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Mere end et telt:
Dit hjem, når du er på ferie.



Fortelte fra dwt –  
dit hjem, når du er på ferie

Fordi campinglivet er vores store lidenskab

Det er skønt at campere, uanset om det er i en campingvogn, en auto-
camper eller en campingbus. Vi har derfor nu i 30 år udviklet og fremstillet 
kvalitetstelte.

Vores eksperter overlader intet til tilfældighederne, uanset om det handler 
om konceptudarbejdelsen, det attraktive design, kvalitetsmaterialerne eller 
den håndværksmæssige præcision. Vi udvikler løsninger og fortelte, der er 
lige så alsidige og individuelle som brugerne.

Som bevis på at man kan have fuldstændig tillid til vores produkter, har 
foreningen af campingvogns- og autocamperforhandlere i Tyskland, 
Deutscher Caravaning Handels-Verband (DCHV), i 2017 tildelt dwt-telte 
campingbranchens Oscar ”Lupo” i kategorien ”Underleverandører” for 
ekstraordinære ydelser over for forhandlere og slutkunder.

Dette katalog viser vores aktuelle teltprogram – på en overskuelig og 
informativ måde. På www.dwt-telte.dk kan du desuden finde de to 
praktiske værktøjer Teltfinder og Produktsammenligning, som kan hjælpe 
dig med at finde det rigtige fortelt. Har du spørgsmål? Hjælper vi dig gerne 
videre!

Du kan have tillid til vores kompetencer og erfaring. Du kan 
have tillid til et fortelt fra dwt. Det er nemlig dit hjem, når du er 
på ferie.

På vegne af hele dwt-teamet byder vi dig hjertelig velkommen.

Claus og Sybille Winneknecht

Ny model eller en model i opdateret udgave i kollektionen 
2019/20.

Overblik over de vigtigste emner når det gælder vores telte

Vi angiver altid modellens maksimale formåen. Det skal imidlertid ikke 
afholde dig fra at tage et helårs- eller sæsontelt med på rejsen. Af de 
anførte årsager bør du til gengæld ikke benytte et let rejsetelt som 
sæson- eller helårstelt. 

Vi kan ikke medtage alle informationer i kataloget. 
På internettet på www.dwt-telte.dk findes yderligere doku-
mentation i form af billeder og tekst. Her kan du finde detal-
jeforklaringer, gode råd til betjening og anvendelse og flere 
teltmodeller.

Du har truffet et indledende valg blandt forskellige telt-
modeller og vil nu gerne sammenligne de specifikke 
karakteristika og teltudstyret. Med vores online-teltsam-
menligning på www.dwt-telte.dk kan du få et overblik 
over forskellene. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du 
meget velkommen til at ringe til os.

Vores produktfinder hjælper dig med at finde det fortelt, 
der passer til netop dine krav og det specifikke formål.
Efter at have fået svar på nogle enkelte spørgsmål foreslår 
vi dig en eller flere modeller.

Rabat på modeller eller tilhørende tilbehørspakker. Her kan 
der spares penge, uden at du behøver gå på kompromis med 
kvaliteten.

Rejsetelte:  
skal være lette og ukomplicerede at stille op, er fortrinsvis af 
lette, lys- og vanddampgennemtrængelige materialer, og store 
myggenetvinduer skaber god tværgående ventilation. Rejse-
telte skal kunne klare overskuelige ferieperioder. 

Sæsontelte: 
skal kunne klare alle typer af vejr, som kan påvirke forteltet 
i sæsonen fra forår til efterår. De bliver som regel stående 
samme sted hele sæsonen. Udstyret er mere omfattende, og 
vi anbefaler derfor altid tilpasning af stængerne til forholdene 
på opstillingsstedet.

Helårstelte:  
er med de benyttede materialer og det omfattende udstyr 
designet til helårsbrug. Stængernes dimensioner (rørdiameter 
og vægtykkelse) skal altid være tilpasset det respektive opstil-
lingssted og det forventede vejrlig.

Med Vikinge-pakken forbedres teltets stabilitet.
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Det store udvalg byder på noget for enhver! Du kan vælge mellem 
forskellige størrelser og konstruktioner. Der er modeller med eller 
uden teltbund og forskellige muligheder for at forbinde teltet med 
køretøjet. Lav vægt og mindre pakmål er en selvfølge.

Vores ”Specialmodeller” tilbyder løsninger til bestemte campingvogne, 
hvis udformning er anderledes, fordi de er højere, eller teltskinnen har 
en usædvanlig linjeføring. Der er også andre modeller, som f.eks. forteltet 
Curve, der har fået tildelt designprisen ”Red Dot Design Award”.  
Du kan se vores specialløsninger online på  
www.dwt-zelte.de/dk/produkter/specials/

SPECIALS

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

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

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

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

DELTELTE

fra side 32 fra side 46fra side 10

fra side 52 fra side 62

SOLSEIJL

BUSTELTE EKSTRA UDSTYR

HELTELTE

INDHOLD
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KVALITET
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Kvalitet fra dwt-telte: Til at stole på

Det er vigtigt, at du kan stole på, at forteltet svarer fuldstændig til 
dine forventninger, så du kan nyde de skønneste uger på året fuld-
stændig afslappet og uden bekymringer. For at det skal lykkes, 
benytter vi den bedste kvalitet i alle arbejdstrin. Vi overlader intet 
til tilfældighederne, uanset om det gælder designet af et nyt telt, 
materialevalget, fremstillingen eller den afsluttende kontrol, hvor vi 
går det hele efter i sømmene. Når alle komponenter er perfekt 
afstemt efter hinanden, tilbyder et telt fra dwt optimal pålidelighed, 
sikkerhed, kvalitet og lang levetid. Derfor udvikler, fremstiller og 
kontrollerer vi som tysk producent vores produkter med største 
omhu, så de alle til fulde lever op til værdistandarden ”Made in 
Germany” og er til glæde for brugerne i mange år frem. 

Et fortelt tilbyder praktisk og behagelig udvidelse af opholdsrum-
met, men skal også kunne give beskyttelse og sikkerhed ved ugun-
stige vejrforhold. Vi har udviklet strenge krav til vores telte, så du 
kan være sikker på, at dit telt holder. Alle egenskaber og udstyrsde-
taljer på teltene har til formål at give dig en afslappet ferie.

Vi anvender uddannede og kvalificerede fagfolk i vores produk-
tionsanlæg, som forstår håndværket og arbejder ansvarligt, 

grundigt og professionelt. Denne viden og erfaring er grund-
laget for vores imponerende kvalitetsniveau.

Vores kvalitetsfokus går dog endnu videre: Omfattende rådgivning 
før og under købet af teltet er en selvfølge for os. Når alt kommer 
til alt, skal dit telt gerne bringe dig glæde i mange år frem. Derfor 
hjælper vi med alle spørgsmål, som du måtte have til fortelte – 
både online, telefonisk eller personligt på messer. Og også efter 
købet står vi klar med vores omfattende servicetilbud. Reparations-
service er ligeledes en selvfølge for os. Derudover forsøger vi – alt 
efter teltmodel – også at tage højde for de individuelle ønsker, du 
måtte have.

Tag os gerne på ordet: Vi sætter alt ind på kvalitet –  
så du kan få de skønneste dage på året.
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KVALITET

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

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

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

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

Vi vil allerhelst gøre alt på egen hånd.
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Til kvalitet hører hos os også omfattende service.
Valget af den rigtige teltmodel er – ikke kun for begyndere – nogle gange  
en kompleks sag, idet forskellene mellem vores teltmodeller er lige så 
mangfoldige som deres anvendelsesmuligheder. Selvom man finder en masse 
oplysninger på internettet i dag, er en individuel rådgivning af en erfaren 
forhandler den bedste hjælp for at beslutte sig for et køb. 
Derfor er vores motto: 
Med omfattende rådgivning til det rigtige telt. Din forhandler hjælper dig 
gerne videre – eller henvend dig direkte til os:
Telefon 089/878542, www.dwt-telte.dk

Vi glæder os selvfølgelig også til at byde dig velkommen på vores stand på 
diverse messer – eller i vores showroom i Baunatal (Tyskland). Begge steder 
kan du i ro og mag se nærmere på vores teltmodeller og få omfattende og 
kompetent rådgivning.

Og selvfølgelig fortsætter vores service efter købet af et telt. Hvis dit telt 
skulle tage skade på en eller anden måde, udbedrer vi fejlen selvfølgelig.  
Ved modellerne fra Komfort- og Luxus-klassen er individuelle ændringer  
også mulige. Ring til os!
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INNOVATION
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Vi giver din  
 ferie et pift.

Innovation er for os også små detaljeløsninger, som øger 
nytteværdien og letter håndteringen af vores telte.

Den seneste store innovation var selvfølgelig lanceringen 
af vores Air-In-telte. Siden har denne nye teltkategori 
udviklet sig markant. Air-In-telte er udviklet specielt til 
rejsecampister, men i dag tilbyder vi også et bredt og 
udbygget sortiment til campingvognsbrugere og autocam-
pister med forskellige konstruktioner (tunnel- og kuppel-
form) og materialer (Texolan 30 og Texolan 150 HQ). Et 
Air-In-telt er en ideel løsning til et kort ophold på et sted, 
eftersom det kan sættes op på få minutter og giver 
ek stra plads beskyttet mod vind og vejr. Mange campister 
har taget disse telte til sig som supplerende rumløsning til 
deres konventionelle fortelt eller deres markise.

Med afskærmningen, som vi nu benytter i de fleste af 
vores teltmodeller i komfort- og luksusklassen, etableres 
der til hver en tid beskyttet tværgående ventilation – 
også i regnvejr. Afskærmningen, der kan spændes fast, 
har sidestykker og beskytter således udluftningsvinduets 
myggenet. Det giver en yderligere mulighed for at redu-
cere kondenseringen af luftfugtigheden. 

Vi er meget taknemmelige for inspiration fra vores kun-
der. Vi tager gerne højde for dine værdifulde erfaringer i 
videreudviklingen af vores produkter.

9



HELTELTE Helteltet strækker sig over hele campingvognens længde og er dermed 
den største variant af forteltet. Det egner sig til alle tre ferietyper 

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

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

overrasket over, hvor mange muligheder vi tilbyder.
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HELTELTE

Heltelt-klasserne  
 i dwt-sortimentet.

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

Med forskellige design og et bredt udvalg af udstyrsdetaljer har vi attrakti-
ve løsninger til ethvert behov og forskelligartede anvendelsesformål.

For at det er lettere at orientere sig, har vi opdelt vores heltelte i klasser.
De følgende katalogsider kan sammen med vores online-værktøjer ”pro-
duktfinder” og ”produktsammenligning” være en hjælp for dig, når du skal 
vælge det rigtige telt.

Nærmere oplysninger om udstyrsdetaljer i forbindelse med heltelt-klasserne 
findes på side 12/13 i dette katalog. Yderligere informationer om de enkelte 
telte findes desuden på www.dwt-telte.dk.

PRIMUSKLASSEN

KOMFORTKLASSEN

LUXUSKLASSEN

easy-klasse: 
klar med det samme, tidløst design, 
attraktivt og imponerende udstyr, 
ekstremt god pris – simpelthen 
easy!
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PRIMUSKLASSEN 
Forteltene i PRIMUS-klassen er allerede som standard udstyret med grundudstyr, som gør campisten godt rustet 
til at nyde fritiden. PRIMUS-klassen tilbyder på alle områder den kendte dwt-kvalitet. Vi går allerede her hele vejen: 
F.eks. syer vores kvalificerede syersker højkvalitetsmaterialerne med højteknologiske tråde med lang levetid. Det er 
langt over standard.

1  Stabile, isyede stormklapper: 
Sørger for, at kræfterne fordeles opti-
malt, og teltet står sikkert. Særdeles 
effektive i forbindelse med en bagved-
liggende verandastang eller storm-
stænger.

2  Slidbeskyttelse: Isyet i gavlen, forhin-
drer beskadigelse af teltdugen på 
grund af tagstængernes rørfastgø-
relse.

3  Isyede løbegange i udhænget: Til præ-
cis føring af udhængsstængerne. 
Udhængsstænger (ekstraudstyr) for-
stærker og stabiliserer udhænget.

4 Dobbelt vindhjørne: Er et udlignings-
element til udligning af forteltets let 
skråtstillede sidestykke i forhold til 
køretøjets aerodynamiske bugform.
Det forbedrer teltets pasform.På den 
måde beholder teltets højre side-
stykke sin konstruktionsmæssige 
hældning, som er nødvendig for at 
kunne tilbygge en karnap. Både det 
dobbelte vindhjørne og sidestykket 
har separat vulst, som man kan vælge 
imellem, når teltet sættes op.

5  Robuste lynlåse: Forbinder de enkelte 
teltdele og lukker vinduer og døre. Vi 
anvender udelukkende kvalitetslynlåse 
fra anerkendte producenter for at 
sikre længst mulig funktionalitet.

6  Vandrette løbegange: Anvendes til 
stabiliserende ekstrastænger.

7  Tagkant til skrueløse Vario-Clip- 
elementer: På den måde undgås 
arbejdskrævende montering af 
skrue-vægøskner til tagstængerne. 
Vario-Clip fås som ekstraudstyr i et 
sæt.

8  Forberedelse til montering af sik-
kerhedsremmen: (billede til højre) 
I det fastsyede spændebeslag eller 
på telte med et stormtag (uden 
udhæng) i stangspidsen (billede til 
venstre)

1  Tagrendevulst til forteltets tag-
rende: Så vandet løber optimalt af 
Tagrenden er en særlig detalje, der 
fås som ekstraudstyr. 

2  Aflukkelig, højtplaceret galvud-
luftning: i forstykket findes en 
ek stra udluftningsmulighed, som 
fremmer luftudskiftningen og kan 
lukkes ved træk.

3  Fastspændbar afskærmning: 
Muliggør udluftning og tværventi-
lation i teltet ved alle typer vejr. 
God ventilation reducerer dan-
nelse af kondensvand. Afskærm-
ningen kan både spændes fast og 
rulles op samt lukkes helt til.  
(Undtagen ved Tango 240 og 
Carat, fås som ekstraudstyr til 
Atelier Chalet) 

4  Lodrette løbegange med velcro-
lukning: Forbedrer forbindelsen 
mellem teltdug og teltstænger, 
reducerer teltdugens bevægelse, 
når det blæser, og øger stabiliteten 
med den forbedrede føring af 
stængerne.

5  Vandrette løbegange med velcro-
lukning: Særligt nem at åbne og 
lukke, letter montering af veran-
dastænger/stormstænger (ekstra-
udstyr) og øger teltets stabilitet 
takket være teltdugens tætte for-
bindelse med teltstængerne.

KOMFORTKLASSEN 
Hvis du har lyst til mere komfort og sikkerhed, sætter pris på ekstra detaljer og ikke vil overlade noget til 
tilfældighederne, skal du vælge en model fra KOMFORT-klassen. Ud over alle udstyrsdetaljerne i PRIMUS-
klassen hører en række yderligere praktiske detaljeløsninger med til standardudstyret. Se de supplerende, 
modelspecifikke udstyrsspecifikationer på de enkelte produktsider.

Plus alle de udstyrsdetaljer, som er standardudstyr i  PRIMUS-klassen.
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UDSTYRSDETALJER

1  Løbegang i taget: Til forbindelse 
af midterstangen med telttaget 
(ved hjælp af velcrolukning), så det 
holdes stille. Der er mulighed for 
yderligere individuelle fastgørelser 
ved at pålime ekstra teltstangsfast-
gørelseselementer.

