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Impregnering
Induktionshäll
Inre ben lufttält
Insektsborttagning
Insektsjagare
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Inverter
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Istärningar
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Kaffemugg
Kaffepress
Kanna
Karaff set
Karmlist
Kastrull Silikon
Kastruller
Kastrullset
Katastrofbromsvire
Keramikhäll
Kit Hobby husvagn
Klotlampa
Klädhängare
Klädhängare USB
Klädkrokar
Klädkrokar
Klädnypor
Klädstång förtält
Klämbeslag
Klämfäste stödhjul
Knivset
Knäckebrödsbox
Koaxialkabel
Kolgrill
Kolmonoxidlarm
Kompressor lufttält
Koppel hund och katt
Kopplingsbeslag
Kopplingslås
Korkskruv
Krabbfiske
Kranar
Krocksensor gasol
Krydd 6a
Kryddburk
Kryss tältpinne
Kultrycksvåg
Kylboxar
Kylfilt Djur
Kylklampar
Kylskåp
Kylväska
Köksfläkt
Köksskåp
Lagning för tält
Lagning lufttub
Lagningskit markis
Lampa med bluetooth
Lampa solcell
Lampor
Lanterna värmeljus
Larm
Led list Markis
LED lysrör
Ledlampor lösa
Ledljus förtält
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Leksaksbilar
Lim
Limpetsfäste
Litiumbatteri Efoy
Lock vatteninkast
Lucklås
Luftkonditionering
Luftmadrass
Luftmadrass strand
Lysrör
Läckspray gasol
Lädertvätt
Läppbalsam
Läslampa
Magnestiska krokar
Magnetventil
Majskolvshållare
Markismatta
Markisvev Fiamma
Mat och vattenskål
Mattsträckare
Maxx Air taklucka
MC Lås
Melaminserviser
Mellanlägg kokkärl
Ministormkök
Mobilnäts förstärkare
Mokabryggare
Monocontrol
Monteringslim
Moover
Motor markis Thule
Motorkit markis
Myggnät
Myggnät lufttält
Myggnät säng
Mörkläggningsgardin
Namnbricka djur
Navigation
O-grill
Omkopplare gasol
Omnia ugnen
Oyster connect
Pall med bord
Pall med kylväska
Pallbockar
Parasollfot
Partytält
Pedallås
Pinnuppdragare
Pizza slicer
Pizzasten
Plastmuggar
Plastpåse
Plastrengöring
Plockepin XL
Pläd
Pollenrengöring
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54
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Pop up tält
Positionsljus
Powerbank
Privacy Room
Prylficka
Pulsladdare
Pumpar lufttält
Påshållare
Påsmarkis
Påsmarkis Thule
Pälsvård djur
Rain caps
Rangerhandtag
Rattkrycka
Reservdelar
Roof covers lufttält
Rullgardin
Rulltank
Safe Door
Safire grill
Sax
Serveringsbricka
Serveringsskål
Servicelucka
Shoppingbag
Shoppingbag
Side wings lufttält
Sidor Caravanstore
Sidor Thule 1200
Silikonspray
Silwy glas
Simglasögon
Skarvkopplingar
Skoförvaring
Skorstensats
Skrinda
Skyddsöverdrag
SkyddsÖverdrag AC
Skyddsöverdrag front
Skylt reserverad plats
Skåp
Skärbräda
Slangadapter
Slangar
Slangklämma
Slangkopplingar
Slangvinda
Snapsglas
Snapsglas engångs
Soffa
Soft ball
Solardusch
Solcellspaneler
Solcelsregulator
Soltak uppblåsbart
Sopborste
Sopkärl
Sovkabin
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130
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77
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185
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57
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26
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122
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233
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247
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205-226
15
116
247
150-151
150-151
42
176
177
54

Sovtäcke
Spade ihopfällbar
Spegelskydd husbil
Spillvattenlunga
Spollampa
Spotlightlampa
Spännband
Spänningsvakt 12V
Spännringar
Spännskruv
Stand-by tält Bjorli
Stege
Stekpanna Silikon
Stekpannor
Stekset
Stolsdyna
Stolsöverdrag Ducato
Stoppkloss
Stoppskruv
Stormlina
Stormlina
Stormlina lufttält
Stormlykta
Stormsäkring
Stormsäkring Thule
Strandkorg
Strandsstol
Strandtennis
Strandtält
Stänkskydd stekpanna
Stödben
Stödben husbil
Stödbensfot
Stödbenshylsa
Stödbenslås
Stödbensplattor
Stödbensvev
Stödhjul
Stöldskydd koppling
Stötdämpare
Sun View Fiamma
Sunblocker Thule
SUP board
Superlim
Support leg
Såpbubblor
Såspanna
Säkerhetslås dörr
Säkerhetstimer
Sällskapsspel
Takförstärkare Rafter
Takhatt
Taklampa
Taklucka
Takskyddsbåge
Takventil
Tankrening
Terassvärmare

62
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112
239
167
164-165
181
152
60
61
50-51
123
203
202-205
197
17
86
114
72
60
73
45
162
73
76,84
230
11
182-183
54
203
116
119
115
122
119
122
122
116,121
116,119
117
72
82
184
133
72
185
204
120
160
182
73
129
164-165
126-129
87
129
238
134

Termos
Texelent
Textiltvätt
T-fot vindskydd
Thermotak lufttält
Thetford fresh up set
Tidskriftsnät
Toalett/duschtält
Toalettborste
Toaletter Dometic
Toaletter Fiamma
Toaletter Thetford
Toalettkem
Toalettpapper
Toalettrullehållare
Toasitsförhöjare
Torkstativ
Torkvinda
Trappa dubbel
Trappa enkel
Trappa ihopfällbar
Tratt
Tuschpennor
TV apparater
Tvättborste
Tvättlinehållare
Tvättmedel
Tält Thule boxmarkis
Tältbeslag
Tältpinnar
Tältpinnekit
Tältrengöring
Tältstänger
Tätning
Tätning markis
Tätning sömmar
Ugnar
Ultra Heat
Underedsbehandling
Underedsvax
Underlagsmatta
Uppkörningsklossar
Uppläggningsfat Folie
USB laddare
Utbytesspegel
Vagnskappa
Vamvattenberedare
Varmvattenberedare
Varningspuck
Varningsskylt
Vattendunk
Vattenflaska
Vattengevär
Vatteninkast
Vattenkanna
Vattenkokare
Vattenkokare silikon
Vattenkopplingar

210
172
172
53
44
255
57
54
254
256-257
254
252-253
250-251
251,254
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251
179
179
125
125
125
243
183
141
176
179
174-176
79,81
61
63
60
175
62
132
72,84
47
198
168
132
132
45,58
114-115
213
160
112
46,88
239
239
135,166
99
239
228
185
243
176
210
210
247

Vattenpass
Vattenpump
Vattenrening
Vattenuttag utvändigt
Ventilator
Verandastång
Verktygset
Vidvinkelspegel
Vindskydd
Vindskydd köksbänk
Vindskydd luft
Vinglas
Vinkaraff
Vinkork LED
Vinkylare
Vintertält
Väggfäste TV
Vägglampa
Värmelampa
Värmeljus LED
Whiskey glas
Windscreen Thule
Wok panna
Ytterbelysning
Zigges BBQ krydda
Äggbox
Äggskärare
Äggtimer
Ändbeslag
Ändplugg
Ölglas
Ölöppnare
Överdrag för djur
Överliggare

122
240-241
238
247
127
46
181
113
52-53
26
53
222-226
228
229
229
39
140
164
134
162
222-223
78
192
167
205
232
229
213
61
60
222-225
229
187
66
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Möbler

En möbel från latinets mobilis
är en produkt som är avsedd för
inredning, möblering, av utrymmen
inom- eller utomhus, där den kan
fungera som sitt- och liggplats,
avlastningsyta, förvaring med mera.
En av Sveriges äldsta bevarade
stolar är den så kallade Suntaksstolen
från Suntaks kyrka Den är troligen
från tidigt 1100-tal. Stolen har
på ena sidan ett stort skulpterat
varghuvud.
Enligt traditionen användes stolen
av biskopen vid hans kyrkobesök.
Bak på ryggstycket har någon
medeltida klottrare ristat in “Ave
Maria Grati” i runor.
Den äldsta stol som finns bevarad
i Norden är en dansk stol, mer
än tretusen år gammal.
Vid utgrävning av bronsåldershögen
Guldhöj i Jylland påträffades en
fällstol i trä, inte olik moderna
fällstolar. Den har dessutom slående likheter med faraonernas
fällstolar i Egypten.
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Holiday Luxus NORGE

Perfect
Fit by
Brunner Aravel 3D
Pall med bord Norge
Campingpall med tygsits
och lös skiva som kan
användas både som bordskiva och bricka 40x40x46
02-1016-A

Holiday Oslo

Stabil stol av aluminium
i fyrkantprofil. 115x16 cm
hopfälld. 5,1 kg. Tål belastning
upp till 120 kg. Ryggen ställbar i 8 lägen. Holiday Oslo
har juster- och avtagbar nackkudde. Skön och vadderad
dyna i både sits och rygg.
02-1040

Holiday Molde

Stabil stol med behagligt
stoppad dyna. Endast 5,5kg.
115x16cm hopfälld. Kraftig
profil i aluminium. Ryggen
ställbar i 8 lägen. Smart
gummiupphängd sits och
rygg. Tål belastning upp till
120 kg. Skön och vadderad
dyna i både sits och rygg.
02-1042

Holiday Tromsö

Rörstativstol med ryggen
ställbar i 6 lägen. Nackkuddar ingår. 100x10 cm
hopfälld. 4,6 kg
02-1043

Benstöd Alta

Benstöd i Norgeserien med lackat
stativ och tyg i grå
färg.
02-1060-A

Holiday Travellife COMFORT

Holiday Monaco Comfort

Lyx i varje detalj. Monaco kommer i
Holiday Barletta Comfort
Holiday Bloomingdale
snabbtorkande 3D mesh på en ram
Optimala stolen för camping. Den Elegant och mycket bekväm stol i av kraftig aluminium. Antrasit. Tål
är designad för en perfekt sittposition. stoppad polyester. Sju positioner
en belastning på hela 150 kg. En
Mjuk och elastiskt material i Airmesh på ryggstödet gör att denna stol
smart detalj är att man kan justera
på en stabil aluminiumram. Svart. passar både till matbordet och som tjockleken på nackkudden.
solstol. Tål 120 kg, 110x64x10 cm 116x66x11 cm. 6,1 kg.
Tål belastning upp till 120 kg.
110x64x10 cm hopfälld. 5,3 kg
hopfälld. 5,3 kg.
02-1521
Stol
02-1520
02-1522
02-1521-01 Benstöd
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Lyxig och modern stativstol med ryggen ställbar i 7 lägen. Det som gör den här
stolen unik är att den finns i 3 storlekar. S-M-L. Allt för att passa just din längd.
Dynan är i vadderad 3D polyester som andas och torkar fort om den skulle bli
blöt. Ryggstödet har även inbyggd nackkudde. Gångjärnet är tillvekad i kraftig
stål och armstöden i modern och roboust plast. Vikt 5,2-5,6 kg
beroende på storleken.
02-1900-10 Aravel S (Personlängd under 170 cm)
02-1900-11
Aravel M (Personlängd mellan 170-190 cm)
02-1900-12 Aravel L (Personlängd över 190 cm)
02-1900-13 Aravel benstöd

Perfect
Fit by
Brunner Rebel Pro 3D

State-of-the-art vikbar stol med pulverlackad aluminium ram. Dyna i full-3D som
andas och kraftiga armstöd med metalförstärkningar. Extremt stabil, utrymmesbesparande utformning tillsammans med modern och praktisk design. Ryggen
ställbar i 5 lägen med extra stöd för svanken. Nackkudde diskret integrerat i ryggstödet. Smart ficka i ryggstödet. Vikt 5,5-6,5 kg beroende på storlek.
02-1900-14 Rebel Pro S (Personlängd under 170 cm)
02-1900-15 Rebel Pro M (Personlängd mellan 170-190 cm)
02-1900-16 Rebel Pro L (Personlängd över 190 cm)
02-1900-17 Rebel Pro fristående benstöd

Torino Campingstol

Campingstolen Torino är justerbar i
7 positioner och har ett stoppat meshtyg med unikt ventilerande egenskaper.
Det integrerade huvudstödet gör denna
nya stol ännu mera bekväm.
Tål 120 kg belastning. 112x68x9 cm
hopfälld. Vikt 5 kg
02-1530
Stol Torino
02-1530-01 Benstöd Torino

Holiday Camping

Stol med ryggen ställbar i 7
lägen. Pulverlackad ram i
stabil stålram.Vävd polyester
i rygg och sits. 94x56x80 cm.
Tål en belastning på 120 kg.
02-1540
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Dometic Firenze
Dometic

Firenze Comfort

Dometic

Luxury Tuscany

Med sina 6 st rygglägen är detta en perfekt
stol att i både äta och slappa. Rörstativet
gör att den ej ger märken i matta
eller gräset. 5,2 kg och 96x58x10 cm
hopfälld
02-1800-10 Svart

Dometic

Firenze Luxury

Dometic Tuscany

Hopfällbar samtidigt som ryggen
är ställbar i 7 lägen. Passar lika
bra att sitta och äta i som att sola.
110x63x9 cm hopfälld 120 kg vikt
4,9 kg
Svart
02-1800-11

Dometics stol Luxury
Tuscany är den perfekta
platsen att varva
ner på efter en aktiv
dag. Med sina
sju ryggstödslägen
passar Luxury för
användning både
vid bord och som solstol.
2D-nätmaterial och platt
design gör denna stol till ett bekvämt och
praktiskt alternativ. 113x64x8 cm. 5,7 kg.
02-1804-01 Stol
02-1801-04 Benstöd
Dometic

Dometic

Firenze Consul

Helt hopfällbar samtidigt som ryggen är
ställbar i 3 lägen. Detta gör att du får en
smart stol som är både kompakt och
bekväm. 92x21x17 cm hopfälld
120 kg vikt 6 kg
02-1802-01 Svart

Dometic Milano Pro

Dometic

Quattro

Benstöd Quattro

Milano Pro

Helt ny stol för 2020 som har SoftMesh material vilket gör den väldigt mjuk,
behaglig och väldigt lätt att torka om den skulle bli blöt. Stativ i blankpolerad
aluminium, vadderad dyna och tål en belastning på 120 kg trots att den inte
väger mer än 4,9 kg. 91x57x12 cm hopfälld. 4 sobra och eleganta färger.
02-1801-03 Svart			
02-1801-05 Ocean
02-1801-06 Skog
02-1801-07 Malm 		

Benstödet som passar
Quattro-serien
02-1801-03A Svart
02-1801-05A Ocean
02-1801-06A Skog
02-1801-07A Malm

Dometic

Dometic

Dometic

Dometic

Stabil stol i rundad och snygg
fyrkantsprofil. Ryggen inställbar i 7 lägen och stolen är
lite bredare än normalt, hela
57 cm. Tål 120 kg och har
en vikt på 5,2 kg.
110x73x9 cm hopfälld.
02-1800-02 Stol
02-1060-MG Benstöd

Stabil stol i rundad och snygg
fyrkantsprofil. Ryggen inställbar i 7 lägen, skön stoppad
dyna. Endast 4,9 kg. och
110x62x9 cm hopfälld. Tål
belastning upp till 120 kg.
02-1800-01 Stol
02-1060-MG Benstöd

Rörstativstol med ryggen
ställbar i 6 lägen. Nackkuddar ingår. 96x58x10
cm hopfälld. 5,3 kg och tål
en belastning på 120 kg.
02-1800-03 Stol
02-1060-MG Benstöd

Stabil stol av aluminium i
mjukt rundade profiler. 115x16
cm hopfälld. 6,1 kg. Upp till
120 kg belastning. Ryggen
ställbar i 7 lägen. Justeroch avtagbar nackkudde.
02-1800
Stol
02-1060-MG Benstöd

Lace Tuscany

Pulverlackad ram i aluminium
som är beständig mot korrosion
och en yta som förblir
snygg. Extra mjuk 2D
material och rygg som
är ställbar i sju lägen.
5,1 kg. 115x68x9 cm
02-1804-02 Stol
02-1801-04 Benstöd

Modena Plus Luxury Modena Luxury

Dometic

GOV´NOR
Dometic

Tube

Lättviktsstol som är väldigt kopakt hopfälld.
Väv i polyester och lackad stålstativ.
88x22x25 cm hopfälld. Tål 120 kg belastning. Vikt 3,1 kg.
02-1810-10 Grå
02-1810-12 Blå
02-1810-14 Grön
02-1810-15 Gul
02-1810-16 Röd
02-1810-13 Grå (tål 180 kg)
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En väldigt stabil och
bekväm stol som med
ett enkelt handgrepp fälls
ihop och förvaras i den
medföljande väskan.
Nackstödet har en dragkedja
där man kan förvara väskan
när man använder stolen. Stolen
är perfekt för camping, pic-nic, festivaler,
konserter och sport events. Hela stativet är i
stark, lätt aluminium. Tyget är tillverkad i slitstark 600D polyester. Tål 150 kg belastning.
Endast 90x25x25 cm hopfälld.
02-1810-1S
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Modena Comfort

