240,00 255,00 --- --- 290,00 

5  Veranda-/tagstang, 2 klembøjler  70 - 120 95,00 --- --- --- 125,00 --- ---

5  Veranda-/tagstang, 2 klembøjler 115 - 200 110,00 135,00 --- --- 150,00 --- ---

5  Veranda-/tagstang, 2 klembøjler 200 - 280 130,00 155,00 --- 265,00 170,00 180,00 ---

5  Veranda-/tagstang, 2 klembøjler 280 - 360 155,00 --- --- --- 200,00 --- ---

6 Tagstang, vinklet 110 - 180 135,00 --- --- --- --- --- ---

7 Opstillingsstang, jordspids/pig 110 - 200 115,00 --- --- --- 125,00 --- ---

7 Opstillingsstang, jordspids/pig  165 - 250 130,00 --- 145,00 170,00 180,00 ---

   8  * Mellemstykke  80    90,00 105,00 120,00 145,00 115,00 135,00 ---

10 Distancestykke, 2 klembøjler 18 - 23 75,00 --- --- --- --- --- ---

10  Distancestykke, 2 klembøjler 28 - 33 85,00 --- --- --- --- --- ---

11 Tagstang, bøjet, med fjederstålende 145 - 205 165,00 --- --- --- --- --- ---

11 Tagstang, bøjet, med fjederstålende 205 - 255 180,00 205,00 --- --- 230,00 --- ---

13  Støttestang, bøjlefod, bøjet foroven 170 - 270 160,00 --- --- --- 190,00 --- ---

* uden DLS-lås ved alu.

Pris in Kr

Stormstangspakke Størrelse  9 - 12  1.030,–    
 Stormstangspakke Størrelse 13 - 20  1.290,–    
 Stormstangspakke Størrelse 21 - 22  1.460,–    
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Sunrise  S. 10Columbus S. 4

Jubilee 25 Solo  

Prinz II  S. 2

Triton  S. 21

Tempo 

Juwel II S. 18Favorit III S. 16

Gala Plus S. 24

Bora Air S. 22

Fortuna S. 23 Junior Alu S. 26Mars Alu S. 25

Paradies II Riva  Fox  

Tango S. 14

Delta I

Sprint II Isola  Pegasus III  

Maxum  S. 35Luna Air  S. 34

Flora S. 27 Tour Plus S. 27 FoyerFlair Vario Modul S. 28

Carat 

Rapid Air S. 32 Fjord 25  S. 33

Atelier ChaletAtelier Chalet

Picco  S. 30 Rodeo II S. 31

Globus Plus Sinus Alu S. 36

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

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.

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. © 2013/2014 by 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

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

special tilbud 

på internettet
Specialtilbuddene

dwt-forhandlere i nærheden af dig

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!

Mange veje fører til et dwt-telt!
Vi er stolte af vort veludviklede og kompetente for-

handlernet. Vores online-rubrik Forhandlere viser dig 

den direkte vej til den nærmeste forhandler. Her kan 

du også specielt søge forhandlere med dwt-udstilling.

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

Scan vores QR-kode med din mobil og få 
yderligere informationer på
http://www.dwt-zelte.de/dk/forhandlere
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Teltdybde
ca. 240 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

Indertelt
Inderhimmel
Sikkerhedsrem plus

Vario-Clip-element (SHS-skinne)

Stangstrammer

Deltelte
Monteres kun på en del af teltskinnen på campingvognen. 

Hvad enten du ønsker et rejse- eller vintertelt, så fi nder du 

en masse forskellige modeller og materialer samt stangkom-

binationer til dit formål.

Favorit III

På grund af den fritstående konstruktion står dette telt altid 

på sin plads. Gentagen opsætning og nedtagning bortfalder, 

når du planlægger ferien med din campingvogn og et let 

rejsetelt eller solsejl.

Heltelte
Monteres over hele campingvognens længde og er fast 

forbundne med campingvognen. Vores sortiment rækker 

fra en begyndermodel til en favorabel pris til individuelt 

skræddersyede telte med teltdybder op til 350 cm.

Air-In-system
Vores nye „Air-In“-system står for sikker og enkel teltopsætning. Derved 

er det lige så stabilt og robust som konventionelle stænger. Det nye op-

sætningssystem får teltmodellerne via fl ere luftkamre op at stå på meget 

kort tid.

I stedet for sædvanligt, alu- eller stålstænger er de oppustelige slanger med 

en diameter på seks til ti centimeter meget lette (vægtbesparelse op til 30 

procent). Stabiliteten understøttes vha. talrige opspændingsmuligheder 

med barduner og jordspyd.