2  Dobbelte vinduesafdækninger 
med lynlås i sidestykkerne: 
Myggenettet kan lukkes med en 
afdækning af transparent folie, 
mens hele vinduet kan lukkes med 
vinduesafdækninger af stof, så der 
ikke kan kigges ind udefra. Beskyt-
ter vinduesfolierne..

3  Dobbelte gardinkanter: Til nem 
og hurtig ophængning af gardiner. 

4  Lynlås med overfald: Isyede strim-
ler dækker de primære lodrette 
lynlåse fra begge sider. Beskytter 
lynlåsene mod smuds, fugt og UV-
lys. Øger levetiden og forbedrer 
funktionaliteten.

5  Gardiner i sidestykkerne: Bidra-
ger til den hyggelige stemning.

6  Vulstforankring: Forankringen kan 
placeres individuelt og trinløst og 
letter dermed opstillingen af teltet 
takket være valgfrie forankrings-
punkter. Praktisk, når der er sten 
i jorden, og til at montere egnede 
fastgøringsmuligheder til teltbun-
den.

7  Dobbelt græskant: Dækker 
forank ringen. Udvendigt løber 
vandet af, og indvendigt kan gulvet 
tætnes.

8  Forstærket 28 x 1 mm stål-
rørsstang: Øger stabiliteten og 
sikkerheden.

9  Udhængsstænger og afstands-
stykker: Giver udhænget ekstra 
stabilitet, bidrager til udspænding 
af taget og holder stand ved 
kraftig vind. Detaljer som sæson- 
og helårscampister forstår at 
værdsætte.

LUXUSKLASSEN 
Luksusklassen imponerer med sit omfattende udstyr. Vi går ikke på kompromis, når det gælder LUKSUS-
klassen. Her er det højeste niveau standard. Ud over udstyrsdetaljerne fra PRIMUS- og KOMFORT-klassen har 
teltmodellerne i LUKSUS-klassen også en række yderligere detaljeløsninger, som især sæson- og helårscampisterne 
sætter pris på. De bidrager til atmosfæren, øger komforten og tilbyder yderligere bekvemmeligheder når det 
gælder opstilling, udspænding og forankring af teltet. Alt medvirker til, at du kan føle dig sikker på ferien - også når 
du er væk fra teltet.

Plus alle de udstyrsdetaljer, som er standardudstyr i   PRIMUS-klassen   og    KOMFORT-klassen.

1  32 mm stålstænger

2  teltstangholdere (lang)  
med lim

3  Rørklemme

4  Stormstangspakke

5  Stangspænder

6  Påskubnings-forankringskroge,  
stigeafspender

7  Sikkerhedsrem plus / xl

8  Stabilo-sæt

9  Udhaengsstangen, fortelt,  
stål, 22 x 1 mm

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

Billede Indholdet Vikinge pakke 2  
til model Prinz Plus 300

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

Vikinge pakke 4  
til model Favorit III

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

2 teltstangholdere (lang) med lim 5 4

3 rørklemmer 25 mm 4 4

3 rørklemmer 28 mm 15 15 24

4 stormstangspakke 3 1 1 1

5 stangspænder 1 1 1

6 påskubnings-forankringskroge – 10 10

6 stigeafspender – 10 10

7 sikkerhedsrem plus 1 1 1

7 sikkerhedsrem xl 1

8 Stabilo-sæt – – 1

9
udhængsstænger fortelt, stål,  
22 x 1 mm 2 – –
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WINNER

21

Vægten, den hurtige, lette opstilling og den alsidige 
udformning er de særlige kendetegn for denne lette rejsefælle. 
Campisterne har gjort denne udformning til en klassisker.
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Størrelse Omløbsmål 
i cm

Vægt 
i kg

Vejledende pris 
i Kr

Favørpris 
i Kr

 8 761 – 790 24,0 8.570,– 6.845,–
 9 791 – 820 24,5 8.610,– 6.890,–
10 821 – 850 25,0 8.910,– 7.105,–
11 851 – 880 26,0 9.040,– 7.235,–
12 881 – 910 27,0 9.255,– 7.405,–
13 911 – 940 27,5 9.385,– 7.490,–
14 941 – 970 28,0 9.600,– 7.665,–
15 971 – 1000 28,5 9.685,– 7.750,–
16 1001 – 1030 29,0 10.030,– 8.010,–
17 1031 – 1060 29,5 10.115,– 8.095,–
18 1061 – 1090 30,0 10.330,– 8.265,–
19 1091 – 1120 31,0 10.460,– 8.350,–
20 1121 – 1150 32,0 10.635,– 8.480,–
21 1151 – 1180 33,0 10.850,– 8.655,–
Se under alle omstændigheder vores informationer om anbefalede størrelser på side 30.

Anbefalet ekstraudstyr PrisiKr
Tagopspændingsredskab 
(2 tagstænger stål 25 x 1 mm med spændestrop) 435,–

Støttestang, stål 22 x 1 mm (pr. styk) 140,–
Merpris aluminiumstænger 28 x 1 mm / 25 x 1,2 mm 390,–
Tagopspændingsredskab alu 
(2 tagstænger alu 28 x 1 mm med spændestrop) 520,–

Støttestang, alu 25 x 1 mm (pr. styk) 195,–
Vario-Clip (se s. 65) -
Sikkerhedsrem Plus (1 par) 345,–
Stangspænder 290,–
Fra side 62 finder du endnu mere flot ekstra udstyr.

HELTELTE
Teltdybde: ca. 240 cm.
Materiale: Tag, for- og sidestykker af lysægte, slidstærkt 
og ekstremt let samt udvendig t coatet trail tex-stof. 
Beskyttelses- og græskant af polyester i høj kvalitet og 
med plastbelægning på begge sider; vejrbestandigt og alle 
dele kan afvaskes. Vinduesfolierne absorberer ca. 90 % af 
UV-strålingen. 
Tag: indsyede hulsømme i taget til gavlstænger; forberedelse 
i taget til valgfrit tagopspændingsredskab. Med det valgfrie 
tagopspændingsredskab opnås der en fantastisk spænding af 
telttagets stof, selv når der intet forstykke er sat i.
Forstykke: 2-delt og udtageligt; rundbueindgang med 
stalddørseffekt, kan rulles til side; store vinduer af transparent 
folie kan beskyttes mod sol og nysgerrige blikke ved hjælp af 
gardiner.
Sidestykker: aftagelige; begge sidestykker har myggenet-
vindue, og kan lukkes med en prægefolieafdækning ved 
hjælp af lynlås. Derved er der mulighed for en rigtig god 
tværventilation.
Stænger: 25 x 1 mm stål, vi anbefaler fra størrelse 11 to 
ekstra tagstænger, fra størrelse 13 to ekstra orkanstænger, 
fra størrelse 18 fire ekstra tagstænger, fra størrelse 21 fire 
ekstra orkanstænger. Stang-skitser

– Standardudstyr
–  Anbefalede ekstra stænger 

(se s. 66)

Størrelse 8–10 

Størrelse 11–12

Størrelse 18–20

Størrelse 13–17

Størrelse 21

1  Forstykkets højre halvdel og sidestykket giver læ mod vinden, og 
solsejlet giver skygge.

2  Højre halvdel af forstykket kan klappes ned til luftig veranda, hvor 
man kan sidde hyggeligt og beskyttet mod varmen.

3  Forstykket og sidestykkerne kan tages af, hvis man ønsker endnu 
mere luft. En stor fordel i solskinsvejr!

4  Tagopspændingsredskabet som understøtning, til optimal opspænding 
af taget.

INFO: For telte differentieres bl.a. ved hjælp af 
deres tagform. Tagformen er et centralt konstruk-
tionskendetegn ved bestemmelse af det anbefalede 
anvendelsesformål. Tagudhæng beskytter væggene, 
men udgør samtidigt også angrebsflader for vinden. 
Tagformen skal altid være tilpasset teltets placering. 
Som udgangspunkt påvirker tagformen også omfan-
get af stænger og dermed teltets vægt. Derfor bør 
rejsecampister på grund af de ofte ukendte rejsemål 
hellere vælge mindre tagudhæng. Stormtaget, et tag 
uden helt uden tagudhæng, der fuldt ud lever op til sit 
navn og trodser vinden, anbefales dermed til regioner, 
hvor man må regne med uforholdsmæssig meget vind.
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COLUMBUS 300

21

Det lette rejsetelt er i en klasse for sig når man ser på 
kvalitet, udstyr og vægt. Alle sider kan tages af, store udluft-
ningsvinduer i siderne, 6 mulige indgange, robust og slidstærk 
teltdug, omfangsrigt stangudstyr. Med dets dybde på 300 cm har 
denne variant særdeles meget plads!
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3 4 5 6

Størrelse Omløbsmål 
i cm

Vægt 
i kg

Vejledende pris 
i Kr

Favørpris 
i Kr

13 911 – 940 51,0       11.220,– 8.975,–
14 941 – 970 52,0       11.650,– 9.320,–
15 971 – 1000 53,0       12.090,– 9.670,–
16 1001 – 1030 55,0       12.520,– 10.015,–
17 1031 – 1060 56,0       12.950,– 10.360,–
Se under alle omstændigheder vores informationer om anbefalede størrelser på side 30.

Anbefalet ekstraudstyr Pris i Kr
Sikkerhedsrem Plus (1 par) 345,–
Inderhimmel 2.715,–
Stangspænder 290,–
Fra side 62 finder du endnu mere flot ekstra udstyr.

HELTELTE
Teltdybde: ca. 300 cm 
Udhæng: ca. 25 cm
Materiale: Tag af fuldsyntetisk materiale, udvendigt belagt; 
forstykke og sidevægge af trailtex, åndbart, ekstremt let, 
lysægte og afvaskeligt; høj beskyttelses- og græskant af 
polyester af høj kvalitet med plastbelægning på begge sider, 
vejrbestandig og komplet afvaskelig.
Beskrivelse: forstykke kan tages af og deles, en indgangsdør 
både til højre og venstre, hvert segment kan nedfældes til en 
veranda, vandrette hulsømme til stormstænger, fra størrelse 
16 med 4 vinduer. Sidevægge kan tages af; med store udluft-
ningsvinduer og gardiner på begge sider; verandaeffekt er 
mulig; hver sidevæg byder på 2 indgangsmuligheder.
Stænger: 25 mm x 1 Stål. Tilkøb til teltet stormstangs pakke.
Leveringsomfang: Teltdug, stænger, Vario-Clip, hjul- og vind-
blænde, gardiner, opspændingsmateriale, opbevaringspose.

1  Vægdelene kan fældes ned til en veranda 
(ill. viser Columbus 300).

2  Teltdybden er 300 cm. I den bagerste teltdel er 
der et vindue med præget folie, det store udluftnings-
vindue lukkes med lynlås og transparent folie.

3  Rummet kan bekvemt indrettes med bord og stole.
4  Den højtplacerede udluftning i gavlen kan lukkes.
5   Inderhimlen af bomuld-nældevæv sørger for 

behagelige omgivelser i teltet. Den mindsker 
dannelsen af kondensvand og sænker temperaturen 
inde i rummet. (Pris se respektive model)

6  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.

Stang-skitser
– Standardudstyr
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PRINZ PLUS 300

1

PRIMUSKLASSEN

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

PVC-fortelt til en begynderpris

18



2 43 5 6

Størrelse Omløbsmål cm Vægt kg Pris i Kr

13 911 - 940  42,0 11.320,–
14 941 - 970  43,0 11.665,–
15 971 - 1000  44,0 11.970,–
16 1001 - 1030  46,0 12.310,–
17 1031 - 1060  47,0 12.485,–
18 1061 - 1090  49,0 13.300,–
Se under alle omstændigheder vores informationer om anbefalede størrelser på side 30.

Anbefalet ekstra udstyr Pris i Kr

Karnap (B /D) 145 x 230 cm (se s. 63)
Vikinge pakke 2  3.500,– 

Vario-Clip (se s. 65)
Sikkerhedsrem Plus (1 par) 345,–
Stangspænder 290,–
Inderhimmel 2.715,–
Universelt udhængssolsejl Shadow Modul se side 62. 
På disse sider finder du meget mere ekstraudstyr.

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

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

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

3  Fremragende tværventilation ved hjælp af 
store myggenetvinduer i sidestykkerne. 
Med folieafdækninger, der kan lukkes med 
lynlås. Folieafdækningen kan i den ene side 
klappes ud som udluftningsafdækning og 
sørger for god konstant udluftning, når vej-
ret er dårligt.

4  Store vinduer sørger for en behagelig og 
luftig atmosfære.

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

6  Vandrette hulsømme: Er som standard 
allerede syet ind, anvendes til stabiliserende 
ekstrastænger.

Stang-skitser
– Standardudstyr

Størrelse 13–17

Størrelse 18

19



SWING 240/300

1 2

240
300

KOMFORTKLASSEN

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

2 teltdybder

Billedet viser Swing 300.
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3 4 5 6 7

Anbefalet ekstra udstyr Swing 240
Pris i Kr

Swing 300
Pris i Kr

Karnap (B /D) 145 x 210 cm  4.090,– 
Karnap (B /D) 145 x 240 cm  4.435,–
Merpris stålstænger 28 x 1 mm  605,–  605,– 
Merpris aluminiumstænger 28 x 1 mm / 25 x 1,2 mm  605,– 
Merpris aluminiumstænger 32 x 1,5 mm  2.070,–
Vario-Clip (se s. 65)
Sikkerhedsrem Plus (1 par)  345,–  345,– 
Stangspænder  290,–  290,– 
Inderhimmel  2.325,–  2.715,– 
Universelt udhængssolsejl Shadow Modul se side 62. 
På disse sider finder du meget mere ekstraudstyr.

Størrelse Omløbsmål  
i cm

Vægt  
i kg

Swing 240 
Pris i Kr

Vægt  
i kg

Swing 300 
Pris i Kr

11 851 – 880 36,0  12.615,–   37,5  13.820,–   
12 881 – 910 37,0  13.085,–   38,5  14.420,–   
13 911 – 940 40,0  13.905,–   41,5  15.280,–   
14 941 – 970 41,0  14.380,–   42,5  15.800,–   
15 971 – 1000 41,0  14.810,–   42,5  16.270,–   
16 1001 – 1030 42,0  15.325,–   43,5  16.830,–   
17 1031 – 1060 43,0  15.540,–   44,5  17.090,–   
18 1061 – 1090 45,0  16.055,–   46,5  17.650,–   
19 1091 – 1120 47,0  17.175,–   48,5  18.895,–   
20 1121 – 1150 49,0  19.930,–   51,0  21.565,–   
Se under alle omstændigheder vores informationer om anbefalede størrelser på side 30.

HELTELTE
Swing 240 Swing 300

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Størrelse 11–12

Størrelse 13–17

Størrelse 18–20

Stang-skitser
– Standardudstyr
–  Anbefalede Storm-

stangs-pakke (se s. 66)
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FOCUS 

21

KOMFORTKLASSEN

Design og funktion, uden kompromiser – 
det er Focus. Meget plads og lys understre-
ger det moderne look og sørger for velbehag. 
Funktionaliteten er der heller ikke blevet sparet 
på: Focus er alsidigt, anvendeligt og selvfølgelig sær-
deles stabilt. Hvad vil man mere?
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3 4 5 6 7 8

Anbefalet ekstra udstyr Pris i Kr

GripStop-låse (1 sæt) str. 10-12  305,– 
GripStop-låse (1 sæt) str. 13-17  435,– 
Tagstang, alu 28 x 1 mm / 25 x 1,2 mm (-200 cm, pr. styk.)  215,– 
Støttestang, alu 28 x 1 mm / 25 x 1,2 mm (pr. styk.)  215,– 
Opstillingsstang, alu 28 x 1 mm / 25 x 1,2 mm (pr. styk.)  200,– 
Vario-Clip (se s. 65)
Sikkerhedsrem Plus (1 par)  345,– 
Stangspænder 290,–
Fra side 62 finder du endnu mere flot ekstra udstyr.