Modena Lounge

Dometic

Lusso Milano Pro

SoftMesh dyna som är otroligt skön att sitta
på samtidigt som den är så praktiskt. Torkar
snabbt om den skulle bli blöt. Ryggen ställbar
i 7 lägen. Polerad alu i ramen. Tål 120 kg.
96x60x10 cm hopfälld.
02-1803-01 Svart
02-1803-02 Ocean
02-1803-03 Skog
02-1803-04 Malm
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Bloomsbury

En extremt lyxig och bekväm lounge stol. Denna stol har en snygg
och robust träram. Sätet är gjord av Oxford polyester och har en
linneutseende. Tyget också som en bekväm vadd fyllning.
Kombinationen av ett extra stort och djupt säte,
vadderat tyg och kudde gör denna stol extremt
bekväm. Stommen kan vikas upp så att sätet är
lätt att bära. Denna stol kan också
användas i vardagsrummet, på balkongen
eller i trädgården!
02-1715

Edmonton

Samma stol som Bloomsbury men
med ett tålig och stabil chassi i aluminium.
Tyg i vadderad Oxford polyester med linnelook.
02-1715-10

Brooklyn

En lyxig, snygg
och extremt bekväm stol. Den här lågsitsstolen är idealisk på stranden, i
tältet, i parken, på balkongen eller för
andra utomhusaktiviteter. Utrustad med
en lyxig finish och sätet har en snygg
linneutseende. Den svarta aluminiumramen är lätt och lätt att vika, vilket gör
att stolen är kompakt att ta med sig.
Denna strandstol har också en bekväm
Oxford polyesterbeläggning. Levereras
med en väska.
02-1713

Holiday Komodo

Enkel extrastol och bord i plast som Brunner
är vikbar för att ta liten plats.
Soffa Action
01-1110-10
Bord 92x72x8 cm Fällbar soffa för två. Kraftigt slitstarkt tyg i svart. Mugghållare i armstöd
Stol
90x42x10 cm och förvaringsficka i ryggen. 5,3 kg. 148x63x92 cm. 106x23x18 cm hopfälld.
02-1110-10
02-1900-01 Svart/Grå 3D Comfort
02-1900
Svart
02-1900-G
Grå

Paloma

Camden

En lyxig hopfällbar stol med modern
utseende. Denna stol har träarmstöd
och en högre ryggstöd för extra komfort.
Ryggstödets rygg har lagringsutrymme
för att lagra artiklar som till exempel
tidningar. Oxford polyesterbeläggningen
har utseende av linne och den svarta
aluminiumramen garanterar en lättviktig
stol som är lätt att vika.
02-1714

Brixton

Modern och kompakt fällstol. Klassisk
i sina linjer och färgval. Lätt med sin
ram i aluminium och armstöd i trä.
Oxfordpolyester med linnekänsla.
Extra säkerhetslås på fällmekanismen.
Vikt: 2,2 kg, Max 100 kg belastning.
02-1712

Vikbar stol som tar mycket liten
plats. Stålstativ gör denna stol
väldigt stabil. Inbyggt sidebord med
mugghållare. Endast 50x50 cm
hopfälld. 4,2 kg. Tål upp till
110 kg belastning
02-1513

Campingsäng

190x64 cm Max 90 kg,
02-1410

Enkel a

tt mont

Copa Rio

2,4 kg. Stabil & komfort i högsta
kvalité. Aluminium- profil med 3D
meshtyg för extra komfort. Tål upp
till 100 kg belastning
02-1712-10 Grå
Classic
02-1712-11
Svart XXL
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Redbridge

Otroligt bekväm och skön stol i kraftig
Oxford polyester i linnelook. Kraftig
stålstativ i pulverlackad antracit.
Lätt att fälla ihop och packa ner i
den medföljande väskan
3,5 kg. Tål 100 kg belastning.
02-1715-02
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Siren

Exklusiv strandstol i aluminium
men ryggen ställbar i 4 lägen &
nackkudde. Tål 110 kg belastning.
3,6 kg. 74x66x12 cm hopfälld.
02-1610-11

Holiday Kids

Barnstol i 6 st blandade färger.
Tål 35 kg belastning. 39x39x52 cm
Bord 57x53x44 cm i blandade färger
02-1120-10 Stol
01-1120-10 Bord

Dometic

Mini-Tube

Perfekt för de minsta,
levereras med väska och
är i samma lackade stålstativ som
vanliga Tube. Glada motiv på tyget. 64x20x20 cm hopfälld. Tål 60 kg
02-1810-23 Mini-Tube Enhörning
02-1810-24 Mini-Tube Skogens djur
02-1810-25 Mini-Tube Djur i bil

Silvertown

Lyxig och mycket bekväm stol i vadderad
bomull. Extra djup och bred sitts vilket
gör den väldigt skön och bekväm. 5 kg.
80x86x9 cm hopfälld. Tål 100 kg
02-1715-01

Campingsäng

204x79 cm Max 120 kg
02-1030

www.holidayfritid.se
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Crespo Air Deluxe 3D

Vattentät Air DeLuxe stoppning i tre lager för att kunna
användas utomhus i alla väder. Ergonomisk och justerbar
COMPACT nackstöd på 02-1330. Ryggen ställbar i 7 lägen.
Epoxylackad i diskret antracit. Kompakt hopfälld, endast 10 cm.
02-1330
Justerbart nackstöd
02-1331
Fast nackstöd
Benstöd
02-1360
02-1360-10 Benstöd Fristående

Campingpallar
Campingpall Holiday

Med tygsits och lös skiva som kan
användas både som bordsskiva och
bricka Aluminiumram. 40x40x46.
Pall med bord
02-1016-A
02-1016-MG
02-1016-S

Mörkt stativ, svart tyg
Mörkt stativ, mörkgrå tyg
Mörkt stativ, mörkgrå tyg

			

(vadderad sits)

Lös pall
02-1015

Mörkt stativ, svart tyg

Lös skiva
02-1016-BS

Bordskiva Svart

Modena pall med bord

Campingpall med tygsits och
lös skiva som kan användas
både som bordskiva och bricka
42x42x46
02-1016-MG

Campingpall Sommar

Crespo AP-237 Tex Supreme

Justerbar rygg i 7 lägen, vattenavvisande tyg i Tex Supreme. Sittdyna är
något djupare än normalt för optimal sittkomfort. Kraftigt UV-skydd i tyget
minimerar risken fö solblekt tyg. Endast 7,5 cm hopfälld och lätt att bära
med sig. Tål 140 kg belastning. 4,8 kg.
02-1340-01 AP-237 Fast nackstöd
02-1340-02 AP-237 Justerbart nackstöd
02-1340-02 AP-237 Benstöd

Campingpall med tygsits. Lös bordsskiva
som kan användas både som bordsskiva
och bricka kan köpas till. Aluminiumram.
40x40x46. 1,7 kg
02-1015-CM
Campingpall

Campingpall Croydon

Campingpall med en kraftig och mycket
stabil stomme i lättviktsaluminium. Sits
i Oxfordpolyester i en linnelook. Endast
2 cm tjock hopfälld och väger endast
0,9 kg.
02-1015-UO

Crespo AP-237 Tex Supreme

Extra tjock vaddering och Tex Supremetyg
för vattenavvisning och högt UV-skydd.
Ryggen ställbar i 7 lägen.
02-1340-11

Dyna Olefin

Universal som passar på de flesta campingstolar. Tillverkad i Olefin som är vattenavstötande
samt har extra högt UV-skydd mot solen, detta
gör att den inte bleks lika fort i solen. Träs över
nackskyddet och kan sedan knytas fast för
bästa passform.
02-1162-02
Grå
02-1162-03
Blå Jeans

Avlasstninsbord
Clip-On
Modellen som
monteras helt utan
skruvar på din stol
01-1162 Universal
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Sidobord i 3 cm tjok teak som är
sågad med naturliga kanter.
Ø35-40 cm. 43 cm högt
01-1161-10

Pall med inbyggd kylväska

Crespo AP-234 Tex Supreme

Extra tjock vaddering och Tex Supremetyg för vattenavvisning och högt UV-skydd. Steglös justering av ryggen
och lätt att stuva undan i den medföljande väskan. 8,1 kg
och stolen tål en belastning på 130 kg.
02-1340-10

St James
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Fällbar pall med smart kylväska inbyggd
under sitsen.
02-1015-10

Prylficka för armstöd

för att hänga på armstödet av
din stol. Passar alla modeller
på marknaden.
02-1161

17
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Dometic

Zero Concrete Light

Ultra-lätt bord som har vikbara ben där
alla ben är ställbara. Bordskivan är tillverkad av fiberglaskomposit i den nya
bikaksformen. Detta gör den otroligt lätt
samtidigt som den blir väldigt stabil.
Materialet gör att den blir vädertålig samt
väldigt lätt. Denna modell har en yta som
efterliknar en stenyta. 59-72 cm höjd.
Tål 30 kg belastning.
01-1810-03
90x60 cm
4,65 kg
01-1810-04
120x70 cm
5,75 kg
01-1810-05
140x90 cm
5,50 kg (oval)

Dometic

Element

Höga och
justerbara
ben som på
ett bra sätt
fördelar vikten, garanterar att
Dometic Element kan användas
även på ojämn mark. Detta bord är
tillverkat med campare i åtanke och är därför extremt
hållbart och viks lätt ihop för enkelt transport och
förvaring. Bordet Dometic Element Medium har en
vattentät spånskiva och en stor aluminiumram.
01-1810-45 60x80 cm
5,0 kg
01-1810-46 70x115 cm
7,1 kg

Dometic

Zero Oak Light

Det ultralätta bordet från Kampa Dometic. Alla 4 benen
ställbara och hela ramen är i lättviktsaluminium. Skivan
är komposit, vattensäker och bordet tål en belastning
på 30 kg. Ställbart i höjd mellan 59 och 72 cm. Passar
lika bra på campingen som hemma i trädgården.
01-1810-01
80x60 cm
3,9 kg
01-1810-02
120x70 cm
5,4 kg

Paviljon Rotting

Vikbart bord och stol i konstrotting och lackad stålstativ.
Stolen tål 120 kg belastning. Mycket stabilt och robust.		
01-1321
Bord 180x75 cm
12.8 kg
01-1322
Bord Ø60 cm		
4,3 kg
01-1323
Bord 70x70 cm
7,9 kg
02-1321
Stol
4,4 kg

Bo-Camp

Feather

Dometic

Bamboo

Stort bambu bord från Kampa Dometic. Alla 4 benen
ställbara mellan 54 & 71 cm. Stativet i borstad lättviktsaluminium och bordskivan i korslimmad bambu. Skivan
är vädertålig och tål en belastning på hela 50 kg.
01-1902-01 100x70 cm
9,0 kg

Den nya generationens bord som är uppbyggd som en
bikaka. Hela skivan har små celler som gör bordet både
stabilt men framför allt lätt. 80x60 cm väger bara 3,5 kg
Skivan är tillverkad i glasfiber vilket också gör att den
kan stå ute i regn. Alla fyra benen ställbara.
01-1510-10 100x68 cm
59-72 cm
4,6 kg
01-1510-11
80x60 cm
59-72 cm
3,5 kg
01-1510-12 110X70 cm
59-72 cm
5,6 kg

Bo-Camp

Case oval

Stabilt bord i aluminium med en bordskiva i fiberboard.
Finns i två storlekar och har justerbara ben för att få
bordet att stå plant. Nät under bordsskivan som ger
smart förvaring. Bordets skiva tål ej regn så det måste
skyddat för fukt.
01-1510-05
120x80		
6,8 kg
01-1510-06
150x80		
7,5 kg
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Bo-Camp

Melrose

Stabilt bord med alla ben som
är ställbara. Vikbart på mitten
och smart tidningsnät under skivan.
7,2 kg och skivan är 120x80.
01-1510-13
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Stabilic

Brunner

Milano

Antracit bordslameller
som går över hela bordsskivan. Hopfällbart.
Levereras med väska
01-1020
120x70 5,5 kg
01-1020-XL
140x80 8,0 kg

Holiday

Serveringsbord

Melaminbord för att kunna bli serverad sin
frukost i sängen. Har även ett inbyggt spår
som man kan ställa sin telefon eller surfplatta i så man slipper hålla den.
01-1110-20 52x30 cm

Brunner

Dukdalf

Accelerate

Det nya Accelerate
rullbordet har nu
genomgått en stor
utveckling och blir ett av de lättaste, mångsidiga och
bärbara campingborden på marknaden. Helt ny ram med
aluminiumrör som är ovala. Ny design på bordsskiva med
minimala springor och ett justerbart ben. Bekvämt näthylla
och förvaringsväska ingår.
01-1904
121x80 cm
7,3 kg
01-1904-1
147x80 cm
8,5 kg
Brunner

Elu'

Förstklassigt camping med
nyutvecklad exklusiv fällmekanism och ultralätt
bordsskiva med aluminiumprofil. Tack vare en central
glidskena kan det stabila
bordet monteras och på
några sekunder. Tål 30 kg.
Ultralätt konstruktion, vädertålig
och värmebeständig. Aluminiumram
med exklusiv vikmekanism (patentsökt). Svart anodiserad ben
i aluminium steglöst höj- och sänkbara
01-1904-10 70x100 cm
4,6 kg
01-1904-11
80x120 cm
5,6 kg
01-1904-12 75x110 cm* 4,9 kg
*vikbart på mitten

Stabilic

Holiday

Harmonica

Det lite mindre bordet med superkvalité.
Alla fyra benen ställbara för enkel justering
mellan 59 och 77 cm. Vattentålig bordskiva.
01-1159
80x60 cm. 6,5 kg

Många förknippar nog Dukdalf med det kända Accordeonbordet. Stabilic är efterföljaren som tar vid och har fått en hel
del förbättringar både i kvalité och design. Stabilic finns i 3 olika storlekar, 80x60 - 100x68 - 115x70 cm. Du har även
2 st solida färger, grå och antracit att välja på men även i naturtrogna Wood och Woodgrey. Bordskivan är tillverkad
i fuktskyddad Sevelit som är både värmetålig samt UV-skyddad. Alla ben steglöst justerbara. Tål 50 kg belastning.
01-1210-09 Stabilic 1 80x60 cm
Woodgrey
01-1210-10 Stabilic 1 80x60 cm
Grå
01-1210-11 Stabilic 1 80x60 cm
Antracit
01-1210-12 Stabilic 1* 80x60 cm
Grå
01-1210-13 Stabilic 1* 80c60 cm
Antracit
01-1210-14
01-1210-15
01-1210-16
01-1210-17

Stabilic 2*
Stabilic 2*
Stabilic 2*
Stabilic 2*

100x68 cm
100x68 cm
100x68 cm
100x68 cm

Grå
Antracit
Wood
Woodgrey

01-1210-18 Stabilic 3* 115x70 cm
01-1210-19 Stabilic 3* 115x70 cm
01-1210-20 Stabilic 3* 115x70 cm
01-1210-21 Stabilic 3* 115x70 cm
*Quickgripjustering av ben

Grå
Antracit
Wood
Woodgrey

Holiday

Trondheim

Smart bord som växer med uppgiften.
Nu finns det utdragbara bordet inte bara
hemma utan också på campingen.
Trondhiem är utdragbart från 94 cm till
130 cm och är tillverkadhelt i aluminium.
01-1022
94-130x70 cm. 7,4 kg

Scandinavic

Brunner

Tabylo Exterio

Högkvalitativt camping- och
utomhusbord, utrustat med
den nyutvecklade, lätta
bordsskivan Exteriolit från
Severin. Högsta stabilitet
tack vare vår patenterade aluminiumram och det revolutionerande
automatiska nivåsystemet Adjustar. Tål 180 grader och regn.
01-1904-20 68x100 cm
7,4 kg
01-1904-21 68x120 cm
8,9 kg
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Dukdalf

Scandinavic
Holiday

Glittertind

Bordskiva i 3 mm kompakt laminat som är
vädertålig. Ben som är lätta att fälla in och
alla 4 benen är justerbara. Tål 30 kg.
01-1024		
115x70 cm. 6,7 kg
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Scandinavic är ett populärt bord för både långliggaren
men passar även hemma på altanen eller balkongen.
Två storlekar som passar den stora familjen, 130x90.
Stabil och robust konstruktion med skiva i fukttålig Sevelit.
På Scandinavic har du ett ställbart ben och bordt tål en
belastning på 50 kg
01-1210-23 Scandinavic 1 130x90 cm Wood
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Nice

Westfield

Smart Star 90

90x70 cm. Alla benen ställbara för
enkel justering. Tål 30 kg belastning.
01-1111
90x70 cm, 5,3 kg
01-1190-1 Väska 100

Crespo

AP/273-80

Campingbord som trots sin storlek på hela 130x85 cm är
väldigt stabilt då bordet är extra förstärkt. Tål värme och är
fuktskyddat. Belastning upp till 50 kg.Passar för 4-6 personer
01-2001		130x85		9,6 kg