Mere for mindre
Vi har altid vist, at vores avancerede telte udmærker sig 

ved høj kvalitet og overkommelige priser.

Med endnu mere attraktive priser for bedste hånd-

værksmæssig kvalitet og pålidelig service, fordelspak-

ker til særpriser, telte med innovativt Air-In-system. 

Til campingvogne og autocampere bruger vi mo-

derne branche-trends og skåner din pengepung.

Mere for mindre – dwt gør det muligt!

Scoop
Dette symbol lover pris- og udstyrsfordele ved telte og tilbehør!

Det sædvanlige rimelige prisniveau for dwt-telte toppes med særdeles 

fordelagtige priser for begyndermodeller eller praktisk kombinerede 

tilbehørspakker.

Benyt chancen for at gøre brug af det. Det betaler sig!

Alle yderligere oplysninger fi nder du på modelsiderne.

Opsætningsvideo til Bora Air
Scan, kig og sæt op!
www.dwt-zelte.de/opstilling/bora-air

Opsætningsvideo til Luna Air
Scan, kig og sæt op!
www.dwt-zelte.de/opstilling/luna-air

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.

Stormstangspakke
Til ferien ved havet eller i bjergene anbefaler vi at anvende 
vores stormstangspakke.
Ved at bruge de ekstra stænger får teltvæggene bedre 
forbindelse med teltstængerne. Sammen med en ordentlig 
bardunforankring stabiliseres teltet yderligere mod vind og 
vejr.

Materiale: Teltstænger af galvaniseret stålrør med målet 
25/22 x 1 mm, teleskopiske med slut-, forbindelses- og hjør-
nespændebånd for en ukompliceret og stabil montering.

Størrelse 9 – 12

Størrelse 21 – 22

Størrelse 13 – 20

Hjørnerørsspændet forbinder 
2 verandastænger via telthjør-
net med stangbenet.

Det dobbelte spænde forbin-
der 2 verandastave med en 
stormstang.

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 - 200 115,00 --- --- --- 135,00 --- ---

1  Udhængsstang 200 - 280 140,00 --- --- --- 155,00 --- ---

1  Udhængsstang 280 - 360 170,00 --- --- --- 190,00 --- ---

2  Stormstøttestang med jordspids 115 - 200 125,00 --- --- --- 155,00 --- ---

2  Stormstøttestang med jordspids 170 - 260 140,00 150,00 160,00 --- 175,00 190,00 265,00 

2  Stormstøttestang med jordspids 210 - 300 --- --- --- --- 190,00 --- ---

3  Stormstøttestang med bøjlefod 170 - 260 --- 165,00 195,00 225,00 --- --- 275,00 

4  Overliggerstang, krog/klembøjle 170 - 200 --- --- --- --- --- 190,00 ---

4  Overliggerstang, krog/klembøjle 170 - 260 135,00 160,00 210,00 245,00 180,00 200,00 260,00 

4  Overliggerstang, krog/klembøjle 170 - 300 --- 185,00 240,00 255,00 --- --- 290,00 

5  Veranda-/tagstang, 2 klembøjler  70 - 120 95,00 --- --- --- 125,00 --- ---

5  Veranda-/tagstang, 2 klembøjler 115 - 200 110,00 135,00 --- --- 150,00 --- ---

5  Veranda-/tagstang, 2 klembøjler 200 - 280 130,00 155,00 --- 265,00 170,00 180,00 ---

5  Veranda-/tagstang, 2 klembøjler 280 - 360 155,00 --- --- --- 200,00 --- ---

6 Tagstang, vinklet 110 - 180 135,00 --- --- --- --- --- ---

7 Opstillingsstang, jordspids/pig 110 - 200 115,00 --- --- --- 125,00 --- ---

7 Opstillingsstang, jordspids/pig  165 - 250 130,00 --- 145,00 170,00 180,00 ---

 8 * Mellemstykke  80    90,00 105,00 120,00 145,00 115,00 135,00 ---

10 Distancestykke, 2 klembøjler 18 - 23 75,00 --- --- --- --- --- ---

10  Distancestykke, 2 klembøjler 28 - 33 85,00 --- --- --- --- --- ---

11 Tagstang, bøjet, med fjederstålende 145 - 205 165,00 --- --- --- --- --- ---

11 Tagstang, bøjet, med fjederstålende 205 - 255 180,00 205,00 --- --- 230,00 --- ---

13  Støttestang, bøjlefod, bøjet foroven 170 - 270 160,00 --- --- --- 190,00 --- ---

* uden DLS-lås ved alu.

Pris in Kr.