Størrelse Omløbsmål cm Vægt kg Pris i Kr

10 821 - 850 25,0  12.870,–   
11 851 - 880 26,0  13.345,–   
12 881 - 910 27,0  13.775,–   
13 911 - 940 30,0  14.290,–   
14 941 - 970 31,0  14.595,–   
15 971 - 1000 32,0  15.065,–   
16 1001 - 1030 33,0  15.455,–   
17 1031 - 1060 34,0  15.970,–   
Se under alle omstændigheder vores informationer om anbefalede størrelser på side 30.

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

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

Størrelse 10–12 

Størrelse 13–17

Stang-skitser
– Standardudstyr
–  Anbefalede ekstra stænger 

(se s. 66)

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

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

3  Alle vinduer i fronten kan lukkes med 
indvendige afdækninger.

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

5  Gennem åbningen i forstykket strømmer 
frisk luft ind.

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

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

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

1

240
300

LUXUSKLASSEN

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

2 Billedet viser Tango 240

Billedet viser Tango 300.

2 teltdybder
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3 4 5 6 7 8 9

Anbefalet ekstra udstyr Tango 240
 i Kr

Tango 300
i Kr

Karnap (B /D) 145 x 230 cm (se s. 63)
Merpris stålstænger 32 x 1,5 mm 1.120,– 1.120,–
Merpris aluminiumstænger 32 x 1,5 mm 1.725,– 1.725,–
Vikinge pakke 3 3.000,– 3.000,–
Stormstangspakke størrelse 10 – 12 1.120,– 1.120,–
Stormstangspakke størrelse 13 – 20 1.380,– 1.380,–
Stormstangspakke størrelse 21 – 22 1.550,– 1.550,–
Vario-Clip (se s. 65)
Vindblænde med ventilation (se s. 64) fra 540,–  fra 540,– 
Sikkerhedsrem Plus (1 par) 345,– 345,–
Stangspænder 290,– 290,–
Inderhimmel 2.325,– 2.715,–
Rundbuedør (ekstrasegment til forstykke) 2.025,– 2.025,–
Universelt udhængssolsejl Shadow Modul se side 62. 
På disse sider finder du meget mere ekstraudstyr.

Størrelse Omløbsmål 
cm

Vægt 
kg

Tango 240 
Kr

Vægt 
kg

Tango 300 
Kr

10 821 - 850 43,0 15.240,– 48,0 17.090,–
11 851 - 880 52,0 15.755,– 54,0 17.950,–
12 881 - 910 54,0 16.145,– 57,0 19.070,–
13 911 - 940 60,0 16.700,– 62,0 19.500,–
14 941 - 970 61,0 17.090,– 64,0 20.360,–
15 971 - 1000 63,0 17.520,– 65,0 21.180,–
16 1001 - 1030 68,0 18.165,– 68,0 21.865,–
17 1031 - 1060 69,0 18.595,– 69,0 22.515,–
18 1061 - 1090 74,0 19.285,– 74,0 23.630,–
19 1091 - 1120 75,0 20.705,– 75,0 25.610,–
20 1121 - 1150 75,0 23.935,– 77,0 29.270,–
21 1151 - 1180 81,0 24.665,– 83,0 30.130,–
22 1181 - 1210 --- --- 84,0 30.430,–
Se under alle omstændigheder vores informationer om anbefalede størrelser på side 30.

HELTELTE
Tango 240 Tango 300

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

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

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

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

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

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

4  Lynlåsafdækningerne beskytter mod hurtig 
forurening og imod solens påvirkning.

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

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

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

8  Bundudspænding med individuel, trinløs 
placering.

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

– Standardudstyr
– Kanal i tag
–  Anbefalede Storm-

stangs-pakke (se s. 66)

Størrelse 10 

Størrelse 11–12

Størrelse 13–17

Størrelse 18–20

Størrelse 21–22
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AMBASSADOR II 240/300

240
300

LUXUSKLASSEN

Kvalitetsforarbejdning, funktionelle detaljeløsninger og udstyr i top-
klassen – modellen Ambassador II imponerer med sin særlige standard. 
Takket være de mange fleksible dele er helårsteltet, som fås i to dybder, en 
sand forvandlingskunstner.

2 teltdybder

Du finder detaljevideoer på vores hjemmeside.

Billedet viser Ambassador II 300.
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3 4 5

6

7

8

9

10

11

Størrelse Omløbsmål 
i cm

Vægt 
i kg

Modell 240 
Pris i Kr

Vægt 
i kg

Modell 300 
Pris i Kr

12 881 – 910 54,0 17.390,– 57,0 20.835,–
13 911 – 940 60,0 17.910,– 62,0 21.350,–
14 941 – 970 61,0 18.380,– 64,0 22.340,–
15 971 – 1000 63,0 18.810,– 65,0 23.200,–
16 1001 – 1030 66,0 19.545,– 68,0 23.935,–
17 1031 – 1060 67,0 20.015,– 69,0 24.665,–
18 1061 – 1090 71,0 20.705,– 74,0 25.870,–
19 1091 – 1120 72,0 22.210,– 75,0 28.020,–
20 1121 – 1150 74,0 25.740,– 77,0 32.025,–
Se under alle omstændigheder vores informationer om anbefalede størrelser på side 30.

Anbefalet ekstra udstyr Modell 240
Pris i Kr

Modell 300
Pris i Kr

Karnap (B x D) 145 x 230 cm (se s. 63)
Merpris stålstænger 32 x 1,5 mm 1.120,– 1.120,–
Merpris aluminiumstænger 32x1,5 mm 1.725,– 1.725,–
Vikinge pakke 3 3.000,– 3.000,–
Stormstangspakke størrelse 12 1.120,– 1.120,–
Stormstangspakke størrelse 13 – 20 1.380,– 1.380,–
Vario-Clip (se s. 65)
Vindblænde med ventilation (se s. 64) fra 540,– fra 540,–
Sikkerhedsrem Plus (1 par) 345,– 345,–
Stangspænder 290,– 290,–
Inderhimmel 2.325,– 2.715,–
Rundbuedør (ekstrasegment til forstykke) 1.640,– 1.640,–
Universelt udhængssolsejl Shadow Modul se side 62. 
På disse sider finder du meget mere ekstraudstyr.

HELTELTE

Materiale: Tag, for- og sidestykker af polyester 
i høj kvalitet og med plastbelægning på begge 
sider, vejrbestandigt lakeret og fuldt vaskbar; 
den forarbejdede vinduesfolie absorberer ca. 
90 % af UV-strålerne.
Forstykke: 3-delt; alle segmenter kan tages 
ud og udskiftes indbyrdes; dermed kan ind-
gangsdøren flyttes til alle andre positioner af 
forstykket; indgangsdør kan f lyttes og rulles 
op; vindue med vinduesklapper og lynlås, kan 
desuden lukkes med vandret lynlås under vin-
duesklapperne; verandaeffekt; vandrette og 
lodrette hulsømme med velcrolukning; lommer 
til verandastænger med velcrolukninger. Rund-
bueindgang i forstykket kan tilkøbes.
Sidestykker: begge sidestykker er indbyrdes 
udskif telige og kan klappes ned til veranda; 
det ene sidestykke har en kombination af dør 
og vindue af myggenet-/folievindue, det andet 
af 2 myggenet-/folievinduer. Alle vinduer er 
udstyret med gardiner, desuden dobbelte 
vinduesklapper. Desuden i alle sidestykker et 
ventilationsvindue (myggenet). Ventilationsvin-
duerne i begge sidestykker med regnhætter, 
der kan rulles op og spændes af, så der altid og 
uafhængigt af vejret kan oprettes en beskyttet 
tværventilation. Alle afdækninger og regnhæt-
ter hele vejen rundt kan lukkes med lynlås, også 

Stang-skitser
– Standardudstyr
– Kanal i tag
–  Anbefalede Storm-

stangs-pakke (se s. 66)

Størrelse 12

Størrelse 13–17

Størrelse 18–20

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

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

vandret. Lodret og vandret hulsøm med velcrolukning til stormstænger; 
mulighed for tilbygning af karnap i højre side..
Stænger: 28 x 1 mm stål inkl. udhængsstænger med to afstandsstykker; 
fra størrelse 13 med to ekstra støttestænger, fra størrelse 18 med to 
ekstra tagstænger. 32 x 1,5 mm stål eller aluminiumstænger kan tilkøbes.

1  Flytbar indgangsdør.
2  Rundbueindgang (med stalddørseffekt) kan tilkøbes.
3  Mulighed for veranda i for- og sidestykker.
4  Alle vinduer kan lukkes med vinduesafdækninger, så der er lukket 

for nysgerrige blikke..
5  Alle vinduer kan lukkes med vinduesafdækninger,  

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

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

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

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

regnvandet ned, og indvendigt tætnes gulvet.
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Winner s. 14

Columbus s. 16

Prinz Plus s. 18

Swing s. 20

Focus s. 22

Tango s. 24

Ambassador II s. 26

UDSTYR PÅ HELTELTE
EASYKLASSEN PRIMUSKLASSEN KOMFORTKLASSEN LUXUSKLASSEN 

Model Winner Columbus Prinz Plus Swing Focus Tango Ambassador II
Omkredsmål i cm 761–1180 911 – 1060 821 – 1060 851 – 1150 821 – 1060 821 – 1210 881 – 1150
Gulv til loft-dybde i cm 240 300 240 240+300 300 240+300 240+300
Anbefalet brug / anvendelsesformål
Materiale / tag
Polyesterstof (PVC) med kunststofcoating på begge sider x x x
Trailtex, polyesterstof med coating på en side x TOP TOP TOP
Materiale / vægge
Polyesterstof (PVC) med kunststofcoating på begge sider x x x
Trailtex, polyesterstof med coating på en side x x x x
Tag

Uden supplerende søm x x med 240 cm 
dybde x x

Hulsømme med velcrolukning til tagstænger x x
Hulsømme til spændestænger til halvtag x x x x x
Tagudhæng til tagrende x x x x
Halvtag forstærket med stænger x x x
Vario-Clip-system (skrueløst holdersystem), kan eftermonteres x x x x x x x
Forstykke
aftagelig x x x x x x x
Forskydelig indgangsdør x x x
Udskiftelige dele til forsmæk x x x
Vinduesklap(per) med lynlås x x x x
Verandaeffekt mulig x x x x x x
Vandrette hulsømme til stormstænger x x
Vandrette hulsømme med velcrolukning til stormstænger x x x
Lodret hulsøm med velcrolukning, til de midterste stænger x x x
Vedvarende høj udluftning i gavlen x
Vedvarende høj udluftning i gavlen, kan lukkes x x x x
Stanggennemgang for spænding af halvtag x x
Sidestykker
aftagelige x x x x x x
Sidevægsdele, og –dør udskiftelige, kan klappes op til veranda x x
Vandrette hulsømme til stormstænger x x
Vandret hulsøm med velcrolukning til stormstænger x x x
Lodrette hulsømme med velcrolukning til stormstænger x x
Indgangsdør x x x x
Ventilationsvindue med klap og lynlås x x x x x
Ventilationsvindue med dobbelt klap og lynlås x x
Sidevægge med gardiner x x x x
Mulighed for montering af karnap til højre eller til venstre til højre til venstre/til højre til højre til højre
dobbelt vindhjørne; for bedre tilpasning til skrå bovformer x x x x x x x
Generelt udstyr
Gardinudhæng x x x x dobbelt dobbelt
Opspændes ind - eller udvendigt, f leksibel opspændingsrig x x x x
Dobbelte mudderklapper, ind- og udvendigt, individuel gulvopspænding, 
som kan positioneres trinløst x x

Afdækkede lynlåse (ikke ved vinduesklapper) x x
Stormopspændingsmuligheder hele vejen rundt x x x x x
Stikspænde til sikkerhedsrem Plus og Plus XL x x x x x x
Komplet leveringsomfang
Teltbetræk, stænger, gardiner, opspændingsmateriale, hjul- og vindskærm, 
1 pakkesæk x x x x x x x

2. pakkesæk til stænger inklusiv x x x x x
Ekstraudstyr mod merpris
Sovetelt x x x x x x
Inderhimmel x x x x x x
Sikkerhedsrem Plus og Plus XL x x x x x x x
Vario-Clip-påskubningselement (SHS-rende) x x x x x x x
Stangspænder x x x x x x x
Solsejl x x x x x

 Rejsetelt         Sæsontelt          Helårstelt
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Fortuna II s. 35

Vida HQ s. 36

Bella Air HQ s. 37

Speed Air / High s. 38

Space Air HQ s. 40

Cortina II s. 42

Jazz s. 43

Favorit III s. 44

UDSTYR PÅ DELTELTE
Model Fortuna II Vida HQ Bella Air HQ Speed Air / High Space Air HQ Cortina II Jazz Favorit III
Gulvbredde ca. fra til i cm 250 250 340 260–375 260–445 200–400 300–450 440–560/individuelt
Gulv til loft-dybde ca. fra til i cm 280 280 280 240 280 150-210 240 250/individuelt
Anbefalet brug / anvendelsesformål
Materiale / tag
Polyesterstof (PVC) med kunststofcoating på begge sider x x x
Trailtex, polyesterstof med coating på en side x x x x x
Materiale / vægge
Polyesterstof (PVC) med kunststofcoating på begge sider x x
Trailtex, polyesterstof med coating på en side x
Polyesterstof med PU-coating x x x x x
Tag
Uden supplerende søm x x op til 280 cm dybde
Hulsømme til spændestænger til halvtag x
Tagudhæng til tagrende x
Halvtag forstærket med stænger x
Vario-Clip-system (skrueløst holdersystem), kan eftermonteres x x
Forstykke
aftagelig fra størrelse 5 x x
Indgangsdør x x
Forskydelig indgangsdør x
Vinduesklap(per) med lynlås x x x
Udskiftelige dele til forsmæk x
Verandaeffekt mulig x x
Vandrette hulsømme med velcrolukning til stormstænger x x
Lodret hulsøm med velcrolukning, til de midterste stænger x x
Stanggennemgang for spænding af halvtag x
Sidestykker
aftagelige x x x
udskiftelige x
kan klappes op til veranda x
lodrette hulsømme med velcrolukning til stormstænger x
vandrette hulsømme med velcrolukning til stormstænger x
Indgangsdør x x x x x x x x
Ventilationsvindue med klap og lynlås x x x x x x
Sidevægge med gardiner x x x x x
Ventilationsvindue med dobbelt klap og lynlås x
Skumstofvulster med stor volumen Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra x x Ekstra
Vedvarende høj udluftning, kan lukkes x
Vedvarende høj udluftning x
Bagvæg
2-delt, enkeltvist udtagelige; overflapslukning med reb og trækstrimler x
Generelt udstyr
Gardinudhæng x x dobbelt
opspændes indvendigt, f leksibel opspændingsrig x x x x
opspændes udvendigt, f leksibel opspændingsrig x x x x x x x
dobbelte mudderklapper, ind- og udvendigt, individuel gulvopspænding  
som kan positioneres trinløst x