Litet och robust bord som tar väldigt
lite plats. Benen demonterbara och
möjlighet till två olika höjder på bordet.
Bryssel
Praktiskt bärhandtag. 60x45x58 cm, 1.95 kg
Det populära vikbordet helt i aluminium 01-1410-S
alternativt plast.
01-1311 50x50 cm Aluminium
01-1312 70x70 cm Aluminium

Trayble

Smidigt bord att kanske har i
sängen eller som ett extrabord på
stranden. Fukar även att ha som bord
till grillen. 57x36 cm och 24 cm högt.
01-1810-35

Puff

Uppblåsbar puff i sommarfärger.
600D polyester. Ø56 cm och
25 cm hög.
01-2001-10

Sofia
Westfield

Superb 130 Light

Campingbord 130 från Light-serien. Mycket lätt och stabilt bord
av högsta kvalité. Ramen är tillverkad av högkvalitativ
aluminium. ø 25 mm och alla fyra benen är justeringsbara
mellan 58-72 cm. Väderbeständigbordsskivan från SEVELIT som är lätt att rengöra.
01-1114
132x90 cm, 11,9 kg

Campingbord med kompaktlaminat i
bordskiva och stabil aluminiumram.
53x38x64 cm
01-1025

Westfield

Campolino 50

Från Westfield. Smart
avlastningsbord med tre ben
som viks in under bordet då
det inte används.
Väska medföljer
01-1115
Ø 50 cm, 1.7 kg
Dukklämma 4-pack
03-1705-3
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Mini

Ett litet och smidigt
minibord som är
51x37 cm. Väger
endast 1,3 kg och tål 25 kg belastning.
01-1800
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Zara & Maddie

Ett kompakt fullbrett tvillingskåp som
monteras snabbt och enkelt. Laminerad
skiva och stativ i lackadaluminium. Dragkedjar till dörrenoch mesh i ryggen för
optimal ventilation. Tål 30 kg belastning
03-1800		
Zara
110x53x90 cm
03-1800-13
Maddie 90x67x140 cm

Tilly

Amber

Grace

Singelserien är samma som tvilling men kanske lite lättare att
hitta en plats för då den är bara hälften så bred. Finns i 3 höjder.
Laminerad skiva och stativ i lackad aluminium. Dragkedjar till dörren
och mesh i ryggen för optimal ventilation. Alla tål 30 kg belastning.
03-1800-10
Tilly
60x51x66 cm 6,1 kg
03-1800-11
Amber 60x51x99 cm 5,8 kg
03-1800-12
Grace 60x51x120 cm 6,9 kg
Susie och Rosie är en serie i singelserien som är mer tänkt till
långliggaren då men ej har XPRESS-set-up funktionen. Två olika 		
		höjder medd 4 respektive 3 fack.
		
03-1800-14
Susie 59x48x140 cm 8,3 kg
		
03-1800-12
Rosie 59x48x104 cm 6,9 kg
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Susie
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Rosie
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Shoreditch

Sidney Tvilling

Tvillingskåpet
Sidney 110x52x90. 12,5 kg. Praktiskt förvaringsskåp med
2x3 hyllplan som är demonterbara. Blixtlås i dörrarna. Ventilerad
rygg i mesh. Sidofickor på bägge utsidor. Enkelt hopfällbart
och kommer med förvaringsväska. Lastkapacitet 40 kg.
Med två sidobord och ett stort förvaringsskåp. 145x40x110 cm.
03-1210
8,2 kg. Stabil konstruktion som tål både häll och micro,
lastkapacitet 30 kg. Levereras med praktisk förvaringsväska.
03-1014

Avalon med skåp

Azabache Cube

Eldert

Bärbart, hopfällbart köksskåp
med helt ny, platsbesparande
monteringslös aluminiumkonstruktion. Kan öppnas och
stängas på nolltid. Matlagningsyta av bambuträ. Komplett
med tygskåp för förvaring
av alla matlagningstillbehör.
Ställs undan mycket kompakt
när den är hopfälld, vilket gör
den idealisk för alla minibussar,
skåpbilar och husbilar. Koplett med förvaringsväska.
03-1900-01

Vindskydd

Justerbart i bredd mellan
40 och 70 cm. 23 cm högt
03-1705

44x33x72 cm. 5,9 kg.
Snygg hylla/skåp i den nya
industrialserien från Bo-Camp.
Korgen går att dra ut för att lätt
komma åt innehållet. Ram i
stabil stål och skivan är i träimitation
03-1705-8

Hampton
Urban Camping

Nytt tvillingskåp i serien
Urban Camping. 6 stora
fack som du kan stänga för
med den dragkedjeförsedda
dörren. Ventilerad baksida
och två fack för småprylar
på varje sida. 9 kg
85x48x83 cm
03-1705

En snygg tvättkorg eller för att
förvara saker i.
Denna korg har
en bambukant
och en lyxig linnelook i polyestertyg. Perfekt för tältet,
men också i hemmet, till exempel i
badrummet. Lätt att bära med hjälp
av handtagen på sidan. Tvättkorgen
är enkel att sätta upp med hjälp av de
medföljande stavarna som är monterade
i hörnspåren.
Lätt att vikas efter användning till en höjd
av endast 5 cm. 41x33x40 cm
03-1702

Holborn

Smart förvaringspall
med två lådor samt
att det finns förvaring
under locket. Oxfordpolyester. 40x40x40 cm.
03-1700

Cooper

Barmet

Lite större förvaringspall där man med fördel
förvarar skor och småprylar i. Tre lådor samt tre
öppna hyllplan. Vikbar och tar mycket liten plats
då man inte använder den. Grå Oxfordpolyester.
38x76x39 cm.
03-1701

Ottoman

Mycket snygg ottoman.
Locket förstärks med MDF.
Lämplig för förvaring
men också ganska bekväm
att sitta på. Perfekt för campingplatsen, stranden
eller trädgården. 36x38x
03-1701-1

Cranford

Tvättkorg i samma serie
32x52x57 cm i den snygga
linne-looken.
03-1702-10

Northwood

44x33x45 cm. 4,3 kg.
Snygg hylla/skåp i den nya
industrialserien från Bo-Camp.
Korgen går att dra ut för att lätt
komma åt innehållet. Ram i
stabil stål och skivan är i träimitation
03-1705-7

Hylla med 3 st stabila lådor
i Urban Campingutförandet.
Stativet och även lådorna är
fällbara. Praktisk hylla för ex
TV:n. 32x60x60 cm
03-1705-5

Brisbane

Charlton
Urban Camping

66x60x142 cm. 9,7 kg. Hög
modell med 4 hyllplan.
Dragkedja i dörren och ventilerad
rygg i mesh. Sidofickor på
båda utsidorna. Kommer i
praktisk förvaringsväska.
Praktisk även för hemmabruk.
Lastkapacitet 30 kg.
03-1013

4 st stor hyllor fördelat
bakom två öppningar.
Ventilerad baksida 7,3 kg
57x48x110 cm
03-1705-2

Forestdale
Urban Camping

2 st stor hyllor fördelat
bakom en öppningar.
Ventilerad baksida 4,5 kg
60x44x48 cm
03-1705-3

Favorit i ny tappning.
Stabil och rymmlig
09-1510 Blå Dometic
09-5011 Röd Holiday
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Tål
50 kg
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Tål
40 kg

Bagagekärra,

Lastar 40 resp 50 kg
09-5012 50 kg
09-5013 40 kg

Hylla med 3 st stabila lådor
i Urban Campingutförandet.
Stativet och även lådorna är
fällbara. Praktisk hylla för ex
TV:n. 60x32x41 cm
03-1705-6

Bayswater

Ett snyggt skåp med 3 korgar.
Rammen är gjord av bambu
och korgarna från ett lyxigt
polyestertyg med linneutseende.
Korgarna har olika höjder och
är svagt lutningsbara. Göra
objekt lätt att lagra. Perfekt
för tältet, men också i hemmet,
till exempel på badrummet.
Efter användning är detta skåp
kompakt vikbart till en höjd
av endast 6 cm. 45x35x99 cm
03-1703

Norbury
Urban Camping

Skrinda
TRUCKER

Hamlets

Nytt förvaringskåp i serien
Urban Camping. 3 stora
fack som du kan stänga
för med den dragkedjeförsedda dörren.
Ventilerad baksida. 5,8 kg
57x48x80 cm
03-1705-1

www.holidayfritid.se
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Air-Tent

Holiday Fritid fortsätter med succén.
Air-tent eller luft-tält som det även
kallas är här för att stanna. Inget mer strul eller jobb med pinnar som skall passas ihop eller
som kommer bort. Dra in tältet i
skenan på din husvagn eller markis på husbilen, sätt i pumpen
och pumpa upp tältet. Fäst det i
marken och du är klar.
Det tar c:a 10-15 minuter så är du
färdig. Svårare än så är det inte.
Holiday Fritid har tält från
uppfinnaren av luft-tält - Kampa.
De började redan för 12 år sedan
att utveckla och tillverka tält med
kanaler för luft istället för pinnar
som i traditionella tält. Succén
var ett faktum!!
”-Aldrig mer ett vanligt tält” är en
vanlig kommentar man hör från
campare som testat Kampa-tält.
Är det dax för ett luft-tält i år?
Kampa Dometic har tält både till
husvagn och husbil i storlekar
från 2 meters bredd upp till
hissnande 9 meter.
Det finns ett Kampa för alla!

www.holidayfritid.se
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Nyhet 2021 - Nu kan du använda samma tält till husvagn som husbil

EXPERTRÅD FRÅN
FÖRTÄLTSPIONJÄRER
VÄLJ DET BÄSTA UPPBLÅSBARA
FÖRTÄLTET FÖR DIG OCH DITT FORDON

Två typer av uppblåsbara tält
Stationära Husvagn & Husbil
Drive-Away Husbil

Vilken typ av campare?

Till den som ligger still och inte behöver sitt
fordon för transporter under tiden man campar
Våra bästsäljande stationära förtält är enkla att
sätta upp och ta ner, och de erbjuder fantastisk
montering på fordonets sida samt förstklassigt
boende. Förtält kan smidigt blåsas upp från en
enda punkt tack vare det unika AirFrame-systemet
med sammanlänkning av enskilda AirPoles.
Fästsystem levereras som standard (5,5 mm och
7 mm) och kan antingen matas genom förtältsskenan på fordonet eller träs genom kanalen
framtill på en markis.

Vilken typ av campare?

För husbilsåkaren som ligger länge på samma
plats och använder sin husbil för transport under
tiden. Enkelt med hjälp av Drive-Away kit att
koppla loss din husbil och låta tältet stå kvar
Drive-away-förtält är det ultimata när du är på
resande fot. De är snabba att sätta upp och helt
fristående. Koppla helt enkelt loss drive-awayförtältet och lämna kvar det på uppställningsplatsen när du utforskar området med ditt fordon.
Det finns ett stort urval av förtält som passar husbilar med en fästhöjd från 180-300 cm.

Vilken typ av campare?

Till den som kanske bara skall stanna över natten
eller ett par timmar.
Ibland så räcker det med ett vindskydd, nu har
det aldrig varit så enkelt att sätta upp ett. Sätt
helt enkelt fast Air Breaks fristående skydd med
tältpinnar och pumpa upp det
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Den ikoniska Kampa Dometic
väven som används till de allra
flesta av våra förtält har visat
prov på sin höga kvalitet. Detta
material är perfekt för resetält.

Vilken typ av campare?
*Helgcamparen
*Veckocamparen

1-3 nätter
3-7 nätter

Ultrarobust och UV-beständigt
flersäsongsmaterial som är
perfekt för camping i varmare
klimat och säsongscamping.
Passar medelhavscamparen

Vilken typ av campare?
*Veckocamparen
*Vår/sommar/höst

3-7 nätter
1-6 veckor

Det här supertuffa förtältsmaterialet är konstruerat med
400g/m2 PVC och är vattenbeständigt, hållbart.

Vilken typ av campare?

*Helgcamparen
*Veckocamparen
*Vintercamparen

1-3 nätter
3-7 nätter
1-7 nätter

Vilken höjd passar? Det är bara Kampa Dometic som har så många olika höjder och det är för
att det skall passa optimalt på just din husvagn eller husbil. Det finns 3 olika höjder och se till
att du köper ett som passar just ditt fordon. Det är viktigt!
Det är viktigt att veta hur högt fästpunkten sitter från marken på ditt fordon för att avgöra vilken
förtältshöjd som passar bäst till ditt fordon. När det gäller vanliga förtält avser detta höjden från
marken till förtältsskenan eller soltaket som förtältet ska anslutas till.
När det gäller drive-away-förtält kan det även avse fordonets tak,
beroende på vilken monteringsmetod du föredrar.
Vi erbjuder drive-awayförtält och
vanliga förtält i en mängd olika
höjder. De är utformade för
att passa fordon med en
höjd på 180 cm till 300 cm.
Diagrammet nedan
beskriver storlekarna på
de statiska förtälten.

www.holidayfritid.se
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Ace air pro/All-Season

Höjd

Dubbel kederlist - Nu kan du använda samma tält till husvagn som husbil

Grande Air Pro/All-season

S=235-265

Höjd
S=235-265
M=265-295

Ace Air Pro med
Side-Wing (tillbehör)

Multi-höjd system
Grande Air Extension (endast till S)

Intigrerad baldakin som är luftfylld

*Bredd
*Djup		
*Vikt Pro
*Vikt A-S

400 cm
325 cm
21,9 kg
32,0 kg

*Bredd
*Djup		
*Vikt Pro
*Vikt A-S

500 cm
325 cm
30,7 kg
35,5 kg

Extra djup, mittsektion hela 325 cm

Multi-höjd system

Apexventilation i sida

Ace Air Extension (endast till S)
18-8530-H1

Ace Pro Höger

18-8530-V1

Ace Pro Vänster

18-8530-H2

Ace All-Season Höger

18-8530-V2

Ace All-Season Vänster

Multi-höjd system

*Bredd
*Djup		
*Vikt		
*Vikt		

390 cm
300 cm
21,4 kg (390 S)
23,1 kg (390 M)

*Bredd
*Djup		
*Vikt		
*Vikt		

390 cm
300 cm
28,1 kg (390 S)
29,6 kg (390 M)

18-8540-H

Grande Pro Höger

18-8540-V

Grande Pro Vänster

18-8540-HAS

Grande All-Season Höger

18-8540-VAS

Grande All-Season Vänster

Grande Air All-Season
Grande finns även i det kraftigare materialet
All-Season. Tält tillverkade i detta material är
lämpade för långliggaren då det är lite kraftigare.

De formade frontpanelerna är inte bara snygga, de ger 325 cm utrymme på djupet. Inifrån förtältet är
utsikten fantastisk tack vare stora panoramafönster och takfönster (takfönster endast på promodell)
som släpper in mycket ljus under dagen och visar stjärnhimlen på natten. Alla fönster har gardiner
som löper på smidiga skenor. Alla paneler kan tas av med blixtlås eller fällas ned uppifrån för att
skapa en verandakänsla. Nytt för 2022 är baldakinen som löper längs med hela tältet samt det extra
djupet. Tillverkat i Weathershield™ Pro Polyester och viss solblekning kan förekomma. Ace finns nu
även som All-Season för långliggaren.

Grande är samma tält som Rally Air Pro men med hela 3 m djupt, detta gör det till det rymligaste och
kanske det lättaste tältet att möblera av alla Kampas tält. Full ståhöjd hela vägen fram i fronten på
tältet. Sidopanelerna kan man byta plats på och på så vis “flytta” dörren lite längre ut på sidan. Alla
paneler kan tas bort, och panelerna i fronten kan även utrustas med myggnät. Grande Air är ett tält
tillverkat i WeathershielPro Polyester och solblekning kan förekomma. Hela tältet blåses upp på ett
ställe. Finns även som All-Season för långliggaren.

Art Nr Tält

Art Nr Tält

18-8530-400S
18-8530-500S
18-8530-400SAS
18-8530-500SAS
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Ace Air Pro 400 (235-265 cm)
Ace Air Pro 500 (235-265 cm)
Ace Air All-Season 400 (235-265 cm)
Ace Air All-Season 500 (235-265 cm)

Thermotak

18-8490-10
18-8490-11
18-8490-10
18-8490-11

Vadderad matta

18-8433-4001
18-8433-5001
18-8433-4001
18-8433-5001
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Underlagsmatta Vagnskappa

11-2035-39
11-2035-40
11-2035-39
11-2035-40

08-6013-32
08-6013-34
08-6013-32
08-6013-34

18-8540-390S
18-8540-390M
18-8540-390SAS
18-8540-390MAS

Grande Air Pro 390 S (235-265 cm)
Grande Air Pro 390 M (265-295 cm)
Grande Air All-Season 390 S (235-265 cm)
Grande Air All-Season 390 M (265-295 cm)

Thermotak

18-8490-09
18-8490-09
18-8490-09
18-8490-09
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Vadderad matta

18-8023-390G
18-8023-390G
18-8023-390G
18-8023-390G

Underlagsmatta Vagnskappa

18-2035-16
18-2035-16
18-2035-16
18-2035-16

08-6013-32
08-6013-32
08-6013-32
08-6013-32
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Höjd
S=235-265
M=265-295
L=295-325

Club Air All-Season

Nyhet!