Stormstangspakke Størrelse  9 - 12  1.030,–    
 Stormstangspakke Størrelse 13 - 20  1.290,–    
 Stormstangspakke Størrelse 21 - 22  1.460,–    

E
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Heltelte Deltelte fra side 16fra side 2

Indhold

side 21side 2

side 22side 4

Focus Blå S. 12 Focus Grå S. 12

Cortina II Blå  S. 20 Cortina II Grå S. 20

–
Prinz II Stang-skitser

– Standardudstyr
   Anbefalede ekstra stænger 
   (se s. 41)

Punkt for punkt til 
standardudstyr
Punkt for punkt 
til specialudstyret

H
el

te
lte

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

9 791 - 820  28,0  5.560,– 
10 821 - 850  29,0  6.060,– 
11 851 - 880  31,0  6.430,– 
12 881 - 910  32,0  6.595,– 
13 911 - 940  33,0  6.845,– 
14 941 - 970  34,0  7.095,– 
15 971 - 1000  35,0  7.260,– 
16 1001 - 1030  37,0  7.425,– 

Se under alle omstændigheder vores informationer om anbefalede 
størrelser på side 6.

Anbefalet ekstra udstyr  Pris i Kr

Tagstang, stål 25 x 1 mm (pr. stk.)  160,– 
Stormstang, stål 22 x 1 mm (pr. stk.)  140,– 
Merpris Aluminiumstænger 28 x 1 mm  490,– 
Tagstang, alu 28 x 1 mm (pr. stk.)  200,– 
Stormstang, alu 25 x 1 mm (pr. stk.)  175,– 
Fordelspakke „Pro“ stål *  700,– 
(Prisfordel 180,–)
Fordelspakke „Pro“ alu **  850,– 
(Prisfordel 180,–)
Vario Clip (se s. 40)
Sikkerhedsrem plus (1 par)  300,– 
Inderhimmel  2.110,– 

Fra side 37 fi nder du endnu mere fl ot ekstra udstyr.

Til en begynderpris fra 
5.560,– Kr; bestil supplerende 

en ny fordelspakke ”Pro”!

 fra

 5.560,- 

Segmenterne i forstykket kan nedfældes til en luftig ve-
randa. Her er det rart at sidde beskyttet mod varmen.

Fremragende tværventilation på grund af store myg-
genetvinduer med prægefolieafdækning på begge sider, 
lukkes med lynlås.

Den permanente gavludluftning i forstykket sørger for 
et behageligt indeklima i al slags vejr. 

Vandrette hulsømme: Indsyet som standard til de 
stabiliserende ekstra stænger

Den attraktive, 5-delte model i friske og venlige farver byder på en hel masse udstyr og 
komfort til en utrolig pris. Sådan kan man nyde ferien og fritiden i fulde drag! Indgangene i 
forstykket og i de to sider sørger for en let adgang til teltet. Forstykket er udstyret med hyg-
gelige gardiner.

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

Materiale: Taget er af polyester af høj kvalitet med plastbelægning på begge sider, vejrbestandigt, 
lakeret og kan vaskes komplet af. Forstykke og sider af åndbart trailtex, ekstremt let, lysægte og 
afvaskeligt.
Forstykke: Kan deles og tages af, indgangsdør til venstre for midten kan rulles op, vindue udstyret 
med gardin (se billede mht. gardin-dessin), vandrette hulsømme til stormstænger eller verandas-
tænger.
Sidevæg: Kan tages af, indgangsdøren kan rulles til siden, hulsømme til stormstænger, store udluft-
ningsvinduer med prægefolieafdækning, kan lukkes med lynlås.
Stænger: 25 x 1 mm stål; fra størrelse 11 anbefaler vi to ekstra tagstænger, fra størrelse 13 to eks-
tra stormstænger. Kan valgvist også fås med 28 x 1 alu-stænger mod merpris.

Tag ganske enkelt alle segmenter af, når teltet skal stilles op 
og det klares med et snuptag.

5-delte fortelte er ikke blot lette og bekvemme at opsætte, 
men har også fordelen af en alsidig anvendelse. F.eks. som sol-
sejl, kan efter eget valg benyttes med eller uden sidevægge.

InfoStore vinduer sørger for en behagelig og luftig 
atmosfære.

Leveres med to tagstænger, to stor-
mstænger og en stangspænder!

*)  Fordelspakke „Pro“ stål 
• 2 overliggerstænger 25x1 mm
• 2 stormstænger 22x1 mm
• 1 stangspænder

**)  Fordelspakke „Pro“ alu 
• 2 overliggerstænger 28x1 mm
• 2 stormstænger 25x1 mm
• 1 stangspænder

Primusklassen

Størrelse 9 – 10

Størrelse 11 – 12

Størrelse 13 – 16
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