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

 Rejsetelt         Sæsontelt          Helårstelt



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

At kunne fastslå størrelsen er centralt, når der skal vælges telt, da 
den rigtige størrelse er afgørende for, at dit nye telt passer til 
campingvognen. Ved fuldstændig indtrukne fortelte taler vi om 
omløbsmål, mens vi ved delindtræksfortelte bruger delind-
træksmål.
Vi måler altid originalkøretøjerne med standardudstyr fra fabrik-
ken. Ved hjælp af en lang række detaljemål kommer vi med en 
størrelsesanbefaling til de campingvogne, som vi kender.
Ved hjælp af dataene for din campingvogn (fabrikat, modelår, serie 
og model) kan du få vores størrelsesanbefaling via online-størrel-
seskalkulatoren: www.dwt-telte.dk/_storrelsen. Vi vedligeholder 
løbende databasen.
Ved deltelte, der trækkes ind i midten, oplyser vi grundmålet og 
desuden tagmålet, hvis teltets sidestykker er skråtstillede. Ved 
bestemmelse af mål er det vigtigt at være opmærksom på cam-
pingvognens sideudformning samt placering af dør, vinduer og 
serviceafdækninger.
Ved deltelte, der trækkes ind til ven-
stre eller højre, flugter den ene side 
af forteltet med campingvognen. Det 
andet sidestykke befinder sig på 
køretøjets væg.
Delindtræksmålet giver dig oplysninger om den præcise placering 
af sidestykket. Du skal måle fra bundpunktet A gennem tætnings-
skinnen til det sted, hvor teltet skal slutte, og sidestykket skal 
afslutte lodret (punkt B). Ved hjælp af delindtræksmålet kan du 
efterfølgende definere størrelsen.
Spørgsmål? Kontakt os via SERVICE-LINE, eller skriv til: : 
denmark@dwt-zelte.com

Som det allerførste bør du spørge dig selv, hvad du gerne vil bruge teltet 
til. Forskellige typer campingliv, hvad enten det er rejsecamping, sæson-
camping eller helårscamping, stiller nemlig forskellige krav til dit udstyr og 
dermed til dit fortelt. Vi definerer campingformen med udgangspunkt i, 
hvor længe man camperer samme sted.
Rejsecamping opfatter vi som korte ferieophold med kort opholdstid fra 
dage til få uger samme sted. Det betyder, at du har brug for at opstille 
teltet oftere. Der skal altid tages højde for teltets vægt i forbindelse med 
nyttelasten.
Sæsoncamping forbindes med ophold fra forår til efterår, primært på ét 
sted. Teltet skal kunne trodse vejrliget. Robuste materialer og stabile stæn-
ger er derfor lige så vigtige som funktionelt udstyr, der øger komforten og 
sikkerheden.
Med helårscamping mener vi, at forteltet bruges 365 dage om året. Du 
skal ikke gå på kompromis med hverken materialer, stænger eller udstyr i 
forhold til at få langvarig glæde af dit fortelt.
Hvordan tager det fremtidige placeringssted for dit nye telt sig ud? Træer, 
især harpiksholdige, kræver særlige materialer i forhold til pleje og lang 
levetid. Også planter i nærheden som hække eller træer samt fugleklatter 
påvirker materialet. Vekselvirkningen fra saltvand i kombination med 
UV-stråling påvirker også materialet markant.
Alle telte kan optimeres med det rigtige tilbehør til den forventede 
anvendelse. Der kan vælges mellem ekstra teltstænger, særligt opspæn-
dingsmateriale, sikkerhedsremme, stormstænger, læskærme og andet til-
behør. Vi og forhandleren vejleder dig gerne.

For os består et fortelt altid af to komponenter: Teltdugen og telt-
stængerne. Med stængerne kan du optimere dit telt til det ønskede 
anvendelsesformål for eksempel hvad angår vægt, stabilitet eller rust-
beskyttelse.
Grundudstyret indeholder stænger, så du uden problemer kan tage 
på ferie. Hvis du er rejsecampist, vil det måske af vægtmæssige årsager 
være en god ide med aluminiumstænger. Som sæsoncampist på en 
plads, hvor det blæser, kan stærkere stål- eller aluminiumstænger 
være et alternativ.
Vi fremstiller vores stænger i egen produktionsafdeling og kan tilbyde 

stænger i stål og aluminium, som vi forarbejder i 
forskellige mål. I den sammenhæng tager vi ikke 
blot højde for rørdiameteren, men også vægtyk-
kelsen. Vi anbefaler passende valgmuligheder til 
hver teltmodel med udgangspunkt i anvendel-
sesformålet.
Det er stængerne, der skaber den grundlæg-
gende stabilitet. Det er dog lige så vigtigt, at telt-
dugen er udspændt og sikret korrekt med 

barduner. Ekstra vandrette stænger (f.eks. tagstænger, verandastæn-
ger) og lodrette stænger (f.eks. orkanstænger) hjælper dig med at nå 
det ønskede mål. På den måde undgår du, at teltets vægge trykkes 
ind, eller taget bliver løst på grund af vind og vejr og forhindrer, at der 
samles vand på taget.

Her kommer du direkte til størrelseskalkulatoren 
Scan QR-koden med mobilen, og få flere oplysninger på 
www.dwt-telte.dk/_storrelsen

Her kan du finde yderligere tips til køb af telt 
Scan QR-koden med mobilen, og få flere oplysninger på
www.dwt-telte.dk/_kob

Her finder du materialeoversigten
Scan QR-koden med mobilen, og få flere oplysninger på  
www.dwt-telte.dk/_materiale

30



UDSTYRSDETALJER

Camping handler om at holde ferie i naturen. Da miljøpåvirkningerne 
konstant øges, påvirkes materialerne også i stadig stigende grad.
Disse udfordringer tackler vi sammen med vores dygtige leverandører 
og finder de bedste løsninger til glæde for dig som bruger. Skrappe 
produktionsretningslinjer og løbende materialetests gennemført af uaf-
hængige institutter sikrer desuden en produktionsstandard på højt 
niveau.
Vi nævner ikke som udgangspunkt de tekniske data for de materialer, vi 
anvender, da de kun siger ganske lidt i sig selv. Til gengæld er du velkom-
men til at kontakte os for at få mere at vide. Du kan også få yderligere 
oplysninger om vores materialer på internettet: 
www.dwt-telte.dk/_materiale

Stof med plastbelægning på begge sider, også kaldet PVC-stof 
Basisstoffet er et særdeles rivefast polyesterstof. Basisstoffet, de sam-
menvævede trådes tykkelse og vævningens tæthed giver materialet sin 
høje grad af modstandsdygtighed. Den efterfølgende påføring af 
PVC-belægning på begge sider beskytter og forbedrer basisstoffet. 
Materialet optager ikke fugt, er fuldstændig vandtæt, rådbestandigt og 
kan vaskes af og rengøres på begge sider. Vi bruger det i forskellige 
kvaliteter som tag- og vægmateriale og producerer helårstelte af mate-
rialet. Det egner sig dog nøjagtig lige så godt til sæsonbrug. På grund af 
materialets høje tæthed kan der ske en øget dannelse af kondensvand. 
Det kan du dog modvirke ved at forhindre fugt fra jordbunden i at stige 
til vejrs i teltets indre, tilnærme rumtemperaturen til temperaturen 
udenfor med en permanent tværgående ventilation, udstyre teltet med 
en inderhimmel eller montere en vindafskærmning med udluftningsind-
satser.

Udvendigt coatet stof, også kaldet trailtex-TOP eller trailtex
Disse stoffer er lettere end stof, som er PVC-belagt på begge sider. 
Materialet opnår sin modstandsdygtighed via polyestermaterialet 
(basisstoffet). Dette teltstof er vandgennemtrængeligt (åndbart), 
hvorfor den udvendige belægning har en mere ru og porøs overflade, 
som kræver mere avanceret pleje. Det kan ikke undgås, at der dannes 
kondensvand, men risikoen er lavere i forhold til de materialer, der er 
PVC-belagt på begge sider. Fugten sætter sig jævnt som en film på 
undersiden af stoffet. Da undersiden ikke har en belægning, kan bak-
terier udvikle sig til jordslåede pletter på grund af madlavning eller 
rygning. Vi anbefaler derfor regelmæssig rengøring. Vi forarbejder 
primært disse stoffer til rejse- og sæsontelte, ofte også kombineret 
med stoffer med PVC-belægning på begge sider i teltets tag.
Akrylstof, også kaldet leacryl-stof
Et højteknologisk syntetisk kvalitetsstof. Vi benytter udelukkende spin-
defarvet akrylstof, som begejstrer med sin tekstur og sit fine tekstiludse-
ende. Spindefarvede akrylstoffer har en meget høj farvebrillans ved 
transmitteret lys, da trådene/fibrene er gennemgående behandlet med 
farvepigmenter. Akrylstoffer er fremragende udendørstekstiler. De har 
lang levetid og den påkrævede modstandsdygtighed mod regn, lys og 
temperatursvingninger. Stofferne har vand- og olieafvisende imprægne-
ring. Derfor bruger vi dem fortrinsvis i væggene i sæsontelte. Akrylstof-
fer er vandgennemtrængelige og reducerer dannelsen af kondensvand.
De sammenvævede tråde, der er spundet af fibre, har visuel lighed med 
bomuldsstof, men har på ingen måde de samme egenskaber. Spindefar-
vede stoffer må ikke forveksles med garnfarvede stoffer, som vi ikke 
betragter som alternativer, der er egnede på campingområdet.

Polyesterstof, også kaldet Texolan
Til produktionen af vores letvægtstelte og 
Air-In-modeller anvender vi forskellige kvaliteter af 
polyesterstof: Texolan 30 og Texolan 150 HQ er 
begge farvede stoffer. De er kendetegnet ved en 

meget lav fladevægt og er derfor optimale til letvægtstelte. Disse 
materialers tæthed defineres med den tekniske værdi for vandsøjle-
trykket. For fremstilling af fortelte til camping gælder DIN-standar-
den 8936. Begge materialekvaliteter mere end opfylder det nøgletal 
for vandsøjletryk på 2.500 mm, som standarden fastlægger som 
minimum. Stoffets høje tæthed opnås ved hjælp af et silikonelag på 
stoffets underside. Texolan 150 HQ anvender vi til modellerne i 
HQ-klassen (High-Quality). Texolan 30 er lærredsvævet, mens Tex-
olan 150 HQ fremstilles med en ekstra modstandsdygtig rip-
stop-struktur. Den kendes på de forstærkede tråde, der med regel-
mæssige mellemrum er vævet ind i kæde- og skudretning. De danner 
en ternformet struktur og øger rivfastheden. Disse materialer er 
ideelle til rejsetelte. Blandt andet på grund af fugtabsorberingen 
egner de sig ikke til vintercamping.

Det rigtige materiale er afgørende

Ved konceptudarbejdelse og udvikling af dwt-telte 
spiller holdbarhed, modstandsdygtighed mod vand-
tryk, lys- og vandægthed en central rolle. Vi har også 
fokus på udvalgte førsteklasses trådtyper til at sy teltene 
med. Her fortæller vi mere om, hvorfor vi anvender de speci-
fikke materialer, og hvad der kendetegner dem.

BEMÆRK: Stof klassificeres ud fra deres tekniske data. Nøg-
letallet for vandsøjle giver oplysninger om materialets tæthed. 
Oplysningerne beror oftest på det ubehandlede stofs tilstand. 
Denne værdi reduceres alt efter anvendelsesar t og i takt med 
tiden. Derfor undlader vi at angive tallet, men forsikrer dig i stedet, 
at vi mere end opfylder anbefalingerne i DIN- og ISO-standar-
derne.

Her finder du materialeoversigten  
Scan QR-koden med mobilen, og få flere oplysninger på 
www.dwt-telte.dk/_materiale

Få eksperttips til den rigtige pleje på 
internettet. 
Kig dig omkring i vores infomagasin.  
I artiklen ”Find det helt rigtige fortelt til 
alle regioner” får du flere gode råd om 
telte!

STØRRELSER & TIPS \\ MATERIALIEN
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DELTELTE Navnet antyder det: Delteltet står foran en del af din campingvogn og er den 
rigtige løsning til alle, som ønsker et yderligere, beskyttet frit areal foran 

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

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

Deltelte er meget populære til korte rejser og kortere 
ophold, men også til traditionel vintercamping.
Rejsecampister værdsætter den hurtige opstiling, mens 
vintercampister sætter pris på fordelen ved teltets 
begrænsede dybde og tilsvarende stejle taghældning, så 
sneen let kan glide af i tøvejr.

Deltelte er imidlertid også telte, som flugter med 
campingvognen i den ene side. Disse telte kalder vi 
delindtrækstelte. Ud over tagelementet er et sidestykke 
også forbundet med campingvognen via vulsten.

Deltelte med luftslangekonstruktioner, som vi kalder Air-
In-telte (fra side 37), bliver stadig mere populære, da de 
er meget nemme at håndtere.

De kan sættes op på få minutter, men egner sig til 
gengæld kun som rejsetelte fra forår til efterår. Alligevel 
har de stor stabilitet over for vind. Flerkammersystemet 
letter opstilling og nedtagning og eventuelt senere 
service.

En særlig udgave af delteltet er det fritstående deltelt, 
vores model Favorit III (side 44). Dette telt giver dig 
mulighed for at tage campingvognen med på ferie, uden 
at forteltet skal afmonteres. Det giver dig øget mobilitet.

Du kan finde flere detaljer om de enkelte telte på 
www.dwt-telte.dk

Deltelte fra dwt: For den højeste fleksibilitet.

easy-klasse: 
klar med det samme, tidløst design,  

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

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

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

Telte med moderne luftslangekonstruktioner i stedet for gængse 
traditionelle stænger. Vi anbefaler udelukkende Air-In-telte til 
rejseformål uden for vintersæsonen.

Telte markeret med dette symbol kan hurtigt sættes op uden en stor 
indsats. De er derfor velegnede og kan anbefales til korte ophold

HQ = High-Quality – ekstra modstandsdyg-
tigt ripstop-polyestermateriale. Forstærkede 
tråde, der med regelmæssige mellemrum er 
vævet ind i kæde- og skudretning, danner en 
ternformet struktur og øger rivfastheden.

Mere plads takket være teltdybde med forskellige mål. Egner sig til 
alle, som bruger forteltet som opholdsrum og gerne vil indrette sig 
komfortabel t.

Der findes campingvogne, hvis teltskinnehøjde (som ikke er lig med 
det tekniske mål for den samlede højde, som tager højde for eventuelle 
overbygninger) ligger over standarden på 235–250 cm. Delteltmodeller 
med dette symbol fås også til højere teltskinneforløb.

Ny model eller en model i opdateret udgave i kollektionen 2019/20. Rabat på modeller eller tilhørende tilbehørspakker. Her kan 
der spares penge, uden at du behøver gå på kompromis med 
kvaliteten. Dette muliggøres af en række forskellige faktorer.

Rejsetelte:  
skal være lette og ukomplicerede at stille op, er fortrinsvis af 
lette, lys- og vanddampgennemtrængelige materialer, og store 
myggenetvinduer skaber god tværgående ventilation. Rejse-
telte skal kunne klare overskuelige ferieperioder.. 

Sæsontelte: 
skal kunne klare alle typer af vejr, som kan påvirke forteltet i 
sæsonen fra forår til efterår. De bliver som regel stående 
samme sted hele sæsonen. Udstyret er mere omfattende, og 
vi anbefaler derfor altid tilpasning af stængerne til forholdene 
på opstillingsstedet.