Nyhet!

Apex ventilation
*Bredd
*Djup		
*Vikt		
*Vikt		

Nyhet!

Multi-höjd system

18-8550-330SAS
18-8550-330MAS
18-8550-390SAS
18-8550-390MAS
18-8550-390LAS
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18-8530-H1

Club Pro Höger

18-8530-V1

Club Pro Vänster

Stormkit, Levereras i par.
Starka remmar med
snabbkoppling
18-8091-1 Gröna
18-8091-1G Grå

330 cm
275 cm
27,8 kg (330 S)
28,7 kg (330 M)

Club Air All-Season 330 S (235-265 cm)
Club Air All-Season 330 M (265-295 cm)
Club Air All-Season 390 S (235-265 cm)
Club Air All-Season 390 M (265-295 cm)
Club Air All Season 390 L (295-325 cm)

Thermotak

18-8490-06
18-8490-06
18-8490-07
18-8490-07
18-8490-07

Vadderad matta

18-8253-330
18-8253-330
18-8253-390
18-8253-390
18-8253-390
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Underlagsmatta Vagnskappa

11-2035-10
11-2035-10
11-2035-11
11-2035-11
11-2035-11

08-6013-31
08-6013-31
08-6013-32
08-6013-32
08-6013-32

Höjd
S=235-265
M=265-295
L=295-325

Club Air Pro

Club Air Extension (endast till S)

Dubbel kederlist

*Bredd
390 cm
*Djup		
275 cm
Club Air All-Season Extension (endast till SAS)
*Vikt		
29,4 kg (390 S)
18-8530-H2
Club All-Season Höger
*Vikt		
31,3 kg (390 M)
18-8530-V2
Club All-Season Vänster
*Vikt		
31,9 kg (390 L)
Club Air är modern men samtidigt en klassiker som alldeles säkert kommer få en del att höja på
ögonbrynen när de får reda på att det är ett lufttält. Form och funktion, Club Air med Dual Pitch
gör att du får fantastisk rymd och höjd på ditt tält. De stora fönstren och takfönstren tillsammans
med 275 cm djup gör att alla får plats. Gott om ventilationsmöjligheter gör att luft kan passera och
skapa ett skönt och svalt klimat. Både front- och sidopaneler kan vikas ner eller helt tas bort. Hela
tältet blåses upp på ett ställe
Art Nr Tält
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Förtältet Club AIR Pro är enkelt att känna
igen tack vare dess snedtak. Extension med
blixtlås på en eller båda sidorna skapar ett stort
vardagsrum som är perfekt för större sällskap.
Den smarta frontpanelsdesignen erbjuder två
frontdörrar. Det går även att ta bort panelerna för
att öppna upp förtältet och skapa en verandastil.
Art Nr Tält

18-8550-260S
18-8550-260M
18-8550-330S
18-8550-330M
18-8550-390S
18-8550-390M
18-8550-390L
18-8550-440S
18-8550-440M

Club Air Pro 260 S (235-265 cm)
Club Air Pro 260 M (265-295 cm)
Club Air Pro 330 S (235-265 cm)
Club Air Pro 330 M (265-295 cm)
Club Air Pro 390 S (235-265 cm)
Club Air Pro 390 M (265-295 cm)
Club Air Pro 390 L (295-325 cm)
Club Air Pro 440 S (235-265 cm)
Club Air Pro 440 M (265-295 cm)

*Bredd
*Djup		
*Vikt		
*Vikt		

260 cm
275 cm
24,1 kg (390 S)
24,8 kg (390 M)

*Bredd
*Djup		
*Vikt		
*Vikt		

330 cm
275 cm
26,1 kg (330 S)
26,9 kg (330 M)

*Bredd
*Djup		
*Vikt		
*Vikt		
*Vikt		

390 cm
275 cm
27,7 kg (390 S)
28,5 kg (390 M)
29,2 kg (390 L)

*Bredd
*Djup		
*Vikt		
*Vikt		

440 cm
275 cm
30,5 kg (440 S)
31,3 kg (440 M)

Thermotak

18-8490-05
18-8490-05
18-8490-06
18-8490-06
18-8490-07
18-8490-07
18-8490-07
18-8490-08
18-8490-08
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Vadderad matta

18-8253-260
18-8253-260
18-8253-330
18-8253-330
18-8253-390
18-8253-390
18-8253-390
18-8253-440
18-8253-440

Underlagsmatta Vagnskappa

11-2035-41
11-2035-41
11-2035-10
11-2035-10
11-2035-11
11-2035-11
11-2035-11
11-2035-42
11-2035-42

08-6013-30
08-6013-30
08-6013-31
08-6013-31
08-6013-32
08-6013-32
08-6013-32
08-6013-33
08-6013-33
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Rally air Pro / All-season

*Bredd
*Djup		
*Vikt		
*Bredd
*Djup		
Multi-höjd system
Dubbel kederlist
*Vikt		
*Vikt		
Rally AIR Pro är helt enkelt det bäst säljande
*Vikt 		
uppblåsbara förtältet i världen. Den uppdaterade
*Vikt		
4-serien har ännu fler funktioner, vilket säkerställer
att Rally AIR Pro förblir marknadsledande. Detta
är ett komplett förtält – vi har tänkt på allt. Utbytbara *Bredd
paneler med blixtlås gör det möjligt att lägga till ett *Djup		
annex och byta position på sidodörrarna från *Vikt		
baksidan till fram sidan av förtältet. Lätt nog för att *Vikt		
resas och hanteras ensam. Tillgängligt i storlekarna
200, 260, 330 och 390. Det är bara att mäta höjden*
från marken till kederlisten. Rally Air är ett tält *Bredd
tillverkat i Weathershield™ Pro Polyester och viss *Djup		
solblekning kan förekomma. 260 finns även i det *Vikt		
kraftigare All-Season materialet i höjderna S och M *Vikt		
Art Nr Tält

18-8520-200S
18-8520-260S
18-8520-260M
18-8520-330S
18-8520-330M
18-8520-390S
18-8520-390M
18-8520-260SAS
18-8520-260MAS
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Rally Air Pro 200 S
Rally Air Pro 260 S
Rally Air Pro 260 M
Rally Air Pro 330 S
Rally Air Pro 330 M
Rally Air Pro 390 S
Rally Air Pro 390 M
Rally Air All-Season 260 S
Rally Air All-Season 260 M

Thermotak

18-8490-01
18-8490-02
18-8490-02
18-8490-03
18-8490-03
18-8490-04
18-8490-04
18-8490-02
18-8490-02

Höjd
S=235-265
M=265-295
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Rally Air Drive-Away

DA=220-300

200 cm
250 cm
19,0 kg (200 S)

Dubbel kederlist

Rally Air Drive-Away 330 finns även som All-Season
variant. Lite robustare material och perfekt om du
campar på de sydligare breddgraderna.

390 cm
250 cm
26,2 kg (390 S)
26,6 kg (390 M)

www.holidayfritid.se

330 cm
250+90 cm
25,7 kg (DA)

*Bredd
*Djup		
*Vikt		

260 cm
250+90 cm
23,8 kg

*Bredd
*Djup		
*Vikt		
*Vikt		

330 cm
250+90 cm
25,7 kg (DA)
28,0 kg (DAAS)

*Bredd
*Djup		
*Vikt		

390 cm
250+90 cm
27,1 kg

Drive-Away 330 är det optimala tältet för plåtisar då
hela skjutdörren får plats inne i slussen och det är
inga luftkanaler som ligger mot bilen och dess dörr

Underlagsmatta Vagnskappa

11-2035-21
11-2035-22
11-2035-22
11-2035-23
11-2035-23
11-2035-24
11-2035-24
11-2035-22
11-2035-22

330 All-Season

Det optimala tältet till husbilen. Rally Air Drive-Away har
volymen du behöver men är samtidigt smidig då du kan
koppla loss det från husbilen och köra iväg. Vägg i bakkant
som stängs med dragkedja. 250+90 cm djup gör att tältet
blir väldigt rymligt. Hela tältet blåses upp på ett ställe
som alla Kampatält. Tillverkad i Weathershield™ Pro
Polyester. Myggnät i bägge dörrar. Passar husbilar där
höjden till markisens spår är 220-300 cm

330 cm
250 cm
24,6 kg (330 S)
25,2 kg (330 M)

Vadderad matta

Basic

*Bredd
*Djup		
*Vikt		

Utan Apex-ventilation vid taket

260 cm
250 cm
23,1 kg (260 S)
23,4 kg (260 M)
28,8 kg (260 SAS)
29,5 kg (260 MAS)

18-8023-2001
18-8023-2601
18-8023-2601
18-8023-3301
18-8023-3301
18-8023-3901
18-8023-3901
18-8023-2601
18-8023-2601

Höjd

08-6013-28
08-6013-30
08-6013-30
08-6013-21
08-6013-21
08-6013-32
08-6013-32
08-6013-30
08-6013-30

Art Nr Tält

18-8521-260DA
18-8521-330DA
18-8521-390DA
18-8521-390DAAS
18-8092-12
18-8092-13
18-8092-5
18-8092-8

Rally Air Drive-Away Pro 260
Rally Air Drive-Away Pro 330
Rally Air Drive-Away Pro 390
Rally Air Drive-Away All-Season 330
Drive-Away Kit max 3 m
Drive-Away Kit max 4 m
Drive-Away Kit Limpet
Drive-Away Kit Magnetic

Thermotak

18-8490-12
18-8490-13
18-8490-14
18-8490-13

Vadderad matta

18-8023-2601
18-8023-3301
18-8023-3901
18-8023-3301

Underlagsmatta Vagnskappa

11-2035-22
11-2035-23
11-2035-24
11-2035-23

08-6013-30
08-6013-31
08-6013-32
08-6013-31

Drive-Away Kit
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Mobile Air Pro 361/391
Adria action

Mobile Air Pro 361/391,
specialdesignat för att passa husvagnsmodellerna Adria Action 361 och 391. Dess eleganta blå färgsättning är designad för att matcha fordonet, medan den smarta
frontpanelskonfigurationen ger två framdörrar. Ta bort panelerna
med dragkedjor för att öppna upp förtältet och minska vikten du
drar genom skenan.
18-8508		
Mobile Air Pro 361/391
18-8508-AM		
Mobile Annex
*Bredd
18-8490-16		
Mobile Innertak
*Djup		
18-8353-Adria
Mobile Vadderad matta
*Vikt		

Leggera Air

38

Höjd

A-måtts
anpassad

S=235-265
S=235-265

Leggera Air, det fjäderlätta
Leggera Air på husvagn med
Weathershield™ 150Dsolsegel (tillbehör)
polyestermaterialet och ett kompakt djup på 2,4
meter gör Leggera AIR till det som är snabbast
att sätta upp och ta ner, och det utan att vi har
kompromissat vad gäller kvaliteten. Enpunktsuppblåsningssystem, stormremmar, generös ventilation
och ett tillvalstak garanterar att Leggera AIR är
perfekt för campare som vill ha ett lätt förtält med fantastiskt värde.
18-8509-220S
Leggera Air 220 S
18-8509-220SECO Leggera Air 220 S Eco
18-8509-260S
Leggera Air 260 S
*Bredd 220 cm
*Bredd 260 cm
18-8509-260SECO Leggera Air 260 S Eco *Djup 240 cm
*Djup 240 cm
*Vikt
9,85 kg
*Vikt
10,5 kg
18-8409-2201
Leggera 220 Solsegel
18-8409-2601
Leggera 260 Solsegel

395 cm
250 cm
26,1 kg

Rally Tailgate
Drive-Away

Rally Air Tailgate Drive-Away.
Smart tält som förlänger din plåtis.
Vägg i bakkant som stängs med dragkedja.
260+80 cm djup gör att tältet blir väldigt rymligt.
Hela tältet blåses upp på ett ställe som alla
Kampatält. Tillverkad i Weathershield™ Pro
18-8521-240DATG
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Höjd

Winter Air

Höjd
S=235-265
M=265-295

DA=220-300

*Bredd
*Djup		
*Vikt		

www.holidayfritid.se

240 cm
260+80 cm
26,3kg

Winter AIR PVC, världens första
uppblåsbara vinterförtält, levereras med
stödstolpar för snö, dubbel markkappa, stormremmar och tarzan-tältpinnar och innertak som
standard. Det supertuffa Weathershield™ PVC materialet garanterar att förtältet klarar de mest
extrema snöförhållandena. Den nya trippelkederlisten innebär att förtältet passar lika bra till husbilar som till husvagnar. 260x180 cm. Vikt ca 29 kg. Kan naturligtvis även användas på sommaren.
18-8580-260S
Winter Air PVC S
18-8580-260M
Winter Air PVC M
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Touring air
Drive-away

Höjd
180-210 cm

Cross air & cross air tg
drive-away

Perfekt för dem som behöver
mer utrymme eller sovplatser.
Finns i två versioner, Weathershield™ TC
eller Weathershield™ 68D. Touring AIR är
utformad för att placeras intill fordonet och ge största
möjliga utrymme utan att gå utanför uppställningsplatsen.
Den stora anslutningstunneln kan lätt fästas på fordonet och
har en generös sidodörr. Tunneln är rymlig nog för extraförvaring.
Touring AIR har ett generöst främre tak som skyddar från både bra och
dåligt väder och gör att framdörren kan öppnas när det regnar. Inuti
finns en stor boendeyta med många fönster.
18-8417-01 Touring Air (TC - 29,4 kg)
18-8417-02 Touring Air (68D - 22,2 kg)

Cross AIR använder sig av smidigheten med Kampa
Dometics innovativa AirFrame och erbjuder en generös
boendeyta och branta väggar som ger gott om användbart
utrymme. Den smart utformade frampanelen har en
D-dörr som kan rullas tillbaka till hälften eller helt, samt skydd
från ett stort tak för en väderskyddad entré. Cross AIR levereras
med en markduk som knäpps fast, fönster med rullgardiner för
avskildhet och nätpaneler.
18-8417-03 Cross Air Side (68D - 16,1 kg)
18-8417-04 Cross Air TG (68D - 15,2 kg)

Tailgater Air & tailgater
Drive-away

Action air & Action
Drive-Away
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180-210 cm

de
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Höjd
160-210 cm

Ett universalförtält för fordon med
baklucka som SUV, MPV, hybridfordon,
stora kombibilar och pickuper med täckt
flak. Weathershield™ 68D-material garanterar
hållbarhet och lätt vikt. Haka helt enkelt fast
tillvalsinnertältet med två sovplatser för att skapa sovplatser åt gäster.
Tailgate-förtältet är enkelt att fästa och ta bort, och det är bara att dra
upp dragkedjan för att stänga det.
18-8417-05 Tailgater Air (68D - 12,7 kg)
18-8417-06 Tailgater Glasfiber (68D - 11,1 kg)

Höjd

Perfekt för campare som gillar
att röra på sig. Action är ett fristående
förtält som ger dig möjlighet att köra iväg och lämna förtältet på uppställningsplatsen. Det har en stor boendeyta och rullgardinsförsedda
fönster från tak till golv. Förtältet levereras med en helt vattentät
markduk som knäpps fast och ett stort skyddande tak. Haka fast ett
tillvalsinnertält för att skapa sovplatser åt gäster. Glasfiber- och Air
Frame-modeller finns tillgängliga.
18-8417-07 Action Air (68D - 16,0 kg)
18-8417-08 Action Glasfiber (68D - 13,1 kg)
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Höjd
180-210 cm

Weathershield TC
Extremt hög kvalité av
polybomull som inte tar
åt sig fukt samt även låter
materialet andas.
Weathershield 68D
Superlätt och lätt hanterbart. Slitstark och vattentät.
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sunshine air Pro/all-seson

Höjd
235-255 cm

Nu finns även soltaket med det smarta
Air-systemet. En enkel produkt som
gjorts ännu enklare och säkrare med vårt AIR-system. Soltak är ökända vindfång och i värsta
fall kan metallstängerna skada husvagnen. Med Kampa Sunshine finns inga sådana problem. De
mjuka stolparna blåses upp på några sekunder och skadar aldrig husvagnen. Efter den snabba
installationen ger solskyddet ett generöst utrymme att ta det lugnt på. 250 cm djupt. Passar höjder
mellan 235-255 cm
18-8570-300		
Sunshine Pro 300
18-8570-400		
Sunshine Pro 400
18-8570-500		
Sunshine Pro 500
18-8570-S		
Sunshine Pro Sida 2-pack
18-8570-400AS
18-8570-SAS

Sunshine All-Season 400
Sunshine Allside Sida 2-pack

Extension

Pop air pro

Pop Air Husvagn är för den lilla husvagnen
där höjden på kederlisten är 184-198cm
(Pop 260 -168cm). Pop är baserad på Fiestamodellen och den bakre luftkanalen förhöjer
tältet över kederlisten vilket gör att man får
ståhöjd i tältet.
260
*Bredd 260 cm
*Djup
245 cm
16,8 kg
*Vikt