Helårstelte:  
er med de benyttede materialer og det omfattende udstyr 
designet til helårsbrug. Stængernes dimensioner (rørdiameter 
og vægtykkelse) skal altid være tilpasset det respektive opstil-
lingssted og det forventede vejrlig. 
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FORTUNA II

2 31

Størrelse Mål (BxD) 
i cm

Vægt 
i kg

 Vejledende 
pris i Kr

Favørpris 
i Kr

1 250 x 280 12,0 3.405,– 2.715,–

Anbefalet ekstra udstyr Pris i Kr
Special-trykstang alu (pr. styk) 190,–
Skumgummivulst (pr. styk) 160,–
Luftpolstring Air-In (pr. styk) 345,–
Hjul- og vindblænde (sæt) 220,–
Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 62!

DELTELTE

1  Solsejlet med sidestykker, der kan tages ud, 
giver skygge.

2  Et velkomment opbevaringsrum, når du ikke 
er til stede, f.eks. til campingmøbler..

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

Til campingvogne med en højde på 235 - 250 cm 

Materiale: Texolan 30, PU-coating.
Generelt udstyr: kan sikres med barduner udvendigt eller indvendigt, svejsede sømme, mulighed 
for stormsikring.
Forstykke: et stort vindue af transparent folie. Isyede gardiner lukker vinduerne indefra.
Sidestykker: med myggenet-/prægefolievindue; myggenet, som kan lukkes med prægefolieafdæk-
ning, og en dør, der kan rulles til siden, tildækkede lynlåse. Sidestykkerne kan tages af ved hjælp af 
lynlås.
Stænger: 25/22 mm stålstænger 
Indeholder: Teltdug, gardiner, stænger, opspændingsmateriale, bæretaske.

Fortuna II kan slås op i en håndevendig 
og giver dig en ekstra beskyttet plads 
foran campingvognen. Grundmålet 
giver rigeligt med plads til bord og 
stole eller til parkering af cykler. Også 
ideel som beskyttelseszone til andet 
udstyr.

Størrelse 1 

Stang-skitser
– Standardudstyr
–  Anbefalede ekstra stænger 

(se s. 66)
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VIDA HQ

2 31

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

1 250 x 280 15,0 4.050,–

Anbefalet ekstra udstyr  Pris i Kr

Special-trykstang alu (pr. styk) 190,–
Opstillingsstang, aluminium 25 x 1 mm (110 – 200 cm, pr. styk) 140,–
Skumgummivulst (pr. styk) 160,–
Luftpolstring Air-In (pr. styk) 345,–
Hjul- og vindblænde (set) 220,–
Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 62!

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

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

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

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

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

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

Størrelse 1

Stang-skitser
– Standardudstyr
–  Anbefalede ekstra stænger 

(se s. 66)
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BELLA AIR HQ

2 3 4 51

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

1 340 x 280 +80 22,0 6.500,–

Anbefalet ekstra udstyr  Pris i Kr

Special-trykstang alu (pr. styk) 190,–
Skumgummivulst (pr. styk) 160,–
Luftpolstring Air-In (pr. styk) 345,–
Afstandspuder (til markisemontering) 85,–
Hjul- og vindblænde (set) 220,–
Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 62!

DELTELTE

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

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

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

1

Stang-skitser
– Standardudstyr
– Anbefalede ekstra stænger 

(se s. 66)

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

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

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

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

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

2

Air-In betyder let vægt, lille sammenpakket mål og hurtig 
opstilling. Disse argumenter er garant for, at det altid betaler sig 
at slå dette telt op, også selvom det kun drejer sig om et par timer. 
En ideel rejsefælle til rejsecamping.

Du finder detaljevideoer på vores hjemmeside.

Billedet viser Speed Air størrelse 2.

1 Speed Air størrelse 1
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1

2
3

1

2
3

Størrelse 
 

Mål (BxD) 
i cm

Til monteringshøjde 
i cm

Vægt 
i kg

Vejledende pris 
i Kr

Favørpris 
i Kr

1 260 x 240 235 – 250 13,0 5.510,– 4.395,–
2 375 x 240 235 – 250 15,0 6.805,– 5.425,–
3 High 260 x 240 250 – 265 17,0 6.200,– 4.950,–

Anbefalet ekstra udstyr Pris i Kr

1  Specialtrykstang aluminium til str. 1 + 2 (pr. stk.)  190,–
1  Specialtrykstang aluminium til str. 3 High (pr. stk.)  215,–
2  Skumgummivulst (pr. stk.) 160,–
2  Luftpolstring-Air-In (pr. stk., til markisemontering) 345,–
3  Afstandspolsteringssæt til tagstabilisering til str. 1 og 3 High 475,–
3  Afstandspolsteringssæt til tagstabilisering til str.. 2 595,–
Afstandspuder (sæt med 3 stk. til markisemontering) til str. 1 og 3 High 195,–
Afstandspuder (sæt med 4 stk. til markisemontering) til str. 2 260,–
Hjul- og vindblænde (sæt) 220,–
Opstillingsstang, aluminium (110 – 200 cm, pr. stk.) 140,–
Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 62!

DELTELTE

Størrelse 1 + 3 High 

Størrelse 2

Stang-skitser
– Standardudstyr
–  Anbefalede ekstra stænger

Materiale: Texolan 30, PU-coating.
Tag: udstyret med 7 mm (teltskinne campingvogn) og 5 mm vulst (montering på markiser).
Forstykke: alle størrelser har et forstykkeelement, der kan rulles op eller klappes ud som solsejl; 
(opstillingsstænger som tilbehør). Forstykkevindue med gardin, over vinduerne myggenetindsatser 
med aflukkelige udluftningsafdækninger. I regnvejr giver denne udluftningsafdækning beskyttelse og 
sikrer konstant ventilation i teltet.
Sidestykker: med myggenet-/folievindue inklusive gardin. Myggenettet kan via folieafdækning luk-
kes med lynlås. Dør, der kan rulles til siden; stalddørseffekt; skjulte lynlåse.
Konstruktion: 10 cm Air-In System, str. 1 + 3 High med 3 kamre og str. 2 med 4 kamre; tagstang 
af 19/16 mm aluminium.
Generelt udstyr: kan sikres med barduner udvendigt, svejsede sømme, mulighed for stormsikring.
Leveringsomfang: Teltdug med Air-In-system, tagstang, gardiner, opspændingsmateriale, dobbelt-
virkende pumpe og bæretaske.

1  Et vinduessegment i forstykket kan rulles op, hvis du i 
solskinsvejr gerne vil have, at det lufter lidt mere.

2  Et vinduessegment kan rulles op eller i solrigt vejr klappes 
ud til solsejl og give skygge. Opstillingsstængerne fås som 
tilbehør.

3  Masser af lysindfald! På den måde opstår der en behagelig og 
luftig atmosfære inde i teltet. Det valgfrie afstandspudesæt 
fastgøres med velcrolukninger og spænder taget ud i 
bredden, så det bliver mere stabilt.

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

5  Aflukkelige udluftningsafdækninger, der kan spændes ud, 
sørger for en god tværventilation i teltet.

6  Som standard udstyret med to tagkanter og passer til 
fastgøring på campingvogn eller på autocamper.
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SPACE AIR HQ

2

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

Du finder detaljevideoer på vores hjemmeside.

Space Air HQ størrelse 445 M

1 Space Air HQ størrelse 260 M
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3 4 5 6 7

1

2

3

1

2

3

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

Monteringshøjde M 
(235 – 250 cm)

Monteringshøjde L 
(250 – 265 cm)

260 260 x 280 18,0 7.275,– 7.580,–
320 320 x 280 21,0 - 7.880,–
375 375 x 280 23,0 8.610,– 8.740,–
445 445 x 280 25,0 9.470,– -
Pakke mål i cm (BxD) 80 x 30

Anbefalet ekstra udstyr Pris i Kr
1  Specialtrykstang aluminium til monteringshøjde M 190,–
1  Specialtrykstang aluminium til monteringshøjde L 215,–
2  Skumgummivulst (pr. stk.) 160,–
2  Luftpolstring-Air-In (pr. stk., til markisemontering) 345,–
3  Afstandspolsteringssæt til str. 260 + 320 475,–
3  Afstandspolsteringssæt til str. 375 + 445 595,–
Afstandspuder (sæt med 3 stk., til markisemontering) til str. 260 + 320 195,–
Afstandspuder (sæt med 4 stk., til markisemontering) til str. 375 + 445 260,–
Inderhimmel til str. 260 + 320 305,–
Inderhimmel til str. 375 + 445 390,–
Hjul- og vindblænde (sæt) 220,–
Opstillingsstang, aluminium 25 x 1 mm (110–200 cm, pr. stk.) 140,–
Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 62!

DELTELTE

Materiale: Texolan 150 HQ (High Quality), PU-coatet.
Tag: udstyret med 7 mm (teltskinne campingvogn) og 5 mm vulst (montering på markiser).
Forstykke: Alle størrelser har et myggenetvindue med gardin og folieafdækning, der kan lukkes 
med lynlås. Ekstra vindue af transparent folie med gardin ved str. 260 M + L og 320 L; to vinduer af 
transparent folie med gardin ved str. 375 M + L og 445 M. Netvinduets folieafdækning kan desuden 
klappes ud som ventilationsafdækning. I regnvejr giver denne udluftningsafdækning beskyttelse og 
sikrer konstant ventilation i teltet. Alle segmenter kan rulles op eller åbnes som solsejl (opstillings-
stænger som tilbehør).
Sidestykker: med net-/folievindue inklusive gardin. Nettet kan via folieafdækning lukkes med lynlås. 
Dør, der kan rulles til siden; stalddørseffekt; lynlåse med overfald.
Konstruktion: 10 cm Air-In System, str. 260 M + L og 320 L med 3 kamre, str. 375 M + L og 445 
M med 4 kamre; ekstra afstandspuder i taget til stabilisering af tagfladen; tagstang af 19/16 mm 
aluminium.
Generelt udstyr: kan sikres med barduner udvendigt, svejsede sømme, mulighed for stormsikring.
Leveringsomfang: Teltdug med Air-In-system, afstandspudesæt, tagstang, gardiner, opspændings-
materiale, dobbeltvirkende pumpe og bæretaske.

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

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

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

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

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

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

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

Stang-skitser
– Standardudstyr
– Anbefalede ekstra stænger 

Størrelse 260 + 320

Størrelse 375 + 445
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CORTINA I I

1 2

Anbefalet ekstra udstyr Pris i Kr

Merpris stålstæanger 28 x 1 mm 435,–
Trykstang, stål 22 x 1 mm (pr. stk.) 175,–
Tagstang, stål 25 x 1 mm (pr. styk.) 160,–
Støttestang, stål, 22 x 1 mm (pr. styk.) 140,–
Hjul- og vindblænde (sæt) 220,–
Vario-Clip (se s. 65) -
Sikkerhedsrem Plus (1 par) 345,–
Stangspænder 290,–
Inderhimmel 1.425,–

Angiv venligst ønsket farve ved bestilling.
Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 62!

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

1 200 x 150 19,0 3.830,–
2 220 x 180 20,0 4.405,–
3 250 x 200 26,0 5.195,–
4 300 x 200 28,0 5.415,–
5 350 x 210 30,0 5.990,–
6 400 x 210 32,0 6.255,–

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

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

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.

Cortina II Grå

Til campingvogne med op til 250 cm teltskinnehøjde.

Generelt udstyr: kan fastspændes ind-/udvendigt med fleksibel opspændingsbarduner; græskant 
med øjer.
Materiale: alle dele af polyester i høj kvalitet, med plastbelægning på begge sider, vejrbestandigt, 
lakeret og fuldt aftørringsegnet; den forarbejdede vinduesfolie absorberer 90 % af UV-strålerne.
Sider: Indgangsdør med stalddørseffekt og afdækkede lynlåse i hver side; påsyede, kraftige skum-
gummivulste giver en optimal tætning.
Ekstra udstyr: Opspænding indvendigt eller udvendigt med fleksible opspændingsbarduner; øsk-
ner i græskanten. 
Leveringsomfang: teltdug, stænger, gardiner, pløkke, opspændingsbarduner og opbevaringspose.
Stænger: 25 x 1 mm stål, galvanisk forzinket og forkromet. Størrelse 1 og 2 med to støtteben, 
størrelse 3 - 6 med tre støtteben.

Størrelse 1–2 

Størrelse 3–6
Stang-skitser
– Standardudstyr
–  Anbefalede ekstra stænger 

(se s. 66)

Cortina II Blå
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JAZZ

2 3 4 51

Størrelse Gulvmål (BxD) 
i cm

Tagmål 
ca. i cm

Vægt 
i kg (ca.) Pris i Kr

1 300 x 240 275 29,0 7.880,–
2 350 x 240 325 30,0 8.225,–
3 400 x 240 375 31,0 8.910,–
4 450 x 240 425 33,0 9.300,–

Anbefalet ekstra udstyr Pris i Kr

Merpris stålstænger 28 x 1 mm 520,–
Merpris aluminiumstænger 28 x 1 / 25 x 1,2 mm 520,–
Tagstang, stål 25 x 1 mm (pr. stk.) 160,–
Stormstang, stål 22 x 1 mm (pr. stk.) 140,–
Vario-Clips (se side 65)
Sikkerhedsrem Plus (1 par) 345,–
Stangspænder 290,–
Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 62!

DELTELTE

Til campingvogne med op til 250 cm teltskinnehøjde.

Generelt udstyr: kan fastspændes ind-/udvendigt med fleksible opspændingsbarduner; græskant med øjer; vandret og 
lodret løbegang i forstykket, som kan lukkes med velcrolukning.
Materiale: Tag, beskyttelses- og græskant af polyester i høj kvalitet og med plastbelægning på begge sider, vejrbestandigt 
og alle dele fuldt aftørringsegnede; sidestykker og forstykke af trailtex, polyester med coating på den ene side, lysægte 
og let at pleje; den forarbejdede vinduesfolie absorberer ca. 90 % af UV-strålerne.
Forstykke: kan tages ud og klappes ned til veranda; mulighed for stormsikring under vinduerne og på taghjørnerne; 
vinduerne er forsynet med gardiner.
Sidestykker: i hvert sidestykke en dør, der kan rulles til side; myggenetindsatser under vinduet med åbning og lukning af 
folieklap giver en god tværventilation i teltet: sidevinduerne er forsynet med gardiner; skumplastvulster fastgøres med 
velcrolukning og trykkes med trykstænger mod campingvognen for bedre tætning. Ekstra højtplacerede udluftninger 
for den nødvendige luftudskiftning i teltet; Mulighed for stormsikring under vinduerne.
Stænger: som standard med 25 x 1 mm stålstænger og vinklet trykstang.
Leveringsomfang: Teltdug, stænger, gardiner, hjul- og vindafskærmning, opspændingsmateriale og opbevaringspose.

Elegancen understreger klassen på model Jazz og 
suveræniteten. Et robust tag, det åndbare stof i 
væggene sammen med de særlige udluftningsvinduer 
i siderne giver en komfort, som du ikke vil undvære 
på dine rejsemål eller på din opstillingsplads for 
sæsonen. Et godt argument.

1  Forstykket kan klappes ned til luftig veranda, hvor man kan sidde 
hyggeligt og beskyttet mod varmen. Store vinduer i sidestykkerne 
sørger for en behagelig og luftig atmosfære.