290
*Bredd 290 cm
*Djup
245 cm
18,3 kg
*Vikt

340
*Bredd 340 cm
245 cm
*Djup
*Vikt
20,5 kg

365
*Bredd 365 cm
245 cm
*Djup
*Vikt
21,4 kg

18-8460-260		
18-8460-290		
18-8460-340		
18-8460-365		

Dometic Sunshine All-Season 400
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*Bredd
*Djup		
*Höjd		
*Vikt		

230 cm
230 cm
230 cm
13,8 kg
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med luft

Annex

Extra takhöjd och med
en bakdörr utmärker
detta annex.Passar som
sovannex då det kommer
med inner- tält, kan även
användas som garage.
18-8022-AC (Pro)
18-8022-AS (All-season)

Standard

med luft eller pinnar Annex standard med luft

Med Dometic The Hub är du
alltid snabbt på plats. Enkelt
och smidigt blåser du upp
den. Hubben är flexibel, du
har en mängd tillbehör.
Dörrpaneler, myggnätspaneler,
annex, anslutningsslussar.
Hub Air Pro 230x230x230
Hub Dörr
Hub Myggnätsdörr
SUV-sluss
VW-sluss
Sovannex
Förvaringsväska
Underlagsmatta
Hub-connect

Högt

Pop Air Pro 260
Pop Air Pro 290
Pop Air Pro 340
Pop Air Pro 365

The Hub air pro

18-8560-H1
18-8560-H2
18-8560-H3
18-8560-H4
18-8560-H5
18-8560-H7
18-8560-H8
18-8560-H9
18-8560-H10

När du behöver lite mer plats...
koppla på ett eller varför inte två
extension för att bygga ut ditt tält. Endast stl S
Club & Ace Pro Höger
18-8530-H1
18-8530-V1
Club & Ace Pro Vänster
18-8550-HAS Club & Ace All-Season Höger
18-8550-VAS Club & Ace All-Season Vänster
18-8540-H
Grande Pro Höger
18-8540-V
Grande Pro Vänster
18-8540-HAS Grande All-Season Höger
18-8540-VAS Grande All-Season Vänster

eller pinnar. Passar till
alla Pro-förtält* och passar
perfekt som sovannex
då innertält följer med.
18-8022-1
Luft
18-8022-2
Pinnar

K9 80Air

Uterum
med luft

Klart våra bästa vänner också skall ha ett lufttält.
K9 80 Air från Dometic.
18-8271-6
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Annex Pro Uterum för
dagarna då det är för kallt
att sitta ute. Passar till alla
Pro-förtält*
18-8022-AP
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Underlagsmatta

Thermotak

Innetak som isolerar och reglerar innertempen.
Dragkedjeöppning gör att du kan täcka för takfönstret.
Ny modell 2021 som passar alla höjder 202118-8490-10 Ace Air 400 202118-8490-11 Ace Air 500 202118-8490-05
18-8490-06
18-8490-07
18-8490-08

Club Air 260 2021Club Air 330 2021Club Air 390 2021Club Air 440 2021-

18-8490-09 Grande Air 390 202118-8490-01
18-8490-02
18-8490-03
18-8490-04

Rally Air 200 2021Rally Air 260 2021Rally Air 330 2021Rally Air 390 2021-

18-8490-12
18-8490-13
18-8490-14
18-8490-15

Rally Air 260 DA 2021Rally Air 330 DA 2021Rally Air 390 DA 2021Rally Air 240 DA Tailgate 2021-

Förtältsmatta

Vadderad matta till Kampa Dometic tält
Matta speciellt för Kampas tält. Dubbelvävd i
kraftig pvc som andas. Skonsamt mot gräset under matta, UV-skyddad och enkel att hålla ren.
Ace 300 (-2020)
18-8033-3001
18-8033-4001
Ace 400 (-2020)
18-8033-5001
Ace 500 (-2020)
18-8433-4001
Ace 400 (2021-)
18-8433-5001
Ace 500 (2021-)
18-8253-260		
18-8253-330		
18-8253-390		
18-8253-440		
18-8253-450		
18-8253-CE		

Club 260
Club 330
Club 390
Club 440
Club 450
Club Extension

18-8023-330G
18-8023-390G
18-8023-GE		

Grande 330
Grande 390
Grande Extension

18-8023-2001
18-8490-16 Mobile Air 361/391 202118-8023-2601
Modeller som passar tidigare årsmodeller 18-8023-3301
gå in på www.holidayfritid.se och sök på 18-8023-3901
18-8023-RE		
thermotak
18-8023-2401

Kampa Inre Ben

Justerbara bakre lodräta
aluminiumstolpar skapar en tätning
mellan förtältets tätningsdynor och ditt fordon.
18-8091-2A
235-250 cm, 2-pack
18-8091-2SM 235-295 cm, 2-pack
18-8091-2L
295-325 cm, 2-pack
18-8091-2V
Förvaringsväska
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Rally 200
Rally 260
Rally 330
Rally 390
Rally Extension
Rally 240 Tail Gate

18-8150-2601
18-8150-2901
18-8150-3401
18-8150-365		

Pop 260
Pop 290
Pop 340
Pop 365

18-8353-220LE
18-8353-260LE
18-8353-260W
18-8353-ADRIA
18-8023-ANNEX

Leggera 220
Leggera 260
Winter
Mobile 361/391
Annex

www.holidayfritid.se

Underlagsmatta i slitstarkt och ej andningsbart
material. Ett första steg mot att slippa kondens i
ditt förtält är att förhindra markfukten att värmas upp
och bilda kondens inne i ditt förtält.
Modellanpassad för resp.
Kampa Dometictält.
11-2035-18 Ace 300
11-2035-19 Ace 400
11-2035-20 Ace 500
11-2035-39 Ace 400 202111-2035-40 Ace 500 202111-2035-41
11-2035-10
11-2035-11
11-2035-42
11-2035-12
11-2035-13

Club 260
Club 330
Club 390
Club 440
Club 450
Club Extension

11-2035-14 Frontier 300
11-2035-15 Grande 330
11-2035-16 Grande 390
11-2035-17 Grande Extension
11-2035-21
11-2035-22
11-2035-23
11-2035-24
11-2035-30

Rally 200
Rally 260
Rally 330
Rally 390
Rally 240 T/G

11-2035-25 Winter 260
11-2035-26 Leggera 220
11-2035-27 Leggera 260
11-2035-28 Adria Action 361/391
11-2035-29
11-2035-31
11-2035-32
11-2035-33
11-2035-34
11-2035-35

Annex
Touring
Motion
Cross
Cross T/G
Action

Stormkit

Stormkit, Levereras i par.
Starka remmar med snabbkoppling
18-8091-1
Gröna
18-8091-1G
Grå

Side Wings
Dragkedjekoppling för montering
på sida av tält, ger extra skugga och skydd.
18-8491-01 Club/Ace Pro Vänster S
18-8491-02 Club/Ace Pro Höger S
18-8491-03 Club Pro Vänster M
18-8491-04 Club Pro Höger M
18-8491-05 Club Pro Vänster L
18-8491-06 Club Pro Höger L
18-8491-07 Club All-Season Vänster S
18-8491-08 Club All-Season Höger S
18-8491-09 Club All-Season Vänster M
18-8491-10 Club All-Season Höger M
18-8491-11 Club All-Season Vänster L
18-8491-12 Club All-Season Höger L
18-8491-13 Grande Pro Vänster S
18-8491-14 Grande Pro Höger S
18-8491-15 Grande Pro Vänster M
18-8491-16 Grande Pro Höger M
18-8491-17 Grande All-Season Vänster S
18-8491-18 Grande All-Season Höger S
18-8491-19 Grande All-Season Vänster M
18-8491-20 Grande All-Season Höger M

Roof Covers

Koppla enkelt ditt Roof
Cover på ditt tält för extra
skugga och skydd. Passar endast tält 202118-8592-200 Takskydd / UV-Skydd 200
18-8592-260 Takskydd / UV-Skydd 260
18-8592-330 Takskydd / UV-Skydd 330
18-8592-390 Takskydd / UV-Skydd 390
18-8592-400 Takskydd / UV-Skydd 400
18-8592-440 Takskydd / UV-Skydd 440
18-8592-500 Takskydd / UV-Skydd 500
18-8594-EXH Takskydd / UV-Skydd Extensinn Hö
18-8594-EXV Takskydd / UV-Skydd Extension Vä
18-8091-CP Extraben till Roof Covers

www.holidayfritid.se
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Myggnätsskydd
Verandastång

Smart verandastång till ditt Dometic-tält. Fäste sitter fastsytt i luftkanalen, bara att haka i. Passar på tält från 2021
18-8091-2VP

Fäst helt enkelt nätet med dragkedjan bakom förtältspanelen för att
hålla insekter ute och få lite skugga.
18-8194-8
Ace 400 (2019-)
18-8194-9
Ace 500 (2019-)
18-8394-10
Adria Action Mobil Air
18-8154-1
Club 330
Ett smart sätt att fästa förtältets
18-8154-2
Club 390
bakre vägg mot husvagnen. De
18-8154-3
Club 450		
flesta av Kampas AIR-förtält är
18-8094-1
Rally 200
förberedda för Limpet-fästen. Dra
18-8094-2
Rally 260
Limpet-fästet genom de förstansade 18-8094-3
Rally & Grande 330
hålen baktill i förtältet och fäst på
18-8094-4
Rally & Grande 390
en plan yta. Limpet levereras i
8-pack. Du kan göra extra hål för
att passa just ditt fordon. Får ej
fästas på klisterdekal
18-8092-2 (8-pack)

Limpetsfäste

Distanskuddar

Sabre-Link

Få bättre vattenavrinning med ett välspänt tak genom att
fylla mellanrummet mellan AirPole-stolparna och fordonet.
Levereras i förpackningar om åtta.
18-8092-4

Add-on-kit
innehåller 1x ljusramp
18-8091-5 Start-Kit
Add-on-Kit
Handpump till ditt Kampa Dometic förtält 18-8091-6
Förvaringsväska
18-8091-10
Finns i två versioner, enkelverkande är den

Handpump

som följer med tältet vid köp
18-5020-2
Enkelverkande
18-5020-3
Dubbelverkande

Vagnskappa

speciellt anpassad för Kampas
tält. Enkel och smidig hantering.
Bara att ställa in önskat tryck
och låta pumpen sköta resten.
18-8090-2
Pump 12V
18-8090-2X
Väska Gale

Klädstång Kort

Klädstång Lång
Monteras ut från vagnen till
fronten av tältet för att få en
längre klädstång.
18-8093-1

Hjälpredan

Hur många gånger hoppar tältet ur kederlisten? Här är en
smart styrning som fästes i kederlisten för att på ett enkelt
och smidigt sätt få hjälp med att trä tältet i skenan
18-8092-20
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Vagnskappa som skyddar dig mot drag under vagnen.
Dessa vagnskappor har dragkedjor som kan öppnas för
att få ventilation samt minska kondensen som bildas inne i
tältet. Fästs på fordonet i kederlisten eller med limpet (medföljer ej)
08-6013-28
Dual Fix 2,0 meter
08-6013-29
Dual Fix 2,2 meter
08-6013-30
Dual Fix 2,6 meter
08-6013-31
Dual Fix 3,3 meter
08-6013-32
Dual Fix 3,9/4,0 meter
08-6013-33
Dual Fix 4,4 meter
08-6013-34
Dual Fix 5,0 meter
08-6013-35
Dual Fix 50,0 meter (rulle)

Hjulhuskappa

Hjulhuskappa/Prylficka med 3 stora fickor i nät för smart
förvaring. Finns i två olika storlekar, 75x50 för enkelaxlad
och 150x50 för boggie. Fästes med Limpet (ingår)
11-2049
Enkelaxel Grå
11-2049-S
Enkelaxel Svart
11-2049-1
Boggieaxel Grå
11-2049-1S
Boggieaxel Svart
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KAMPA Seam Sealer

För tätning av sömmar på ditt tält eller
markiser. Fungerar även på ryggsäckar,
kläder eller övrig textil. 60 ml.
18-8095-3

Kompressor
Gale 12V
Används tillsammans med
AccessoryTrack och fästs
direkt i ditt Kampa Dometic
tält.
18-8093-2

SabreLink Start-Kit
innehåller 1x ljusramp, fjärrkontroll och nätadapter.

Powerbank

Modell större. Med denna kan
du starta din bil (upp till 2,5
liters bensin), ladda din mobil
och dator, eller använda till
kompressorn ovan. 430 gram.
160x75x25 mm.
16-3014

Easy Awning
Pulley

KAMPA Väv-Repair

Köp hela repair-kit eller bara tejpen.
Tejpen har extrem vidhäftningsförmåga
och fäster på nästa alla ytor. Behöver
du det där lilla extra ändå så köper du
Repair-kit, då får du även med lim för
extra fäste.
18-8096
Repair tejp
18-8096-1
Repair kit

KAMPA Tub-Repair

Repair-kit för luftslangen. Lagningslapp och lim för bästa vidhäftning.
Principen samma som laga en
cykelslang.
18-8095-3

KAMPA Impregnering

Verktyg för att på ett enkelt och
smidigt sätt trä ditt förtält (inte bara Kampas) i förtältsskenan.
Det krävs bara en person för att dra tältet. Montera bara
verktyget i skenan, fäst det i tältet och dra samtidigt som
du styr in tältet i skenan - enklare kan det inte bli....
18-8092-9

Nanoteknologi gör denna
impregnering överlägsen.
Impregnerar utan att påverka
känslan i tyget eller andnings
förmågan.
Refillpåsen är koncentrerad och
ger 4 liter färdig impregnering.
18-8095-4
0,75 liter
14-1300-20
1,0 liter spray
14-1300-20R 1,0 liter refillpåse
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Hayling 4 Air

ftx & ftt air

Croyde 6 Air

Hayling är ett prisvärt
tält för hela familjen. Finns för 6 personer med
tre sovkabiner samt för 4 personer med två
kabiner. Tältet är tillverkt i 68D polyester som är
superlätt och tar liten plats när det packas ihop.

TC
6
e

Croyde, ett stort
och rymmligt familjetält
yd
o
r
som finns i både lätta 68D och
C
i kraftiga TC. I detta tält har du en sovdel med sovkabiner, en köksdel samt ett "uterum".

TC

Dometic FTX / FTT AIR
01
6
X
Nu pratar vi camping! Kanske inget man tar
FT
med sig på cykelcampingen utan här pratar vi
3-4 rum med kök, stora garderober och möjlighet FTX 401 & FTX 401 TC FTX 601 & FTX 601 TC
att bygga ut. Tälten har ventilation som sitter både
uppe vid taket men även nere vid golvet för bästa
41/54 kg
53/67 kg
ventilation. Alla innertält är i mörkt tyg för att
hindra morgonsolen att störa din sömn.Tälten
är förberedda för Sabre Link och fönstren har
dragkedjeförsedda gardiner.
Smarta genomföringar för strömkabel i alla tält.
Längst in innanför sovkabinerna finns ett stort förvaringsutrymme
som nås genom respektive sovkabin. Varje sovkabin är lite bredare
än normalt, 140 / 160 cm.
Weathershield TC
Weathershield 150D
18-8410-01 FTX 401 Air TC
Extremt hög kvalité av Låg vikt och lätt hanterbart.
18-8410-02 FTX 601 Air TC
polybomull som inte tar Mycket slitstark och vattentät.
18-8411-01 FTX 401 Air 150D
åt sig fukt samt även låter
18-8411-02 FTX 601 Air 150D
Weathershield 68D
materialet andas.
Superlätt och lätt hanterbart.
18-8413-01 FTT 401 Air TC
Slitstark och vattentät.
18-8413-02 FTT 601 Air TC
18-8414-01 FTT 401 Air 150D
18-8414-02 FTT 601 Air 150D
Fler tillbehör finns på www.holidayfritid.se
FTT 401 & FTT 401 TC FTT 601 & FTT 601 TC

32/39 kg
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43/53 kg

FTT

601
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150

D

Croyde 6 68D
18-8416-01 Hayling Air 4 (68D - 19,7 kg)
18-8416-02 Hayling Air 6 (68D - 25,1 kg)

18-8416-10 Croyde Air 6 (68D - 29,1 kg)
18-8416-11 Croyde Air 6 (TC - 37,2 kg)

FTC 301 Air

Brean 3 & 4

8D

D

50
01 1

3

FTC 301
FTC
Samma serie och funktioner som FTX och FTT
men i ett lite mindre och kompaktare format.

18-8415-01 FTC 301 Air TC
18-8415-02 FTC 301 Air 150D

27/22 kg

Brean 3 & 4
36
n
a
Lite mindre och
Bre
smidigare tält som är tillverkad i superlätta 68D.

18-8416-20 Brean 3 Air (68D - 13,7 kg)
18-8416-21 Brean 4 Air (68D - 15,7 kg)
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Bjorli stand-by

Djup		
Bredd		
Vägg		
Tak		
Markkappa
Stativ		
Dörr front
Dörr sida
Dörr bak
Myggnät
Mörkläggning

Bjorli 3

300 cm (+30)
480 och 650
300 g akryl
520 g PVC
Belagd PVC
4x4 cm Aluprofil
1 st
2 st
1 st
1x fönster & vent
Utvändig gardin

Kraftfullt och stabilt tält som kan användas året runt, även i krävande väderförhållanden med
mycket snö. Tältet är utformat för att ställas upp utan att vara anslutet till husvagnen. Monteras
på trägolv. Hela tältet levereras i två olika bredder, 480 och 650 cm. Placeringen av dörren och fönstret
i frontpanelen bestäms före installationen. Frontpanelen är uppbyggd med tre olika paneler.
18-7050-01 Bjorli 3 - 480
18-7050-02 Bjorli 3 - 650
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Tillbehör Bjorli 480/650
18-7050-10 Rullgardiner Bjorli 3 - 650 Grå
18-7050-11 Rullgardiner Bjorli 3 - 650 Vit
18-7050-12 Rullgardiner Bjorli 3 - 650 Ockra
18-7050-20 Gångjärnsdörr Bjorli 3 Front
18-7050-21 Skjutdörr Bjorli 3 Front
18-7050-30 Thermotak Bjorli 3 - 480
18-7050-31 Thermotak Bjorli 3 - 650
18-7050-35 Vintersäkring Bjorli 3 - 480
18-7050-36 Vintersäkring Bjorli 3 - 650
18-7050-40 Bakvägg mittpanel Bjorli 3 - 3 paneler
18-7050-41 Hängränna Bjorli 3 -650
18-7050-42 Fästplatta hörn till takstötta 4-pack
18-7050-43 Fästplatta L till alustötta 4-pack
18-7050-44 Monteringsverktyg Bjorli

Mörkläggningsgardiner
på all fönster utvändigt

2

510gr/m PVC i taket

YKK dragkedja
Extra
ventilation

Myggnät i frontfönstren
+ i sidorventilationen

40x40 mm
alustativ i
4-kants profil
2

300 g/m med
genomfärgad akryl

Höjd
247 cm

2

450 g/m
PVC Polytester

Grå

Vit

Ockra

Bredd
480 alt 650 cm

Bjorli 480

Bjorli 650 front kan
anpassas i 3 olika
varianter för optimal
funktion.
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2

Djup
300 cm

300 g/m med
genomfärgad akryl

Bjorli 650A

Bjorli 650A

Bjorli 650A
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Inaca 4

Vindskydd Inaca 4
Paneler som är tillverkad i kraftig
acrylväv. Överliggare, linor och
markpinnar meföljer. 5x1,5 meter
18-3074

Inaca 4 med fönster

Vindskydd Inaca 4 med fönster
Paneler med stora fönster som
skapar rymd. Överliggare, linor
och markpinnar medföljer.
5x1,5 meter
18-3073

Holidiay Max med fönster

Vindskydd Holiday Max System
Högkvalitativ kraftig tältväv. Panoramafönster
som sträcker sig över hela vindskyddet.
Överliggare. linor, markpinnar och väska
medföljer. Kan ”kopplas ihop” med Holiday
Max sida/front.
5x1,4 meter
18-3067

Panorama med fönster

Vindskydd Panorama
Högkvalitativ genomfärgad akrylväv.
Panoramafönster som sträcker sig över hela
vindskyddet. Överliggare, linor, markpinnar
och väska medföljer. 6x1,2 meter
18-3066

Kampa Vindskydd med fönster

Kampa Vindskydd
3-sektioners vindskydd i lätt och smidig
polyster. Panoramafönster som sträcker sig
över hela vindskyddet. Linor, markpinnar
och väska medföljer. 5x1,4 meter
18-3068-6
Blå
18-3068-7
Grå

Bo-Camp Vindskydd

1=225x140
3=680x140
5=1140x140
Dörr=225x140

Dometic
AIR-Break, världens första uppblåsbara vindskydd.
Det är bara att fästa och pumpa det, kan inte vara
enklare att sätta upp ett vindskydd. AIR Break kan
användas fristående eller anslutas till framsidan på våra förtält för att skapa en helt
innesluten yta - perfekt för hunden. Med hjälp av vårt unika Air Frame-system med enpunkts uppblåsningsystem blir
AIR Break överraskande robust i vinden och dess eleganta färgkombination i Weathershield™ Pro och All-Season
material passar perfekt ihop med våra förtält. Nyhet för 2022 är Air Break 1 och Air Break Dörr. AIr Break 1 är en sektion
som antingen kan användas för att förlänga ditt vindskydd eller skapa ett smidigt och bra vindskydd som är lite mindre.
Dörren är 2-delad och stängs med hjälp av magneter. Nytt är även att alla delar har en blixtlås för att kunna på ett
enkelt och smidigt sätt "koppla ihop" de olika delarna. Pump medföljer ej.
18-8568-A1
Air Break Pro 1
18-8568-A3
Air Break Pro 3
18-8568-A5
Air Break Pro 5
18-8568-D
Air Break Pro Dörr

Pro Windbreaker

18-8568-A1AS
18-8568-A3AS
18-8568-A5AS
18-8568-DAS

Air Break All-Season 1
Air Break All-Season 3
Air Break All-Season 5
Air Break All-Season Dörr

Dometic Air Windbreak FTA
Vindskyddet som är extremt lätt att sätta upp, blås upp och
fäst i marken så är det klart. Fristående eller så monterar
man det i anslutning till sin husvagn/husbil/tält för att rama
in din sittplats. 3 sektioner med en total längd på 500cm.
140 cm högt gör att man sitter väl skyddad bakom
vindskyddet. Lättviktsmaterial gör att detta vindskydd endast Dometic PRO Windbreaker
skyddar dig mot vinden. Det är tillverkat i samma material
väger 5,45 kg. Pump medföljer ej.
som
våra Pro-förtält, går snabbt att sätta upp och stagas
18-8568
med justerbara stödstänger. Vindskyddet ger bra avskärmning
och de Crystal-Clear fönstren ger dig bra syn ut i varje sektion.
PRO Windbreaker har uppdaterats för 2019 med en ny
aluminiumram som kraftigt minskar vikten på vindskyddet
samt förhindrar rostbildning på stativet. Två vindskydd kan
T-fot Vindskydd
monteras tillsammans med dörren (se bild) för att på så sätt
Universal för alla vindskydd
förlänga ditt vindskydd.
med 19 mm rör.
18-3068-P1
153x140 cm (3,6 kg)
Innehåller 4 st fötter, 8 st
18-3068-P3
460x140 cm (10,7 kg)
gummiband och 16 st markpinnar.
18-3068-P5
765x140 cm (16,3 kg)
18-3072
18-3068-PD
Dörr 1400x125 cm (1,1 kg)

Smart!

Bo-Camp Vindskydd
1 resp 2-sektioners vindskydd i extra
stark och stabil polyester. Man kan här bygga
sitt eget då det finns dragkedjor på bägge sidor.
18-3068-20
2x150 cm (140 cm högt)
18-3068-21
1x150 cm (140 cm högt)
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Har en fristående
				
förvaringslösning.
				
Generösa mått
				
betyder att du
				
utan problem kan
				
hålla förtältet fritt
				
från möbler och
				
cyklar eller skapa
			
det ultimata campingköket.
			
Vänster sida kan öppnas
med dragkedja och rullas upp för att blotta ett
fast ogenomskinligt fönster. På höger sida sitter
en stor nätpanel med ett ogenomskinligt skydd
som släpper in brisen 160x240 cm
18-8271-1 Store
18-8271-2 Store Air

Kampa
Store

Myggnät

Myggnät för att hänga över
sängen eller hängmattan.
Finns i två storlekar.
250 cm hög
11-2004
60x90
11-2004-10 60x150

Kampa Loo-Loo
Loo-Loo och Privvy är större
än de vanligen förekommande
tolett/duschtält som finns.
Loo-Loo är hela 225 cm högt
medans Privvy är 190 cm
Privvy är ett s.k. pop-uptält, dvs det reser sig själv.
Privvy har även ett golv
som kan monteras vid
behov.
120x120 cm
18-8271-3 Loo-Loo
18-8271-4 Privvy

Partytält för alla tillfällen!
Kampa

AIR Shelter

Uppblåsbart partytält i tre olika storlekar
Tältet sätts snabbt upp, blåses upp på
nolltid tack vare den medföljande handpumpen, pinna enkelt fast de fyra hörnen
och blås upp i de två munstyckena på utsidan
av skyddet. På utsidan av tältet säkerställer
spännband att tältet står stadigt och säkert
med de hjälp av tältlinorna och de medföljande pinnarna
18-8050-200 200x200 cm
18-8050-300 300x300 cm
18-8050-400 400x400 cm

Loo-Loo

Strandtält
Snabbt och enkelt pop-up strandtält.
Väska medföljer. 145x100x80 cm
18-3068-25

Hex Pop-Up

6-kantigt Hex Pop-up tält som är otroligt enklet att
montera. Från väska till färdigt tält är du klar på 3
minuter. Två varianter, en med och en utan tunnel.

Bo-Camp

Party-Shelter

Stort och stabilt för den rejäla festen. Kraftig 160g/ m²
polyester. 1500mm vattenpelare gör att det inte regnar
in i första taget. UV-skyddad duk och flamsäkert. De
stabila stålstängerna och de kraftiga fötterna gör att
det står stadigt. Kan kompletteras med valfritt antal
myggnät.
sidor som enkelt med sätts fast med hjälp av kardborre.
Med tunnel som på ett enkelt och smidigt sätt kopplar
Två storlekar.
ihop tältet med ditt fordon.
18-1073-20
Tält Medium, 370x370 cm
2x myggpaneler, 2 fönsterpaneler, 1 dörr med
18-1073-20S Sida Medium
myggnät, 1 dörr samt 1 dörr i tunneln.
18-1073-21
Tält Large, 426x426 cm
18-1073-10 350x350 utan tunnel
18-1073-21S Sida Large
18-1073-11 350x350 med tunnel
Utan tunnel får du ett flexibelt och smidigt partytält
som är enklet att placera där du vill.
2x myggpaneler, 3x fönsterpaneler 1 dörr med

Sovkabin
11-2001
11-2002

200x180x175 cm (3 pers)
200x137x175 cm (2 pers)

18-8020-1
18-8020-3
18-8237-Hi
18-8237-Vi
18-8240-Hi
18-8240-Vi

Kampa Sovkabin Rally Air Plus Höger
Kampa Sovkabin Rally & Motor Rally Universal
Kampa Sovkabin Frontier Höger
Kampa Sovkabin Frontier Vänster
Kampa Sovkabin Grande AS Höger
Kampa Sovkabin Grande AS Vänster
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Festivalkit - Allt i ett
Festivalkit med allt i en väska.
Här har du 1x tält,
2x liggunderlag och
2x sovtäcke.
18-1078
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Organiser
Wide

Organizer 5 & 7
Organisera ditt förtält med smart förvaring.
Nya hängande fack med eller utan lådor
(lev utan lådor) Nätficka på utsidan.
Organizer 5: 34x34x84 cm
Organizer 7: 30x17x84 cm
11-2060
5 fack Organizer
11-2060-L 2x låda (till 11-2060)
11-2039
11-2039-L

4 st fickor med nät &
4 st fack som kan
användas som skofack
samt hållare för hushållsrulle och en handduk.
Kan på ett enkelt sätt användas med Accessory
Track Suspension Kit, 99x41 cm
18-8091-33

Organizer Large
88x39 cm med 6 st fickor
för småsaker.
07512A01-

7 fack Organizer
2x låda (till 11-2039)

Prylficka Holiday II,
4 fack, 27x69 cm
11-2040

Organizer Ryggstöd
43x66x2 cm och hängs på
ryggstödet av stolen.
3 stora fack.
07514-01-

Organizer Skor
84x54x2 cm för att förvara
dina skor på ett smart sätt.
10 st fack
07513-01-

Organiser Pro

5 st fickor med nät, 2 st
skofack samt hållare för
hushållsrulle. Kan på ett
enkelt sätt användas med
AccessoryTrack Suspension
Kit 76x47 cm
18-8091-32

Organizer S
50x84 cm med 11 st fickor
för småsaker.
07512-01-

Organizer Toalett
30x37x11 cm toalettväska
som är uppfällbar. Kan
hängas och blir som störst
30x118x11 cm.
07515-01-

Organiser Tall
Två modeller
11-2060-10
11-2060-11
Förvaringsfickor: 14 fickor,
2 extra nätfickor, 2 elastiska band på sidan. Hållbar,
väderbeständig konstruktion.
Integrerat skydd med dragkedja, som kan lämnas öppet för
Förvaringsfack: 5 nätfickor, 14 elastiska öglor, 1 pennhålla- enkel åtkomst. Hopfällbar och
re, 2 hållare för pappershanddukar. Hållbar, väderbestän- därmed enkel att förvara
dig konstruktion. Hopfällbar och därmed enkel att förvara. Flyttas med hjälp av inbyggt
90x40 cm.
bärhandtag. 50x85 cm
11-2061-01
11-2061-02
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Förvaringsfickor: 10 stora
fickor för skor, 2 extra nätfickor. De små ventilationshålen ger optimal ventilation.
Hållbar, väderbeständig
konstruktion. Integrerat
skydd med dragkedja, som
kan lämnas öppet för enkel
åtkomst. 50x85 cm
11-2061-03

120x30x15
120x15x15

Organiser Tall

7 st fickor med nät, 8 st skofack
samt fickor på utsidan. Kan på
ett enkelt sätt användas med
AccessoryTrack Suspension Kit
133x48 cm
18-8091-31

Klädhängare
Jill
Organiser Shoe
8 st fickor för sko samt 4 st
fickor med mesh. Kan på ett
enkelt sätt användas med
AccessoryTrack Suspension
Kit 84x48 cm
18-8091-32

Tidskriftsnät
30x20 cm. För att skruvas fast
11-2045
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Perfekt för tält och markiser
och kan monteras på alla
vågräta stänger. 8 krokar
600x95 mm.
18-8091-30

Accessory Track
Suspension
Kit
För att fästa Kampas
organiser i tältets
Accessory Track
18-8091-35
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...i förtältet
Underlagsmatta för att förhindra fukt att
komma underifrån till förtältsmattan.
11-2030
4,0 x 2,5 m
11-2031
5,0 x 2,5 m
11-2033
6,0 x 2,5 m
11-2034
6,0 x 3,0 m
11-2035
7,0 x 3,0 m

Holiday förtältsmatta.
Av högsta kvalité i pvc.
Ca 500 gram/m².
Kommer i två olika färgkombinationer, grå/grå och
grå/blå. Finns i både 2,5
och 3,0 m djup.
Grå
11-2016
5,0 x 2,5 m
11-1755-G
5,5 x 2,5 m
11-1760-G
6,0 x 2,5 m
11-1765-G
6,5 x 2,5 m
11-1770-G
7,0 x 2,5 m
11-1730-G
6,5 x 3,0 m
11-1731-G
7,5 x 3,0 m
Blå
11-1760-B
6,0 x 2,5 m
11-1765-B
6,5 x 2,5 m
11-1731-B
7,5 x 3,0 m

Holiday Patiomatta
Matta i kraftig dubbelvävd
100% polyester.
3 olika sorterade färger.
11-2025
120x180 cm
11-2025-1 90x180 cm

Patio-Mat Fiamma

Tillverkad i polypropylen med speciell teknik som gör
att mattan är luftgenomsläpplig. Detta medför att den är
väldigt lätt att frakta. UV-skyddad. Fastsydda öglor och
kantsydd. Patio-Mat väska finns som tillbehör.
07681-01- 2,9 x 2,5 m
07682-01- 3,4 x 2,5 m
07683-01- 3,9 x 2,5 m
07684-01- 4,4 x 2,5 m
07701-01- 4,9 x 2,5 m
08206-01- Väska

Holiday Caravanstorematta
Högsta kvalité i pvc. Ca 300
gram/m². Speciellt framtagen
för Caravanstore. 2.5 m djup
Finns i två längder.
11-1835-G
3,6 m
11-1845-G
4,4 m

Markismatta Friedola
11-1938
Grey 250x400
11-1938-1
Kela Antracit 200x300
11-1938-2
Pool Mosaic Grey 200x300

Dörr /Entrématta
Nålfiltsmatta med husvagn/husbilsmotiv. 40 x 60 cm
11-1071
Grå Husvagn
11-1071-1
Grå Husbil
11-1071-2
Beige Husbil
11-1071-3
Beige Blandade motiv
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11-1930
270x200 Blå
11-1930-1 270x350 Blå
11-1931
270x200 Grön
11-1931-1 270x350 Grön
11-1932
270x200 Grå
11-1932-1 270x350 Grå
11-1933
270x200 Rosa
En mycket snygg matta.
Motiv på båda sidor, så att mattan
kan användas på båda sidor. Denna matta är
vattentät och antimögelbehandlad, så den är också mycket
lämplig som en picknickfilt, under markisen, i tältet eller på
stranden. Tillverkad av högkvalitativ och lättviktad 100%
polypropen, 380 gr/m ². Dessutom är materialet UV-skydd.
Den levereras i en praktisk väska.