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

3  Masser af lysindfald! På den måde opstår der en behagelig og luftig 
atmosfære inde i teltet.

4  I begge sidestykker under et ventilationsvindue med 
udluftningsafdækning; beskyttet tværventilation i al slags vejr.

5  Med skumgummivulst og en særlig vinklet trykstang kan teltet sættes 
op på en måde, så det bliver mere vindtæt.

Stang-skitser
– Standardudstyr
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FAVORIT III

21

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

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

235 cm

30 cm 30 cm 30 cm

255 cm

Størrelse Mål icm Vægt ikg Pris i Kr

1 440 x 250 125,0 27.120,–
2 480 x 250 126,0 27.590,–
3 520 x 250 127,0 28.195,–
4 560 x 250 130,0 28.755,–

Ændring af teltbredden iht. dine ønsker
(op til maks. 600 cm) 3.660,–

Dybdeændring 251 - 260 cm 1.940,–
Dybdeændring 261 - 280 cm 2.630,–
Dybdeændring 281 - 300 cm 3.620,–
Andre teltbredder på forespørgsel

Anbefalet ekstra udstyr Pris i Kr

Skumgummivulste (1 par) 1.035,–
Vikinge pakke 4 3.000,–
Pakke "Stabilo" - udhængsforstærkning (1 par) 1.080,–
Stormstangspakke Størrelse A Størrelse 1 1.120,–
Stormstangspakke Størrelse B Størrelse 2–4 1.380,–
Sikkerhedsrem Plus 345,–
Sikkerhedsrem Plus XL 410,–
Stangspænder 290,–
Inderhimmel 4.950,–
Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 62!

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

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

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

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

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

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

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

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

Pakke Stabilo

Stang-skitser
– Standardudstyr
–  Anbefalede ekstra stænger 

(se s. 66)

Størrelse 1–4 

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

supplerende til deres udstyr.
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SOLSEJL

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

Solsejl fra dwt: hurtig og fleksibel opsætning.

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

Kun få solsejl beskytter mod vind. En undtagelse er vores model  
Flair Vario Modul III: Det kan lidt efter lidt udvides til et let fortelt (side 50/52).

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

Solsejl fra dwt:  
hurtig og fleksibel opsætning.

Telte markeret med dette symbol kan hurtigt sættes op uden en stor indsats.  
De er derfor velegnede og kan anbefales til korte ophold .

Ny model eller en model i opdateret udgave i kollektionen 2019/20.

Rabat på modeller eller tilhørende tilbehørspakker. Her kan der spares penge, uden at du 
behøver gå på kompromis med kvaliteten. Dette muliggøres af en række forskellige faktorer.

Rejsetelte: Skal være lette og ukomplicerede at stille op, er fortrinsvis af lette, lys- og vanddamp-
gennemtrængelige materialer, og store myggenetvinduer skaber god tværgående ventilation. Rejse-
telte skal kunne klare overskuelige ferieperioder.

NEU
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FOYER TOUR PLUS

Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 62!

Størrelse Mål i cm Vægt i kg Pris i Kr

1 240 x 200 5,5 1.500,–
2 335 x 200 7,5 2.025,–

Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 62!

Størrelse Vulstlængde i cm Vægt i kg Pris i Kr

1 600 10,0 2.070,–
2 700 10,5 2.240,–
3 800 11,0 2.540,–
4 900 11,5 2.630,–

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

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

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

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

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

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

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

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

Materiale: alt af trailtex: åndbar t, kan 
vaskes af, lysægte, vandtæt og ekstremt 
slidstærkt.
Leveringsomfang: Tag, 3 stål støtte stænger, 
barduner, pløkke.
Stænger: tre opstillingsstænger af 22 x 1 mm 
stål.

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

Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 62!

Størrelse Mål i cm Vægt i kg Pris i Kr

1 200 x 240 6,1 865,–
2 250 x 240 6,5 905,–
3 300 x 240 8,2 1.035,–
4 350 x 240 8,7 1.165,–
5 400 x 240 9,0 1.295,–
6 450 x 240 9,3 1.380,–

SOLSEJL

1  

1  Vælg mellem farverne grå og Laguna blå.  

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

2  

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

Tagdybde: ca. 240 cm
Materiale: fremstillet helt af trailtex-stof med coating på den ene side: åndbar, aftør-
ringsegnet, lysægte, vandtæt og ekstremt rivfast.
Stænger: Str. 1 – 2 med to hver, str. 3 - 6 med tre opstillingsstænger hver 22 x 1 mm. 
Leveringsomfang: Tag, 3 stål opstillingsstaenger, barduner, pløkker.
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FLAIR VARIO MODUL II

21

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

Basismodul med blå 
sidestykker. Sidestykkerne 

skal bestilles som 
ekstratilbehør.

Tagopspændingsredskab 

Du finder detaljevideoer på vores hjemmeside.

2  Med mesh-forstykket, som vi tilbyder som 
alternativ til Classic-forstykket, beskytter dig 
mod insekter og myg, uden at du skal give 
afkald på den friske luft. Anbefales især til 
varme sommerdage.

1  Ved at anvende det valgfrie mesh-forstykke 
kombineret med de valgfrie Fresh-sidestykker 
opstår der indvendigt i teltet en behagelig og luftig 
atmosfære. Denne udvidelse anbefales kun med 
basisstænger.
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3 4 5 6

Størrelse Omløbsmål 
i cm

Vægt 
i kg

Basismodul 
uden stænger 

Pris i Kr

Classic-
forstykke 
Pris i Kr

Mesh-
forstykke
Pris i Kr

8 761 – 790 6,2 2.500,– 2.155,– ---
9 791 – 820 6,6 2.585,– 2.285,– 1.980,–
10 821 – 850 6,7 2.715,– 2.370,– 2.025,–
11 851 – 880 6,8 2.885,– 2.415,– 2.070,–
12 881 – 910 7,0 2.970,– 2.500,– 2.155,–
13 911 – 940 7,2 3.060,– 2.670,– 2.285,–
14 941 – 970 7,4 3.100,– 2.800,– 2.415,–
15 971 – 1000 7,5 3.190,– 2.845,– 2.455,–
16 1001 – 1030 7,6 3.360,– 2.885,– 2.500,–
17 1031 – 1060 8,0 3.620,– 3.015,– 2.585,–
18 1061 – 1090 8,2 3.875,– 3.145,– 2.715,–
19 1091 – 1120 8,4 4.005,– 3.230,– 2.755,–
20 1121 – 1150 8,5 4.435,– 3.360,– ---
21 1151 – 1180 8,6 5.080,– 3.530,– ---
Sider ‚Color‘ i blå og grå (1 par) 1.120,–
Sider ‚Fresh‘ (1 par) 1.550,–
Gardinsæt til forstykke og sider 865,–
Stængerne skal bestilles separat
Opstillingsstangsæt, stål (bestående af 3 opstillingsstænger) 345,–
Merpris basisstænger stål 25 x 1 mm 1.295,–
Merpris basisstænger aluminium 28 x 1 mm / 25 x 1,2 mm 1.680,–
Se under alle omstændigheder vores informationer om anbefalede størrelser på side 30.

Anbefalet ekstra udstyr Pris i Kr

Fordelspakke „Safe“ stål * 1.380,–
Fordelspakke „Safe“ alu ** 1.725,–

Tagopspændingsredskabssæt 
(2 tagstænger stål 25x1 mm med spændestrop) 435,–

Tagopspændingsredskabssæt 
(2 tagstænger alu 28x1 mm med spændestrop) 520,–

Støttestang, stål, 22 x 1 mm (pr. styk.) 140,–
Støttestang, alu, 25 x 1 mm (pr. styk.) 195,–
Vario-Clip (se s. 65) -
Sikkerhedsrem Plus (1 par) 345,–
Hjul- og vindblænde (sæt) 305,–
Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 62!

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

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

SOLSEJL

3  Siderne skal bestilles eks-
tra og findes i udførelsen 
‚Color‘ i blå, og grå med 
stort folievindue.

4  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.

5  Vinduesafdækningen i side-
stykket „Fresh“ kan placeres 
således, at vand ikke kan 
trænge ind i regnvejr.

6  Du kan endda anvende et todelt Classic-forstykke. Fastgørelsen på 
taget og på sidestykkerne sker med lynlås. Denne udvidelse anbefales 
kun med basisstænger. Bestil gardiner og forstykke som ekstra. 

Tagdybde: ca. 240 cm
Materiale: Tag, forstykke og sider af trailtex, med coating på den ene side; 
højkvalitets vinduesfolie af et særligt UV-stabilt materiale.
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.
Sidevægge: Skal bestilles ekstra; kan tages af pga. udskiftelige lynlåse; 
findes i ’Color’ (blå og grå) med folievindue, eller ’Fresh’ med mygge-
netvindue og afdækning. Forstykke: skal bestilles særskilt (anbefales kun i 
forbindelse med basisstangsystem!). Fastgøres med lynlås. 
Forstykke: skal bestilles ekstra (anbefales kun sammen med basisstæn-
ger!). 2-delt; efter valg med folievinduer og en dør, der kan rulles til side 
(stalddørseffekt), eller med mesh-myggenetvinduer, hvor et myggenet-
vindue samtidig er døren, der kan rulles op. Fastgørelse med lynlås på 
taget.
Opspænding: Opspænding indvendigt med fleksible opspændingsbardu-
ner; udvendigt med øskner i græskanten.
Leveringsomfang: Basismodul (uden sider, uden forstykke!), opspæn-
dingsbarduner, og pløkke.
Stænger:tre typer står til rådighed. Bestil venligst særskilt (se prisliste). 
Ved brug af et basis-stang sæt anbefaler vi fra st. 11 to ekstra tagstænger, 
fra st. 13 to ekstra stormstænger, fra st. 18 fire ekstra tagstænger, fra 
st. 21 fire ekstra stormstænger – bestil venligst særskilt. Ekstra stænger 
finder du på side 66.

BEMÆRK: Ved usikre vejr forhold som 
sne, regn og vind, anbefales det at afmontere 
solsejlet - af hensyn til din og dine naboer på 
pladsens sikkerhed.

Basismodul: Enkelt og effektivt solsejl, som du 
kan fuldende med sidestykker (ekstra mod pris-
tillæg) og et forstykke (ekstra mod pristillæg).

TIP: Som støtte for optimal opspænding af 
taget anbefaler vi tagopspændingsredskabet, 
som består af to spændestropper og to tag-
stænger (fås som ekstraudstyr).
Sørg for god bardunforankring af sidestykkerne.

Stang-skitser
– Standardudstyr
–  Anbefalede ekstra stænger 

(se s. 66)

Størrelse 8–10 

Størrelse 11–12

Størrelse 13–17

Størrelse 18–20

Størrelse 21

Tagopspændings- 
redskab er indeholdt i 
fordelspakken „Safe“
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REJSEMOBIL- OG BUSTELTE I små autocampere er der begrænset plads. Campertelte udvider arealet 
og har samtidig en anden fordel. Mens du tager rundt og udforsker om-
rådet, bruges camperteltet som sikker opbevaringsplads til dit inventar. 
Alle fritstående autocampertelte fra dwt er udstyret med et aflåseligt 
bagstykke.

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

Til aktive og globetrottere:  
Campertelte fra dwt. 

Separat gulv

Indsyet gulv

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

klar med det samme, tidløst design, attrak-
tivt og imponerende udstyr, ekstremt god 
pris – simpelthen easy!

Telte med moderne luftslangekonstruktioner i stedet for gængse traditionelle stænger.  
Vi anbefaler udelukkende Air-In-telte til rejseformål uden for vintersæsonen.

Telte markeret med dette symbol kan hurtigt sættes op uden en stor indsats. 
De er derfor velegnede til korte ophold.

Mere plads takket være teltdybde med forskellige mål. Egner sig til alle, som bruger forteltet  
som opholdsrum og gerne vil indrette sig komfortabel.

Se yderligere information 

Mobiltelte kan trækkes delvist ind i markise- og teltskinner. Monteringshøjden for køretøjets 
skinneprofil er relevant for bestemmelse af størrelsen. Dette symbol angiver modeller, som vi 
anvender til forskellige opstillingshøjder.

HQ = High-Quality – ekstra modstandsdygtigt ripstop-polyestermateriale. Forstærkede tråde, 
der med regelmæssige mellemrum er vævet ind i kæde- og skudretning, danner en ternformet 
struktur og øger rivfastheden.

Ny model eller en model i opdateret udgave i kollektionen 2019/20.NEU

Ved alle bustelte (undtagen Luna Air, Patron Air High HQ og Globus Plus) kan du vælge mellem disse fire montagemuligheder:

Standardmontage 
ved hjælp af 
slusestang og 
klemmespændebånd

1. Klapsuger

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

2. Magnetadaptersæt

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

3. Adapter-sæt

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

4. Velcro befæstigelse

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

21

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

Du finder detaljevideoer på vores hjemmeside.
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3 4 5 6 7

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

Patron Air HQ 340 x 240 + 60 24,0 8.710,–
Pakke mål i cm (BxD) 95 x 35

Anbefalet ekstra udstyr Vægt i kg  Pris i Kr

Sovetelt Patron Air HQ 140 x 210 cm 1,0 630,–
Magnetadaptersæt 1,0 540,–
Adaptersæt 0,5 290,–
Klapsuger (pr. styk.) 355,–
Opstillingsstang, aluminium (110–200 cm, pr. stk.) 140,–
Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 62!

REJSEMOBIL- OG BUSTELTE

Til autocampere med en tagrendehøjde på 180–220 cm.

Materiale: Texolan 150 HQ (High Quality), PU-coatet.
Forstykke: tre vinduer af transparent folie inkl. gardin; folievinduet i mid-
ten kan rulles op som indgang eller klappes ud som solsejl (opstillings-
stang som ekstraudstyr); desuden en netindsats, som kan rulles helt op 
og lukkes med lynlås.
Sidestykker: begge sidestykker med ventilationsvindue (½ net, ½ trans-
parent folie) kan lukkes med afdækning; derunder en netindsats, som kan 
rulles helt op og lukkes med lynlås. Begge ventilationsvinduer med låsbar 
afdækning kan desuden rulles op som indgang eller klappes ud som solsejl 
(opstillingsstænger som tilbehør). Derudover i det bageste område en 
dør, der kan rulles væk.
Bagstykke: kan åbnes i to bredder og rulles væk til venstre; forbindelses-
sluse med hulsøm til slusestang og forberedelse til vulstindskud. Se også 
de detaljerede beskrivelser til fastgørelse på køretøjet.
Konstruktion: Air-In-system med en luftslangediameter på 10 cm, 3 
kamre, 6 Air-In-afstandspuder til teltdybden, slusestang af stål.
Udstyr: fast isyet gulv, indvendigt svejsede sømme.
Leveringsomfang: Teltdug inkl. teltgulv, gardiner, opspændingsmateriale, 
dobbeltvirkende pumpe og bæretaske.

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

2  I hvert sidestykke findes der en indgang, der kan rulles til side. Desuden kan sidestykkevinduet 
omdannes til et stort myggenetvindue.

3  Teltet er fritstående og bruges under dit fravær som velkommen opbevaringsplads til f.eks. 
campingmøbler eller cykler. Lukbare vinduer beskytter mod nysgerrige blikke.

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

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

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

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

Stang-skitser
– Standardudstyr
–  Anbefalede ekstra stænger 

(se s. 66)
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ISOLA AIR TURBO

2 3 41

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

Isola Air Turbo 300 x 300 16,5 5.925,–

Anbefalet ekstra udstyr Vægt i kg  Pris i Kr

Sovetelt Isola Air 140 x 200 cm 1,0 630,–
Magnetadaptersæt 1,0 540,–
Adaptersæt 0,5 290,–
 Klapsuger (pr. styk.) 355,–
Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 62!

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

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

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

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

Til busser med tagrendehøjde på 180 – 220 cm.