Dubbelvävd matta
som tål att användas
ute. Antimögelbehandlad och
passar utmärkt att användas i
förtält eller under markis.
Moderna mönster och färger.

Wave

11-1935
11-1935-1
11-1934
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270x200 Wave
270x350 Wave XL
270x200 Urban

Urban
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Mattsträckare
Croc 4-pack
med klämmor som
kan användas för att spänna
ut din förtältsmatta.
18-1026

Gummiband
10-pack
18-1030 90 mm
18-1040 Isaflex

Stormlina		
18-1044 1x20 m, Vit
18-1045 4x3 m, Vita
18-1048 4x3 m, Neongula

Hercu

Mattsträckare
Bo-Camp 4-pack 2-delad klämma som
ger stabilt grepp om mattan.
18-1026-10

les Tw

in

Tätlbeslag skruvfria
18-1054
3-pack grå
18-1055
3-pack röd

Koppling klämbeslag
22mm (60087)
18-1110-20

Koppling klämbeslag
23mm (60049)
18-1110-21
Tältbeslag
I nylon, skruvas fast i karossen.
3-pack
18-1060

Hercules Twin
18-2009

Koppling klämbeslag IXL
23mm (60257)
18-1110-22
Spännringar
18-3032 19 mm (2-pack)
18-3033 22 mm (2-pack)
18-3035 25 mm (2-pack)
18-3036 28 mm (2-pack)

Ändplugg för tältstativ
18-1110-60 23mm IXL 3-pack (60043)
18-1110-61 26mm 1-pack (60056)
18-1110-62 30mm 3-pack (60076)

Gummihättor AquaStop.
18-1110-64 3-pack (60026)

Ring med stropp
18-1110-65
10-pack (60030)

Tältstänger och tillbehör
18-3014
Verandastång universal Fibermax 180-310cm
18-3015
Verandastång universal Zinox max 300 cm
18-3016-3
Överliggare universal Zinox max 300 cm
18-3017
Ben universal Zinox
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Droppstopp för hörn och
mittkryss
18-1110-63 3-pack (60224)

Teleskopmuff
Mittenkryss i nylon,
26mm CarbonX
19-22, (60253)
30,5mm Fibermax
18-1110-30 26mm (60245) 18-1110-02
18-1110-31 30,5mm (60244)

Samlingsfjäder
5-pack (60016)
18-1110-45

Koppling klämbeslag IXL
26mm (60256)
18-1110-23

Tältpinnekit
Innehållande 30 delar.
6 st galvade pinnar, 6 st trådpinnar,
6 st gummiband, 15 m stormlina 10 st
stormlinestopp, 1 st gummihammare
18-1007

Koppling gaffel
22mm, 25mm, 22,5mm IXL
18-1110-26 22mm (60280)
18-1110-27 25mm (60282) Mittenkryss i nylon,
18-1110-28 22,5mm (60283) 10-18, (60252)
18-1110-01

Fjäder med knapp.
5-pack (60015)
18-1110-46
Kopplingsbeslag
22mm (60286)
18-1110-24
3-pack

Spännskruv
Zinox 5-pack (60006)
18-1110-47

Klämbeslag
Grip-On (60138)
18-1110-53

Kopplingsbeslag G-stång
18mm (60287)
18-1110-25
3-pack

Bajonettkoppling
26mm (60243)
18-1110-29

Skruv med vingmutter, 3-pack
18-1110-56

Ändbeslag, 3-pack
18-1110-35 19mm
18-1110-36 22mm
18-1110-37 25mm

Hörn höger i nylon
(60251)
18-1110-10

Hörn vänster i nylon
(60250)
(60136) 18-1110-11
(60011)
(60013)

Fötter för tältstativ, 4-pack
Ändbeslag krok, 3-pack
18-1004
18-1110-38 22mm (60010)
18-1110-39 25mm (60012)

Ändbeslag krok Carbon X
18-1110-40 23mm (60248)
18-1110-41 26mm (60249)
18-1110-42 30,5mm (60247)
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Doppsko med pigg, 3-pack
18-1110-50 22,5mm (60235)
18-1110-51 22mm (60234)
18-1110-52 25mm (60427)
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Fö

rzin

Luftmadrass

från välkända Intex.
191x137x22 cm. Passar
perfekt i innertältet, som
extramadrass eller
som badmadrass
18-5011

Sovtäcke

Hög kvalité. Ca 180x70 cm.
Blandade färger
18-5010

Kampa AirLock

Tältpinne
Galvad. 10-pack		
18-1015 24 cm
18-1016 30 cm

Tältpinne
Tråd 10-pack			
18-1022
18 cm
18-1021
24 cm

Juniorsäng med höga kanter. S.k. coilbeam konstruktion, dvs med kanaler
inner i sängen som gör den stabil.
Utv mått: 150x95x20 cm
Inv mått:120x65x15 cm
18-5012
Blå
18-5012-1
Rosa

Klädstång Kort
Används tillsammans med
AccessoryTrack och fästs
direkt i ditt Kampa Dometic
tält.
18-8093-2

Magnetic Hook
THE ONE
Svart 1-pack
12-2032-12

Toalettklädkrok
Dubbelhäftande för släta ytor
11-3038-23
2-pack

Klädstång Lång
Toalettklädkrok
Sugproppskrok för släta ytor
11-3038-24
1-pack

Monteras ut från vagnen till
fronten av tältet för att få en
längre klädstång.
18-8093-1

Klädkrok
För tältstativet i krom och 5
st krokar att hänga kläder på
11-3030

Toalettklädkrok
Stabil krok med självhäftande
tejp. Finns i två storlekar.
11-3034 4-pack ca Ø 3,5 cm
11-3036 2-pack ca Ø 5 cm
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Magnetic Hook
CLEVER
Svart 1-pack
12-2032-10

Klädkrok Rojo
Finns i både silver och vit.
11-3022-S Tältkroklist silver
11-3022-V Tältkroklist vit
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Kampa Swiss
Multi-funktionell hammare
Denna mångsidiga hammare,
med stålhuvud och aluminiumhandtag. Är även en pinndragare.
18-2015-10

Pinnuppdragare XXL
18-2020-1

Magnetic Pins
FLEX
Svart 4-pack
12-2032-13

Krokset
Krokset för att hänga på dörren.
Kommer i tre olika varianter.
1-krok, 2-krok samt handukshängare.
11-3031

Heavy Duty 1
Kommer i praktisk förvaringsväska. 20-pack.
Hållfast 4 av 5
18-1006

kad
stå
l
Tältpinne
Tarzan 10-pack
18-1005 16 cm

Stormskurv
Hundpinne. 1-pack
18-1025
41 cm
18-1025-01 med hundwire

Spade 15x58/24 cm
18-2010-20

Gummihammare
18-2016 Trähandtag
18-2015 Metallhandtag

Dörrkrok
Smart dubbelkrok som hängs
på dörren
11-3031-10
2-pack

Tältpinne Plast		
18-1010 20 cm 8-pack
18-1011 30 cm 4-pack

Heavy Duty 2
Praktisk förvaringsväska
med 20 st skruvar som är
extra kraftiga. Det medföljer
en hylsa för skruvdragare.
Hållfast 5 av 5
18-1006-1

Heavy Duty 3
Praktisk förvaringsväska
med 20 st Tarzanpinnar.
Extra kraftiga.
Hållfast 3 av 5
18-1006-3

Tältpinnar med extra kraft
www.holidayfritid.se

Heavy Duty 4
Extra kraftiga specialpinnar
avsedda för sandig jord.
Hela 23 cm långa och 40 st
i en praktisk väska
18-1006-4

Peggy-Peg Startkit
30 st skruv (20 cm), 20 st skruv (12 cm)
skruvadapter samt väska.
18-1017-01
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Markis

Fiamma från Italien står för kvalité
och innovation när det gäller markiser. De har tillverkat markiser
till husvagn och husbilar i mer än
40 år och är de som har längst
erfarenhet. Till husbilar har de
modellerna F45s, F45L, F45 Zip,
F45 Eagle och F70. Alla fyller de
en plats och funktion för att just du
skall hitta en modell som passar.
Till husvagn var de först med den
så kallade påsmarkisen. Fiamma
kallar sin markis till husvagn för
Caravanstore. Även här har de
varianter för att passa just din
husvagn och camping. Det inovativa med Fiammas påsmarkis
är att ben och armar förvaras
smart inne i fronröret som väven
är upprullad på. 250 cm djup,
detta gör att hela familjen och
lite till får plats under markisen.
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XL

Caravanstore Zip XL
Royal Grey
Royal Blue

Caravanstore XL

Den lätta, enkla, robusta och prisvärda markisen för husvagnar och små fordon.
Lättanvänd och monteras snabbt. Fiamma Caravanstore är en unik markis till ett
unikt pris som ger optimalt skydd mot solen. Armarna och stödbenen förvaras i
frontröret under körning. Eftersom delarna förvaras i frontröret riskerar du inte att
tappa bort dem. Utrustade med en ny förbättrad installationssats för väggmontering. Även om markisen skulle vara
hoprullad under en längre tid hålls duken alltid lika slät. Tack vare det patenterade frontröret rullas markisen ut på några sekunder.
Modell
Royal Grey
Royal Blue
Längd
Djup
Vikt
190
06760-01R
0676001Q
193 cm
180 cm
6,0 kg
225
06760A01R
06760A01Q 235 cm
202 cm
7,5 kg
255
06760B01R
06760B01Q 264 cm
232 cm
8,5 kg
280 XL
07740C01R
07740C01Q 286 cm
250 cm
10,1 kg
310 XL
07740D01R
07740D01Q 316 cm
250 cm
11,2 kg
360 XL
07740E01R
07740E01Q 366 cm
250 cm
12,3 kg
410 XL
07740F01R*
07740F01Q 415 cm
250 cm
13,5 kg
440 XL
07740G01R** 07710G01Q 448 cm
250 cm
14,6 kg
Överliggare-Rafter Caravanstore
500 XL
07740H01R** 07740H01Q 497 cm
250 cm
15,8 kg
Extrastöd av eloxerat aluminium. Enkel
550 XL
07740L01R*** 07740L01Q 547 cm
250 cm
16,9 kg
montering
genom Twist & Lock system.
*1x Överliggare medföljer ** 1x Överliggare samt 1x Supportleg medföljer ***2x supportleg medföljer
03888-02För 250 CS (XL)

Snabb och enkel montering, färdig på 5 minuter
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VÅR BÄSTA KOMPLETTA LÖSNING: MARKIS I FODRAL
MED FÖRTÄLT.
Med hjälp av ZIP-systemet från Fiamma fästs sidorna vid
markisen med två kraftiga dragkedjor – en prisvärd lösning
som gör att uppsättning och nedtagning går snabbt och enkelt.
Med dubbla spår i frontröret, vilket gör det möjligt att
samtidigt montera även Sun View eller andra tillbehör.
CARAVANSTORE ZIP BLIR CARAVANSTORE ZIP XL
Större djup, extra utrymme, mer skugga och högre komfort.
Det ökade djupet ger – med samma markislängd – större
310
utrymme inne i förtältet. Komplett med
• 1x markis Caravanstore
• 1x frontstycke med Fönster inkl myggnät och
• 2x sidostycken med fönster och myggnät
• 1x aluminiumstänger Rapid Set CS
• 1x sats med elastiska krokar för säker fastsättning
• 1x Mega Bag, mått 140x27x40 cm.

*
*
**
***
***

360

410

Storlek

CS ZIP Grey E

440

F

500

I

P

550

R

Villa-Tent Zip

Caravanstore

Passar till Fiamma Caravanstore. Smart tält med dragkedja
mellan front och sidor vilket gör att du får helt tätt. Dörr i
fronten med möjlighet att öppna upp sidorna.
Stora spröjsade fönster både i sidor och fronten.
Tillverkad i kraftig 210D Oxford Polyester.
18-3081-310
2x Sida +310 Front Villa-Tent
18-3081-360
2x Sida +360 Front Villa-Tent
18-3081-410
2x Sida +410 Front Villa-Tent
18-3081-440
2x Sida +440 Front Villa-Tent
18-3082
Skumgummiinlägg mot vagn

Caravanstore Max 2.0

V

310 Zip 05715D02R 1 st
360 Zip 05715E02R 1 st
1 st
410 Zip 05715F02R 1 st
1 st
440 Zip 05715G02R 1 st
1 st
500 Zip 05715H02R 1 st
1 st
550 Zip 05715L02R 1 st 2 st
1 st
*1x Överliggare medföljer, ** 1x Överliggare & 1x Supportleg medföljer
*** 2 Supportleg medföljer

Front och sidopaneler till din Fiamma Caravanstore. Finns till
både den äldre modellen som är 225 cm djup och den nyare
som är hela 250 cm djup.Tillverkad i polyester PVA med Ripstop, mycket låg vikt men samtidigt en väldigt hög slitstyrka.
Alla delar säljs lösa.
Fronter
Sida 250 cm djup
18-3057-01 Front 255
18-3057-V2
Vänster
18-3057-02 Front 280
18-3057-H2
Höger
18-3057-03 Front 310
18-3057-04 Front 360
Sida 225 cm djup
18-3057-05 Front 410
18-3057-V1
Vänster
18-3057-06 Front 440
18-3057-H1
Höger
18-3057-07 Front 500
18-3057-GA
Gardinset
18-3057-08 Front 550

www.holidayfritid.se
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Lätt och smidig

Stabil markis

Fiamma F45 S

väggmarkis

Det är lätta att använda och enkel att installera markisen
som förenar dagens bästa teknik, service och kvalitet! Ständigt förbättrad är F45 markisen kompakt och funktionell,
vilket gör den till det bästa valet för din semester. 250 cm
djup
FÖRDELAR & EGENSKAPER
• Stort urval: Tre färger på kassetten och två färger på
duken att välja mellan – finns i längder från 190 till 450 cm.
• Tillbehör: Ett stort utbud av tillbehör hjälper dig att höja
komforten ytterligare
• Monteringsmöjligheter: Med de medföljande standard
fästena, eller med någon av de mer än 90 skräddarsydda
specialadaptrarna, blir monteringen enkel
• LED: Många varianter av LED-belysning gör kvällarna
under markisen ännu trevligare
• Dubbla frontspår: Dubbla spår i markisfronten ger stor
flexibilitet
• Perfekt stängning: Snabb och tyst öppning och stängning,
tack vare Auto-Lock-systemet, samt perfekt stängning tack
vare Dual Security
• Presto Fix: Ett system för justering av markisfronten för en
perfekt stängning av markisen – år efter år
• One Way Roll: Tack vare Fiammas patenterade system,
kan markisduken inte rullas in åt fel håll
• Dual Shock Absorber: Ett patenterat dämpningssystem
som skyddar både markis och fordon vid hårt väder
• Extra kraftiga armar: De extra kraftiga armarna, med
dubbla stålvajrar, ger perfekt uppspänning av markisduken
• Secure Lock: Frontbenen kan fästas både i marken och i
fordonet, och de teleskopiska benen gör det lätt att justera
höjden på markisfronten.
Polar White
Polar White
Modell
Royal Grey
Royal Blue
Vikt
F45S 300
06280A01R
06280A01Q
23 kg
F45S 350
06280B01R
06280B01Q
24 kg
F45S 375
06280S01R
06280S01C
25 kg
F45S 400
06280C01R
06280C01Q
27 kg
F45S 425
06280Q01R
06280Q01Q
28 kg
F45S 450
06280G01R
06280G01Q
30 kg
Fler färger och modeller finns på www.holidayfritid.se

Royal Grey

Fiamma F45 L

Smart tältlösning

väggmarkis

Uppdaterad och förbättrad modell av denna välkända Fiamma
markis som passar de stora husbilarna, med större box och
större diameter på upprullningsröret. Även designen har
förnyats vilket, tillsammans med de tekniska förbättringarna,
gör detta till den mest avancerade och funktionella markisen
på marknaden. Det perfekta valet för den stora husbilen.
250 cm djup
FÖRDELAR & EGENSKAPER
• Stort urval: Två färger på kassetten och sju färger på
duken att välja mellan – finns i längder från 450 till 550 cm.
• Tillbehör: Ett stort utbud av tillbehör hjälper dig att höja
komforten ytterligare
• Monteringsmöjligheter: Med de medföljande standard
fästena, eller med någon av de mer än 90 skräddarsydda
specialadaptrarna, blir monteringen enkel
• LED: Många varianter av LED-belysning gör kvällarna
under markisen ännu trevligare
• Dubbla frontspår: Dubbla spår i markisfronten ger stor
flexibilitet
• Perfekt stängning: Snabb och tyst öppning och stängning,
tack vare Auto-Lock-systemet, samt perfekt stängning tack
vare Dual Security
• Presto Fix: Ett system för justering av markisfronten för en
perfekt stängning av markisen – år efter år
• One Way Roll: Tack vare Fiammas patenterade system,
kan markisduken inte rullas in åt fel håll.
• Dual Shock Absorber: Ett patenterat dämpningssystem
som skyddar både markis och fordon vid hårt väder
• Extra kraftiga armar: De extra kraftiga armarna, med dubbla
stålvajrar, ger perfekt uppspänning av markisduken
• Secure Lock: Frontbenen kan fästas både i marken och i
fordonet, och de teleskopiska benen gör det lätt att justera
höjden på markisfronten
Polar White
Polar White
Modell
Royal Grey
Royal Blue
Vikt
F45L 450
06530-01R
06530-01Q
37 kg
F45L 500
06530A01R
06530A01Q 41 kg
F45L 550
06530B01R
06530B01Q 46 kg
Fler färger och modeller finns på www.holidayfritid.se

Fiamma F45 ZIP

väggmarkis

Vevmarkis komplett med front- och gavelstycken med
ZIP-fastsättning. Lättuppsatt markis front och gavlar med
optimal passning. Det innovativa ZIP-systemet innebär att
markisen front- och gavelstyckena sätts ihop med kraftiga
specialdragkedjor. 250 cm djup
KOMPLETT MED:
• 1x markis (F45s/L)
• 3x standardfäste (Kit AS)
• 1x frontstycke med dörr och fönster med myggnät
• 2x sidostycken med myggnät
• 1x Stativ i aluminium, Rapid Set
• 1x extrastöd Rafter som håller markisen spänd
• 1x vagnskappa Skirting
• 1 x sats med elastiska krokar för säker fastsättning
• 1x Mega Bag mått 140x27x40 cm.