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

Udstyr: fast isyet gulv, indvendigt svejsede sømme.
Konstruktion: 1-kammer-Air-In-system med en luftslange-diameter på 10 
cm, Schleusenstab. Der medfølger en dobbeltvirkende pumpe.
Leveringsomfang: Teltdug inkl. teltbund, gardiner, opspændingsmateriale, 
dobbeltvirkende pumpe og bæretaske.

TIPS: Ved alle bustelte (se bort fra: Luna air.Tatron air High Hq.  
Og Glubus Plus) har de valget mellem fire tilkoblings muligheder, se 
mere på side 53.

Model Isola Air Turbo har sin høje 
stabilitet fra sin kuppel-konstruktion 
og de 10 cm tykke luftslanger og 
takket være 1-kammer-Air-In-
systemet en ekstremt hurtig og 
nem opstilling.

Scan, kig og sæt op! 
www.dwt-telte.dk/_isola

Stang-skitser
– Standardudstyr

inkl. teltgulv
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FJORD 30

2 3 4 51

* 

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

Fjord 30 340 x 240 14,0 3.485,–
Pakke mål i cm (B x D) 75 x 23 cm 

Anbefalet ekstra udstyr Vægt i kg  Pris i Kr

Teltgulv 1,0 450,–
Sovetelt Fjord 140 x 200 cm 1,0 630,–
Solsejl 340 x 140 cm 1,5 675,–
Magnetadaptersæt 1,0 540,–
Adaptersæt 0,5 290,–
 Klapsuger (pr. styk.) 355,–
Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 62!

REJSEMOBIL- OG BUSTELTE

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

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

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

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

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

Til busser med en tagrendehøjde på 180-220 cm. 

Udstyr: Indvendigt svejsede sømme, udvendig græskant.
Materiale: Texolan 30, med PU-coating.
Forstykke: Kan tages ud og deles, med stort vindue af transparent folie 
inkl. gardin i den venstre halvdel, i den højre halvdel en indgang, der i lukket 
tilstand er et stort udluftningsvindue (med udvendig afdækning). 
Sidestykker: Venstre side med udluftningsvindue (halvt myggenet, halvt 

transparent folie), med stofafdækning og lynlås på halvdelen og komplet aflukkelig, højre side med 
dør, der kan rulles op, og integreret udluftningsvindue.
Bagvæg: Kan rulles til siden mod venstre, med variabel vindbeskyttelse, forbindelsessluse med 
kanal til slusestang og forberedt til montering i teltskinnen. Se også de detaljerede beskrivelser om 
fastgørelse på bilen!
Stænger: Longlife-stænger (beklædt glasfiber stænger) 12,7 mm, inkl. tre teleskoperbare tagstæn-
ger og en slugestang af stål.
Gulv som ekstratilbehør: til ophængning med øjer og tersskruer.

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

Stang-skitser
– Standardudstyr
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PICCO

21

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

Picco 320 x 150 + 100 12,0 2.350,–
Pakke mål i cm (B x D) 75 x 23 cm 

Anbefalet ekstra udstyr Vægt i kg  Pris i Kr

Magnetadaptersæt 1,0 540,–
Adaptersæt 0,5 290,–
 Klapsuger (pr. styk.) 355,–
Opstillingsstang, aluminium (110–200 cm, pr. stk.) 140,–
Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 62!

Til busser med en tagrendehøjde på 180–220 cm.

Materiale: Texolan 30, med PU-coating.
Forstykke: to folievinduer, udstyret med gardiner, indgangen kan rulles 
op og kan sættes op som solsejl.
Sidevæg: hver med to udluftningsvinduer (myggenet/klar folie), kan lukkes 
med stofafdækning og lynlås, højre sidevæg kan rulles op, og kan sættes 
op som solsejl.
Bagvæg: kan rulles op; forbindelsessluse med kanal til slusestang og for-
beredt til montering i teltskinnen. Se også de detaljerede beskrivelser af 
montering på køretøjet!

Udstyr: med indvendigt svejsede sømme og 
udvendig græskant. 
Stænger: Longlife-stænger (beklædt glasfiber 
stænger) 12,7 mm, med to teleskoperbare 
tagstænger og slusestang af stål, 2 opstillings-
stænger.

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

nødvendige stabilitet, når bilen ikke er 
forbundet med teltet.

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

Stang-skitser
– Standardudstyr
–  Anbefalede ekstra stænger 

(se s. 66)
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PATRON AIR HIGH HQ

2 3 4 51

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

Patron Air High HQ 340 x 240 + 60 26,0 9.590,–

Anbefalet ekstra udstyr Vægt i kg  Pris i Kr

Sovetelt Patron Air High 140 x 210 cm 1,0 630,–
Opstillingsstang, aluminium (110–200 cm, pr. stk.) 140,–
Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 62!

Pakke mål i cm (B x D) 95 x 40

REJSEMOBIL- OG BUSTELTE

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

2  I hvert sidestykke findes der en indgang, der kan rulles til 
side. Desuden kan sidestykkevinduet omdannes til et stort 
myggenetvindue.

3  Teltet er fritstående og bruges under dit fravær som velkommen 
opbevaringsplads til f.eks. campingmøbler eller cykler. Lukbare 
vinduer beskytter mod nysgerrige blikke.

4  Indstigningen fra teltets indre til køretøjet er optimal.
5  De 6 Air-In-afstandspuder, der er en del af standardudstyret, 

fastgøres md velcrolukninger, og spænder taget i dybden, hvor det 
får bedre stabilitet.

Til køretøjer med døroverkant op til 235 cm og en samlet højde på 
300 cm.

Materiale: af Texolan 150 HQ (High Quality), PU-coatet.
Forstykke: tre vinduer af transparent folie inkl. gardin; folievinduet i midten 
kan rulles op som indgang eller klappes ud som solsejl (opstillingsstang 
som tilbehør); desuden en netindsats, som kan rulles helt op og lukkes 
med lynlås.
Sidestykker: begge sidestykker med udluftningsvindue (½ myggenet, 
½ transparent folie) kan lukkes med afdækning; derunder en myggenet-
indsats, som kan rulles helt op og lukkes med lynlås. Begge udluftnings-
vinduer med aflukkelig afdækning kan desuden rulles op som indgang 
eller klappes ud som solsejl (opstillingsstænger som tilbehør). Derudover 
i det bageste område en dør, der kan rulles væk.

En ideel rejsefælle til delintegrerede autocampere, 
kassevogne og busser. Patron Air High HQ overbeviser 
med sine innovative detaljer og et lækkert design. Air-In-
systemet sikrer en hurtig opsætning af teltet. Det stærke 
og robuste HQ-stof gør teltet yderst stabilt.

Bagstykke: kan åbnes i to bredder, rulles væk mod venstre; forbindel-
sessluse og overfaldsstrammer; hulsøm til indskydning af et gummirør til 
fastgøring af en magnetadapter/røradaptersæt. Der er syet velcrobånd i, 
der er beregnet til oprulning af overfaldsstrammeren eller til fastgøring.
Konstruktion: Air-In-system med en luftslangediameter på 10 cm, 
3 kamre, 6 Air-In-afstandspuder til teltdybden.
Udstyr: fast isyet gulv, indvendigt svejsede sømme.
Leveringsomfang: Teltdug inkl. teltbund, gardiner, opspændingsmateriale, 
dobbeltvirkende pumpe og bæretaske.

Stang-skitser
– Standardudstyr
–  Anbefalede ekstra stænger 

(se s. 66)

inkl. teltbund

59



SPEED AIR /HIGH

3 41 2 5

1

2
3

1

2
3

Størrelse Mål (BxD) 
i cm

Til monteringshøjde 
i cm

Vægt 
i kg

Vejledende pris 
i Kr

Favørpris 
i Kr

1 260 x 240 235 – 250 13,0 5.510,– 4.395,–
2 375 x 240 235 – 250 15,0 6.805,– 5.425,–
3 High 260 x 240 250 – 265 17,0 6.200,– 4.950,–
4 High 320 x 240 265 – 280 19,0 6.460,– 5.165,–

Anbefalet ekstra udstyr  Pris i Kr

1  Specialtrykstang aluminium til str. 1 + 2 (pr. stk.) 190,–
1  Specialtrykstang aluminium til str. 3 High + 4 High (pr. stk.) 215,–
2  Skumgummivulst (pr. stk.) 160,–
2  Luftpolstring-Air-In (pr. stk., til markisemontering) 345,–
3  Afstandspolsteringssæt til tagstabilisering til str. 1, 3 High, 4 High 475,–
3  Afstandspolsteringssæt til tagstabilisering til str. 2 595,–
Afstandspuder (sæt med 3 stk., til markisemontering) til str. 1, 3 High og 4 High 195,–
Afstandspuder (sæt med 4 stk., til markisemontering) til str. für 2 260,–
Opstillingsstang, aluminium (110 – 200 cm, pr. stk.) 140,–
Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 62!

Stang-skitser
– Standardudstyr
– Anbefalede ekstra stænger 

(se s. 66)

1  Et vinduessegment kan rulles op eller i 
solrigt vejr klappes ud til solsejl og give skygge. 
Opstillingsstængerne fås som tilbehør.

2  2 Et velkomment opbevaringsrum, når du ikke 
er til stede, f.eks. til campingmøbler. Lukbare 
vinduer beskytter mod nysgerrige blikke.

3  Masser af lysindfald! På den måde opstår der 
en behagelig og luftig atmosfære inde i teltet. 
Det valgfrie afstandspudesæt fastgøres med 
velcrolukninger og spænder taget ud i bredden, 
så det bliver mere stabilt.

4  Udluftningsafdækninger, der kan lukkes 
eller åbnes over vinduet, giver god ventilation 
i teltet.

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

Markise eller fortelt? Hvorfor ikke 
begge dele? Speed Air er mere end 
kun et alternativ. Et professionelt 
rum med alle fordele fra et fortelt, 
opstillet på få minutter.

Materiale: Texolan 30, PU-coatet
Tag: udstyret med 7 mm og 5 mm vulst.
Forstykke: alle størrelser har et forstykkeelement, der kan rulles op eller klappes ud som solsejl; 
(opstillingsstænger som tilbehør). Forstykkevindue med gardin, over vinduerne myggenetindsatser 
med aflukkelige udluftningsafdækninger. I regnvejr giver denne udluftningsafdækning beskyttelse og 
sikrer konstant ventilation i teltet.
Sidestykker: med myggenet-/folievindue inklusive gardin. Myggenettet kan via folieafdækning 
lukkes med lynlås. Dør, der kan rulles til side, stalddørseffekt; lynlåsene er skjult.
Konstruktion: Air-In-system med en luftslangediameter på 10 cm, str. 1, 3 High + 4 High med 
3 kamre og str. 2 med 4 kamre; tagstang af 19/16 mm aluminium.
Generelt udstyr: kan sikres med barduner udvendigt, svejsede sømme, mulighed for stormsikring.
Leveringsomfang: Teltdug med Air-In-system, tagstang, gardiner, opspændingsmateriale, 
dobbeltvirkende pumpe og bæretaske.

Størrelse 1 + 3 + 4

Størrelse 2
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Størrelse Mål (BxD) i cm Vægt i kg (ca.)  Pris i Kr

Monteringshøjde M 
(235 – 250 cm)

Monteringshøjde L 
(250 – 265 cm)

Monteringshøjde XL 
(265 – 280 cm)

260 260 x 280 18,0 7.275,– 7.580,–
320 320 x 280 21,0 7.880,– 8.095,–
375 375 x 280 23,0 8.610,– 8.740,– 8.870,–
445 445 x 280 25,0 9.470,–
cPakke mål i cm (B x D) 80 x 30

Anbefalet ekstra udstyr  Pris i Kr
1  Specialtrykstang aluminium til monteringshøjde M 190,–
1  Specialtrykstang aluminium til monteringshøjde L + XL 215,–
2  Skumgummivulst (pr. stk.) 160,–
2  Luftpolstring-Air-In (pr. stk., til markisemontering) 345,–
3  Afstandspolsteringssæt til str. 260 + 320 475,–
3  Afstandspolsteringssæt til str. 375 + 445 595,–
Afstandspuder (sæt med 3 stk., til markisemontering) til str. 260 + 320 195,–
Afstandspuder (sæt med 4 stk., til markisemontering) til str. 375 + 445 260,–
Inderhimmel til str. 260 + 320 305,–
Inderhimmel til str. 375 + 445 390,–
Opstillingsstang, aluminium 25 x 1 mm (110 – 200 cm, pr. stk.) 140,–
Yderligere ekstra udstyr og nyttigt tilbehør fra side 62!

REJSEMOBIL- OG BUSTELTE

Stang-skitser
– Standardudstyr
– Anbefalede ekstra stænger 

(se s. 66)

Materiale: Texolan 150 HQ (High Quality), PU-coatet.
Tag: udstyret med 7 mm og 5 mm vulst..
Forstykke: Alle størrelser har et myggenetvindue med gardin og folieafdækning, der kan lukkes 
med lynlås. Ekstra vindue af transparent folie med gardin ved str. 260 M + L und 320 L + XL; to 
vinduer i transparent folie med gardiner ved str. 375 M + L + XL og 445 M. Folieafdækningerne 
til myggenetvinduet kan desuden åbnes som udluftningsafdækning. I regnvejr giver denne udluft-
ningsafdækning beskyttelse og sikrer konstant ventilation i teltet. Alle segmenter kan rulles op eller 
åbnes som solsejl (opstillingsstænger som tilbehør).
Sidestykker: med net-/folievindue inklusive gardin. Nettet kan via folieafdækning lukkes med lynlås. 
Dør, der kan rulles til siden; stalddørseffekt; lynlåse med overfald.
Konstruktion: Air-In-system med en luftslangediameter på 10 cm, str. 260 M + L og 320 L + XL 
med 3 kamre, str. 375 M + L + XL og 445 M med 4 kamre, ekstra afstandspuder i taget til afstivning 
af tagfladen, tagstang af 19/16 mm aluminium.
Generelt udstyr: kan sikres med barduner udvendigt, svejsede sømme, mulighed for stormsikring.
Leveringsomfang: Teltdug med Air-In-system, afstandspudesæt, tagstang, gardiner, opspændings-
materiale, dobbeltvirkende pumpe og bæretaske.

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

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

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

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

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

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

Fordelene ved vores model Space Air HQ opdager 
du senest, når din markise når grænserne for dine 
indsatsmuligheder. Dette fortelt er ikke noget alternativ 
men tilbyder ganske enkelt mere - mere plads, mere 
stabilitet, mere udstyr og naturligvis mere anvendelse 
og fornøjelse.

Størrelse 260 + 320

Størrelse 375 + 445
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Størrelse Omløbsmal 
i cm

Solsejl med 
stænger 
Pris i Kr

Forstykke  
Classic 

Pris i Kr

Forstykke 
Mesh 

Pris i Kr

9 791 – 820 3.190,– 2.285,– 1.980,–
10 821 – 850 3.315,– 2.370,– 2.025,–
11 851 – 880 3.405,– 2.415,– 2.070,–
12 881 – 910 3.530,– 2.500,– 2.155,–
13 911 – 940 3.620,– 2.670,– 2.285,–
14 941 – 970 3.745,– 2.800,– 2.415,–
15 971 – 1000 3.920,– 2.845,– 2.455,–
16 1001 – 1030 4.005,– 2.885,– 2.500,–
17 1031 – 1060 4.175,– 3.015,– 2.585,–
18 1061 – 1090 4.305,– 3.145,– 2.715,–
19 1091 – 1120 4.565,– 3.230,– 2.755,–
20 1121 – 1150 5.040,– 3.360,–
21 1151 – 1180 5.080,– 3.530,–

Merpris sidestykker Classic (1 par) 2.285,–

Merpris sidestykker Mesh (1 par) 1.895,–

Adapter til 25 x 1 mm stænger Serie

Merpris adapter til 28 x 1 mm stænger 130,–

Merpris adapter til 32 x 1,5 mm stænger 175,–

Tagstang, stål 25 x 1 mm, 2 klembøjler, 200 – 280 cm 160,–

Tagstang, stål 25 x 1 mm, 2 klembøjler, 280 – 360 cm 190,–

Støttestang med jordspyd, stål 22 x 1 mm, 170 – 260 cm 140,–

Se under alle omstændigheder vores informationer om anbefalede størrelser på side 30.

EKSTRA UDSTYR

Shadow Modul

Sørger for rigtig megen skygge og plads foran teltet! Modulvarian-
ten gør det muligt at bestille tag, sidestykker og forstykke hver for 
sig! Universelt anvendeligt. 

Dybde: ca. 240 cm 
Materiale: Tag: Polyester med PVC-belægning på begge sider, afvaske-
ligt og nemt at vedligeholde.
Forstykke og sidestykker: Vægge af trailtex-stof, udvendigt
coatet og vaskbart, lysægte og let. 
Montering af tag: Forbindes fast med stangadaptere og lynlåse med 
hovedteltets tag.

Forstykke: 2-delt. Kan vælges med folievinduer 
(Classic) og en dør, der kan rulles til side (stald-
dørseffekt), eller med myggenetvinduer (mesh), 
hvor et myggenetvindue samtidig er døren, der 
kan rulles op. Fastgørelse med lynlås på taget 
og sidestykkerne.
Sidestykker: Kan vælges med folievinduer 
(Classic) eller myggenetvinduer (mesh). Fastgø-
relse med lynlås på taget.

Stænger: Som standard med 25 x 1 mm stål-
stænger. Som ekstratilbehør er der adaptere til 
28 og 32 mm rørdiametre til rådighed. 
Gardiner: Kan eftermonteres på forstykke og 
sider. Vælg et mønster blandt de aktuelle kollek-
tionsmodeller. 

Stang-skitser med side-
stykker
– Standardudstyr
– Anbefalede ekstra stænger 

(se s. 66)

Basismodul

med Classic-sidestykkerKomplet udstyret: Basismodul, Classic-sidestykker og Classic-forstykke

med for- og sidestykker i mesh-materialeStangadapteren forbindes fast med hovedteltets stænger.

NYHED: Mesh-forstykket, 
som vi tilbyder som alternativ til 
Classic-forstykket, beskytter dig 
mod insekter og myg, uden at du 
skal give afkald på den friske luft.
Anbefales især til varme sommer-
dage.

Scan, kig og sæt op! 
www.dwt-telte.dk/_shadow
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Opbevaringstelte Mål i cm 
(Bredde x Dybde/Midterhøjde/Sidehøjde)

Pris 
 i Kr

Opbevaringstelt Store 170 x 205/205/180 3.315,–
Opbevaringstelt Cabina 150 x 220/210/175 3.575,–
Sikkerhedsrem Plus (1 par) 345,–

Læsejl Pris i Kr

Læskærm Fyn III inkl.
stænger (L/H) 450x130 cm 1.335,–

Læskærm Tennis inkl.
stænger (L/H) 450x130 cm 1.640,–

Karnap  Mål (BxD) 
i cm

Pris 
 i Kr

Karnap med fladt tag 145 x 230 3.835,–
Karnap med gavltag 145 x 230 4.265,–

EKSTRA UDSTYR

OpbevaringstelteKarnap

Materiale: Vaskbar t polyesterstof med 
PVC-belægning på begge sider. 

Udstyr: Forstykke med indgang, der kan 
rulles op, afdækket gavludluftning i for-
stykke og bagstykke. Taghjørnerne er for-
beredt til montering af sikkerhedsremme, 
græskant med øjer.

Stænger: 25 x 1 mm stål

En karnaptilbygning i højre side (du kan vælge mellem fladt tag 
eller gavltag) giver ekstra plads til f.eks. cykler.

Materiale/udstyr: Alt af vaskbart polyesterstof med belægning på 
begge sider. Forbindelsen til forteltet etableres via en dobbelt-
vulstprofil. Teltets sidestykke anvendes som skillevæg.

Karnap med fladt tag , myggenet-/folievinduer og prægefolieaf-
dækning, der kan lukkes med lynlås. En dør, der kan rulles til siden 
(stalddørseffekt), kan fastspændes ind- eller udvendigt. Stænger 
i 22 x 1 mm stål.

Karnap med gavltag med dør, der kan rulles til siden (stalddørsef-
fekt). Myggenet-/folievinduer med folie- og stofafdækning, der kan 
lukkes med lynlås. Dobbelt græskant. Trinløst placerbar bardun-
forankring. Stænger i 25 x 1 mm stål.

Leveringsomfang: Teltdug, stænger, dobbeltvulstprof il og 
opspændingsmateriale.

Karnap med fladt tag FYN IIIKarnap med gavltag STORE CABINA TENNIS

Materiale: Vaskbar t polyesterstof med 
PVC-belægning på begge sider 

Udstyr: Forstykke med indgang, der kan 
rulles op, afdækket gavludluftning i for-
stykket, et stort udluftningsvindue med 
ydre afdækning i bagstykket, lynlåse med 
overfald.

Taghjørnerne er forberedt til montering 
af sikkerhedsremme, græskant med øjer.

Stænger: 25 x 1 mm stål

Materiale: Let polyester med PVC på 
begge sider. Model Tennis med slidstærkt 
netstof.

Stænger: 22 x 1 mm stålrør; 3 vandrette 
spændestænger, 4 lodrette opstillings-
stænger.

Udførelse: De udvendige stænger føres 
gennem faste hulsømme, og de 2 indven-
dige stænger fastgøres på stoffet med velcro. 
De vandrette spændestænger føres gen-
nem hulsømme og giver læskærmen ekstra 
stabilitet.

Tilbehør: Barduner med jordanker og 
gulvplader med jernpløkker.

Læsejl
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Sovetelt Mål (BxD) 
i cm

Pris 
i Kr

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

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

Dream  
til karnap-tilbygning 140 x 200 685,–

Vindblænde, standard. Med udluftningsindsatser

Længde i cm Højde i cm Pris i Kr

500 50 540,–
600 50 595,–
700 50 650,–

Hjul- og vindblænde, special, (skræddersyet) med udluftningsindsatser

Køretøjslængde i cm
(bredeste sted, uden træk)

 Til mærket 
FENDT 

Højde i cm

Til mærket 
TABBERT 

Højde i cm

Pris i Kr

op til 500 50 60 990,–
fra 500 til 600 50 60 1.210,–
fra 600 50 60 1.595,–

Sikkerhedsrem Pris i Kr

Sikkerhedsrem Plus (1 par) 345,–
Sikkerhedsrem Plus XL (1 par) 410,–

EKSTRA UDSTYR

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

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

pude mellem krog og dug beskytter taget imod mekanisk beskadigelse. Sikkerhedsrem Plus 
XL som sikkerhedsdrem Plus, dog i ekstra lang udgave med en længde på 320 cm.

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

Sikkerhedsremme

DREAM
En praktisk ekstra overnatningsmulighed  
til alle telttyper og kan også hænges op i en 
karnap.
Materiale og udstyr: Let teltstof, vandtæt teltgulv 
der er coated på begge sider, med indstillelige 
bindebånd og indvendig lomme til opbevaring af 
småting.

Sovetelt

VINDBLÆNDE-STANDARD OG HJUL- OG 
VINDAFSKÆRMNING-SPECIAL
Vindblænde-standard er udstyret med to lukbare myggenetindsatser. Det 
giver en bedre udluftning af forteltet, og der dannes mindre kondens vand.
Hjul- og vindblænde-special er skræddersyet til Fendt- og Tabbert-cam-
pingvogne. Her tages der højde for, at døren sidder længere nede på disse 
campingvogne. Forbindelsen med den halvrunde hjulafskærmning (enkelt- 
eller dobbeltaksel) etableres via en dobbeltvulstprofil. Vindafskærmningen 
er udstyret med to lukbare myggenetindsatser. Det giver en bedre udluft-
ning af forteltet, og der dannes mindre kondensvand. 
Materiale: Begge modeller af polyester i høj kvalitet og med plastbelægning 
på begge sider. Vulstskinnen har en kappe af stof.

VINDAFSKÆRMNING-SPECIAL

Understykke med net
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Nyttigt tilbehør Pris i Kr

1 Inderhimmel se model
2 Telt-taske (ca. 120 x 40 cm) 325,–
3 Stangspænder 290,–
4 Stang-taske ca. (120 x 30 cm) 260,–
5 GripStop 22 / 19 (sæt med 3 stk.) 125,–

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

6 Tilbehørs-taske (ca. 55x23x25 cm) 195,–
7 Vario-Clip (sæt med 3 stk.) 120,–

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

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

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

EKSTRA UDSTYR

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

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

3  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.

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

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

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

7  Vario-Clip standard (type S) 
Vario-Clip-beslag gør brug af skruer unødvendigt og sørger for 
komfortabel brug og sikkerhed. Den specielle tagkant er standard 
monteret.

8  Vario-Clip Hobby (type H) 
Vario-Clip Type H til montering af tagstænger på Hobby 
campingvogne fra årgang 2009-2014 og nogle Fendt fra årgang 2011.

9  Vario-Clip Knaus/Tabbert/Wilk (Type KG) 
Vario-Clip Type KG til montering af tagstængerne på Knaus- og Wilk-
campingvogne fra konstruktionsår 2011 og Kabe fra konstruktionsår 
2001/2002.
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 Stang  Udførelse
Længde  

i cm  
teleskoperbar

Ø 22 x 1 
Stål

Pris i Kr

Ø 25 x 1 
Stål

Pris i Kr

Ø 28 x 1 
Stål

Pris i Kr

Ø 32 x 1,5 
Stål

Pris i Kr

Ø 25 x 1 
Aluminium med 

GripStop-lås

Pris i Kr

Ø 28 x 1 
Aluminium med 

GripStop-lås

Pris i Kr

Ø 32 x 1,5 
Aluminium med 

GripStop-lås

Pris i Kr

1 Udhængsstang  100 - 200 120,– ––– ––– ––– 155,– ––– –––

1 Udhængsstang 200 - 280 150,– ––– ––– ––– 175,– ––– –––

1 Udhængsstang 280 - 360 175,– ––– ––– ––– 215,– ––– –––

2 Støttestang med jordspyd 115 - 200 125,– ––– ––– ––– 175,– ––– –––

2 Støttestang med jordspyd 170 - 260 140,– 155,– 165,– ––– 195,– 215,– 290,–

2 Støttestang med jordspyd 210 - 300 ––– ––– ––– ––– 215,– ––– –––

3 Støttestang med bøjlefod 170 - 260 ––– 180,– 205,– 250,– ––– ––– 310,–

4 Tagstang, krog/klembøjle 170 - 200 ––– ––– ––– ––– ––– 215,– –––

4 Tagstang, krog/klembøjle 170 - 260 140,– 160,– 220,– 260,– 195,– 220,– 285,–

4 Tagstang, krog/klembøjle 170 - 300 ––– 190,– 250,– 275,– ––– ––– 320,–

5 Veranda-/tagstang, 2 klembøjler  75 - 120 100,– ––– ––– ––– 140,– ––– –––

5 Veranda-/tagstang, 2 klembøjler 115 - 200 115,– 140,– ––– ––– 165,– ––– –––

5 Veranda-/tagstang, 2 klembøjler 200 - 280 130,– 160,– ––– 280,– 190,– 200,– –––

5 Veranda-/tagstang, 2 klembøjler 280 - 360 160,– 190,– ––– ––– 220,– ––– –––

6 Tagstang, med knæk 110 - 180 140,– ––– ––– ––– ––– ––– –––

7 Opstillingsstang, jordspids/pig 110 - 200 120,– ––– ––– ––– 140,– ––– –––

7 Opstillingsstang, jordspids/pig  165 - 250 130,– ––– 155,– ––– 190,– 200,– –––

8 Mellemstykke  80 95,– 110,– 125,– 155,– 125,– 150,– –––

 Distancestykke, 2 klembøjler 18 - 23 80,– ––– ––– ––– ––– ––– –––

 Distancestykke, 2 klembøjler 28 - 33 90,– ––– ––– ––– ––– ––– –––

 Tagstang, bøjet, med fjederstålende 145 - 205 170,– ––– ––– ––– ––– ––– –––

 Tagstang, bøjet, med fjederstålende 205 - 255 190,– 215,– 255,– ––– –––

 Trykstang, bøjlefod, bøjet foroven 170 - 270 175,– ––– ––– ––– 215,– ––– –––

Størrelse Pris i Kr

 Stormstangspakke 9 - 12 1.120,–
Stormstangspakke 13 - 20  1.380,– 
 Stormstangspakke 21 - 22  1.550,– 

EKSTRA UDSTYR

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

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

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

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

Hjørnerørsspændet forbinder  
2 verandastænger via telthjørnet 
med stangbenet.

Det dobbelte spænde forbinder  
2 verandastave med en 
stormstang. 

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

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

forhandlere med dwt-udstilling. 

Scan vores QR-kode med din mobil og få yderligere  
informationer på dwt-telte.dk/_forhandler

Specialtilbuddene: Vores mest sete online-rubrik!
dwt online-tilbudsmarkedet tilbyder alle, som vil spare feriekassen, det passende 
fortelt til en lav pris. 

Endnu et godt køb: vores easy-klasse! Straks til rådighed, med masser af 
spændende og smart udstyr – og til en rigtig god pris! Virkelig easy! 
Scan QR-koden med mobilen, og få flere oplysninger på dwt-telte.dk/_easy

Endnu mere information på internettet
På vores hjemmeside finder du yderligere, detaljerede oplysninger om  
alle dwt-produkter. Desuden indeholder den mange nyttige tips.  
I rubrikken „Rådgiver“ finder du endvidere opsætningsvejledninger, videoer, 
oplysninger om vedligeholdelse og meget mere. Og med vores online-tool, 
størrelsesberegner, finder du lynhurtigt frem til den rigtige teltstørrelse. Scan 
QR-koden med mobilen, og se nærmere på vores hjemmeside:

dwt PÅ INTERNETTET

www.dwt-telte.dk/ 
_rad

www.dwt-telte.dk/_salg

www.dwt-telte.dk/ 
_storrelsen

NYHED! 
Med opsætningsvideoer
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AMBASSADOR II  s. 26

SPACE AIR HQ s. 40 
(Fås i nye størrelser)

JAZZ  s. 43

FLAIR VARIO MODUL II s. 50 
(Mesh-forstykke)

PATRON AIR HIGH HQ s. 59
SPACE AIR HQ s. 61 
(Fås i nye størrelser)

SOLSEJL

HELTELTE

DELTELTE

REJSEMOBIL- OG BUSTELTE

NYE

NYE

NYE

NYE

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.
© 2018/2019/2020 by dwt Zelte GmbH, D-02906 Niesky. 
Anvendelsen af tekst og billeder, også dele heraf, er beskyttet af ophavsretten og må ikke finde sted uden tilladelse. Dette gælder også 
kopiering, oversættelse, mikrofilm og bearbejdning på elektroniske systemer.  kl,company – www.kl-company.de

dwt Zelte GmbH
(D) 02906 Niesky
Tel.: +49 / 3588 / 22 99 60
denmark@dwt-zelte.com
www.dwt-telte.dk

Rådgivning/kontakt
Tel: 089/878542
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