Zip 300

Zip 350

Zip 400

F45Zip S

väggmarkis

Den förfinade designen och den höga kvaliteteten på komponenterna gör markisen extremt stabil, samtidigt som den
är lätt och enkel att hantera.
Denna eleganta markis med de innovativa egenskaperna är
det självklara valet!
Unika egenskaper: Kassett i ett stycke som ökar stabiliteten,
rörupphängning som förenklar öppning och stängning samt
överhandsupprullning
Tre frontspår: Den enda husbilsmarkisen med tre frontspår
vilket gör det möjligt att – förutom ett markisförtält – montera
en extra frontpanel och kroksatsen Awning Hangers
Tillbehör: Ett brett sortiment med tillbehör finns tillgängligt för
att öka din komfort
Monteringsmöjligheter: Med de medföljande standardfästena,
eller med någon av de mer än 90 skräddarsydda specialadaptrarna, blir monteringen enkel
PolarWhite
Polar White Markis
Modell
Royal Grey
Royal Blue
längd
Vikt
F70 400 07250C01R 07250C01Q 400 cm 32 kg
F70 450 07250D01R 07250D01Q 450 cm 35 kg

Standardfäste F45/F70

Special F45/F70

Standardfäste F45/F70

Special F45/F70

Kit för 1 st markis (3-4 fästen)
98655-391
250-400 cm
98655-390
450-500 cm
98655-393
550 cm
Kit för 1 st markis (1 lång skena)
98655-503
300 cm
98655-504
350 cm
98655-505
400 cm
98655-928
450 cm

Standardfäste F45/F70

Royal Blue

www.holidayfritid.se

Fiamma F70

Zip 450

Modell
Royal Grey Höjd
Vikt
400 Medium 05720D02R 225-250 cm
58,4 kg
400 Large
05720D03R 251-280 cm
58,6 kg
450 Medium 05720E02R 225-250 cm
62,4 kg
450 Large
05720E03R 251-280 cm
62,6 kg
Fler färger och modeller finns på www.holidayfritid.se
Höjd 225-250 Medium
Höjd 251-280 Large

F70			
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F45Zip L

Lösa fästen (1 fäste)
98655-392
12 cm
98655-381
40 cm

www.holidayfritid.se

Hymercamp Swing, Starline,
Hobby Van, Caravan Hobby 09
Kit för 1 st markis (3 fästen)
98655-278
250-400 cm
Hymercamp Swing, Starline,
Hobby Van, Caravan Hobby 09
Kit för 1 st markis (1 lång skena)
98655-277
300 cm
98655-276
350 cm
98655-274
400 cm
98655-275
450 cm
98655-273
500 cm
Fler fästen på holidayfritid.se
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Fiamma Privacy Room
Fiamma F80S

takmarkis

TAKMONTERAD MARKIS MED KOMPAKTA MÅTT,
STABIL KONSTRUKTION OCH LÅG VIKT!
Passar perfekt på fordonet, utan att bredda fordonet.
Kraftiga kassettgavlar av aluminium. Den perfekta lösningen
för takmontering – passar husbilar, husvagnar och vans.
Tillbehör: Ett stort utbud av tillbehör hjälper dig att höja komforten ytterligare
Monteringsmöjligheter: Med de medföljande standardfästena,
eller med någon av de mer än 90 skräddarsydda specialadaptrarna, blir monteringen enkel
Dubbla frontspår: Dubbla spår i markisfronten ger stor
flexibilitet
Perfekt stängning: Snabb och tyst öppning och stängning,
tack vare Auto-Lock-systemet.
Presto Fix: Ett system för justering av markisfronten för en
perfekt stängning av markisen – år efter år
One Way Roll: Tack vare Fiammas patenterade system, kan
markisduken inte rullas in åt fel håll.
Dual Shock Absorber: Ett patenterat dämpningssystem som
skyddar både markis och fordon vid hårt väder. 250 cm djup
Modell
Royal Grey
Royal Blue
Vikt
290 Polar
07830A01R
07830A01Q
25,5 kg
320 Polar
07830B01R
07830B01Q
27,5 kg
340 Polar
07830C01R
07830C01Q
28,0 kg
370 Polar
07830D01R
07830D01Q
30,0 kg
400 Polar
07830E01R
07830E01Q
32,0 kg
425 Polar
07830F01R
07830F01Q
34,0 kg
450 Polar
07830G01R 07830G01Q 36,5 kg
290 Black
320 Black
340 Black
370 Black
400 Black
425 Black
450 Black

07831A01R
07831B01R
07831C01R
07831D01R
07831E01R
07831F01R
07831G01R

F80S
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25,5 kg
27,5 kg
28,0 kg
30,0 kg
32,0 kg
34,0 kg
36,5 kg

Fiamma F80L

takmarkis 275 cm djup

TAKMARKISEN MED STÖRRE KASSETT, FÖR DE
LITE STÖRRE HUSBILARNA
Fiammastore F80 L är, med sin större och kraftigare
kassett, avsedd för de lite större husbilarna där den
monteras på taket utan att skjuta ut utanför fordonet.
Dubbla spår i fronten gör det möjligt att använda två
tillbehör samtidigt. 275 cm djup

F80L

Modell
450 Polar
500 Polar
550 Polar
600 Polar

Royal Grey
07840G01R
07840H01R
07840L01R
07840M01R

Royal Blue
07840G01Q
07840H01Q
07840L01Q
07840M01Q

Vikt
43,8 kg
46,5 kg
50,0 kg
54,5 kg

F65S

Fäste F65S/F80S Fiat Ducato
98655-745

H2/L2

320

98655-745

H2/L3

370

98655-904

H2/L4

400

98655-656

H3/L2

320

98655-656

H3/L3

370

Kit Rain Guard F65
Speciell regnlist/skydd för
montering under F65 för att
slippa att vatten rinner.
98655-020
450 cm

Front och sidor till den som redan har markis. Förvandla snabbt din markis
till ett förtält. Tack vare Clip-System går det snabbt och enkelt att montera
sidorna. Fastsydda skumgummivulst ser till att det tätar mot husbilens sida.
Frontstycket skjuts in i frontprofilen och fästs med blixtlås i sidan. Alla fönster
öppningsbara och försedda med myggnät. Dörren kan placeras på valfri sida
av fronten. Gardiner följer med och praktisk förvaringsväska ingår till ditt
Privacy Room.
Se hemsida www.holidayfritid.se för storlekar

Blocker & Side F45/F65/Caravanstore

Side W Pro
Praktisk gavel med fönster.
Nederdelen av grå UV-beständig
vinyl som är lätt att göra ren som
går ända ner till marken.
Levereras med teleskopiskt
extrastöd.
07977-01- Caravanstore 225
07977B01- Caravanstore 250
07973-01- F45/65 H225-280
07973B01- F45/65 H280-330
07975-01- Side Pro Shade R
07976-01- Side Pro Shade L
98655-073 Kit för F65

Blocker Pro
Fiammas frontpaneler ger
enkelt till tillträde till markisens
skuggade område och ger
dig bättre skydd mot vinden.
07971-0107971-0207971-0307971-0407971-0507971-0607971-0707971-0807971-0907971-1007971-11-

Blocker Pro 250
Blocker Pro 280
Blocker Pro 300
Blocker Pro 350
Blocker Pro 375
Blocker Pro 400
Blocker Pro 425
Blocker Pro 440
Blocker Pro 450
Blocker Pro 500
Blocker Pro 550

98655-656 H3/L4 400
H=Fordon Höjd & L=Fordon Längd
H2/H3=2524/2764 mm
L2/L3/L4=5099/5998/6363 mm

www.holidayfritid.se
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Takförstärkare

Sun-View
Rain Caps

Passar F45/F45L
06893-01F45S
06893A01F45L

Skuggande frontstycke, tillverkat i halvgenomskinligt materal
som stänger ute ca 80% av ljuset.
08184-02- Sun View 260
08184-03- Sun View 300
08184-04- Sun View 350
08184-05- Sun View 375
08184-06- Sun View 400
08184-07- Sun View 425
08184-08- Sun View 450
08184-09- Sun View 500
08184-10- Sun View 550
08185-01- Sun View Side

Rafter Pro
Bågformad takförstärkare som är ställbar. Förhindrar
vatten att samlas på markisen. Lättmonterade
utan att borra. Kan användas till andra fabrikat av
markiser
98655A002

Motorkit 12V
Endast Fiamma kan erbjuda
en 12V motorsats till markiser
för montering i efterhand.
F45S Polar
F45S Titanium
F45L Polar
F45L Titanium
F65S Polar
F65S Titanium
F65L Polar
F65L Titanium

06275-0106275-01T
06535-0106535-01T
06536-0106536-01T
05725-0105725-01T

Magicrafter Pro
Universalstöd som monteras på markisarmarnas leder för att spänna ut
markisen på tvären.
98655-847
Markiser 350-450 cm
98655-716
Markiser 250-400 cm

Stormsäkra din markis för vinden

Kit för Hobby husvagnar
från 200998655-034

Markisvev Fiamma

Kit Awning Hangers

01756B01A
04660-0103878C0198655-094

16 cm
123 cm
154-240 cm
Väggfäste

Lagnings-Kit Fiamma

Sats om 6 st krokar som fästs Set med 3 st lagningslappar
i markisens frontskena.
98655-466
98655-743
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Rafter Caravanstore XL
Extrastöd av eloxerat aluminium. Enkel montering
genom Twist & Lock system.
03888-02Rafter Original Caravanstore
98655-902
Rafter med LED Caravanstore

Tätningsband

Som är speciellt framtagen
för Fiammas markiser. Fästs
mellan markis och vägg för
att förhindra vatten och regn.
Metervara.
03910-01–
1,6 cm
03477-014,0 cm
Caravanstore Support Leg
04629-019,0 cm
Extra stöd för Caravanas8,0 cm
tore. Monteras i fronten och 06299-01F65S / F65L
spänns upp mot din husvagn. 98655-020
03732C01-

Door Pole
Extrastöd för att kunna få till
Stoppskruv för Caravanstore en snygg entré till ditt tält.
Monteras i skenan på din
Passar på Fiamma F45 och
husvagn så din markis sitter F65. Teleskopisk.
helt still. 2-pack
05161-02F45
98655-183
05161-08F65

Rafter
Stadigt extrastöd av eloxerad aluminium med
Secure-Lock. Längden går att justera mellan
142 och 264 cm. Passar markiser med ett djup
upp till 250 cm.
98655A007
Rafter Original
98655-850
Rafter med LED

www.holidayfritid.se

Tie-Down-Kit

Kan fästas i markisens frontskena alt
Privacy Rooms sidor med snabb-koppling.
98655-638 Caravanstore
98655-133 Svart
98655-567 Gult

Ett ”måste” för all markisägare.Används för att förankra
markisen vid stark vind. Består av ett långt nylonband,
			
markspett och dämpande fjäder. Passar markiser,
			 Privacy Room samt förtält upp till 6 meters längd.
			 98655-128
Gult, 11m
			 18-1050
Svart, 14m
			
18-4011
Svart, 12,5 m med skyddskuddar
			 18-4010
Kuddar, 3-pack

Stormlina Fiamma
Stormlina med fäste på Fiamma
markisbenen
98655-162

www.holidayfritid.se
www.holidayfritid.se

Fiammastore Plate
kraftig förankring av markis. 2 plattor
och 8 stålpinnar.
98655-724
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Markis

Thules markiser till husbilar har
utformats för att passa ditt fordon och dina resor. Välj bara den
typ som passar bäst, kassettfärg,
tygets färg och funktioner!
Takmonterade markiser
En takmonterad markis är ett
mycket bra val om utrymmet eller
bredden är begränsade – och den
är snygg också! Den monteras
ovanpå husbilen och levereras
med en adapter för just din modell.
Väggmonterad
Markiser för husbilar monteras
oftast på fordonets vägg. Tack
vare vårt stora urval av adaptrar
som har utvecklats tillsammans
med och godkänts av husbilstillverkare kan du vara säker
på att markisen från Thule
passar fordonet.
Överlägsen stabilitet
Thules markiser har stabila spännarmar som kombineras med ett
nyskapande upprullningsrörstöd.
Detta ger inte bara perfekt spänning av markisväven utan förbättrar även tåligheten mot vind,
vilket ger säkrare användning.
Beroende på markistypen har
längder från 4,00 m och uppåt ett
inbyggt spänningssystem som
standard eller en extra spännarm
som gör väven ännu mer spänd.
Alla våra markiser har testats
under olika väderförhållanden
så att de har bästa stabilitet.
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1200
Påsmonterad markis

QuickFit 1200

Snabb och enkel montering eftersom hela tältet är i ett stycke
och inte kräver profiler. Skjuts enkelt in i husvagnsskenan
eller i den extra skenan under markiskassetten, och är lätt
att fästa mot markisens framskena. Ljus och tålig struktur.
Det ryms i en liten väska för kompakt förvaring. Tillverkad i
Ripstop-tyg, ett lätt och slitstarkt material. Dubbelt tak, som
ger bättre ventilation och isolering, skapas genom att tältet
hängs upp under markisväven Extra skugga och modernt
utseende tack vare inbyggt förtält i svart, grått och vitt.
Framsidan har integrerade dörrar till vänster och höger.
Monteringshöjd 225-244 cm
18-4030-01
Tält EasyQuick min. 300 cm markis
18-4030-02
Tält EasyQuick min. 350 cm markis
18-4030-03
Tält EasyQuick min. 400 cm markis
18-4031-10
Monteringskit EasyQuick 1200

Rain Blocker 1200
Mystic Grey
Thule 1200 är en påsmarkis som finns i hela 11 längder, fråa 230 cm upp till 550 cm.
Från 300 cm markiserna är djupet hela 250 cm. Markisen är snabb och enkel att montera, dra i den i skenan på
husvagnen, rulla ut väven och fäll ner benen. Armarna spänns upp mot husvagnen med den patentsökta pumpspänningen. Thule 1200 kan med fördel användas tillsammans med tälten Thule QuickFit & Thule Easy Link.
Dessa monteras enkelt och smidigt på din markis, se nästa sida. Naturligtvis kan du även sätta upp Thules smarta
Sun- & Rainblocker om du känner att du inte behöver ett helt tält, dessa hittar du på sidan 76-77
Modell
230
260
300
325
350
375
400
425
450
500
550

Art. nr
18-4050-01
18-4050-02
18-4050-03
18-4050-04
18-4050-05
18-4050-06
18-4050-07
18-4050-08
18-4050-09
18-4050-10
18-4050-11

Färg
Mystic Grey
Mystic Grey
Mystic Grey
Mystic Grey
Mystic Grey
Mystic Grey
Mystic Grey
Mystic Grey
Mystic Grey
Mystic Grey
Mystic Grey

Längd
230 cm
260 cm
300 cm
325 cm
350 cm
375 cm
400 cm
425 cm
450 cm
500 cm
550 cm

Djup
200 cm
220 cm
250 cm
250 cm
250 cm
250 cm
250 cm
250 cm
250 cm
250 cm
250 cm

Vikt
9,0 kg
10,4 kg
12,0 kg
12,6 kg
13,4 kg
14,2 kg
15,0 kg
15,8 kg
16,6 kg
18,4 kg
20,0 kg

Med pumpmhandtaget så får
du på ett enkelt och smidigt
sätt rätt spänst i din markisduk

Hold Down Kit

Thules stormsäkrig
Hindrar markisen att
lyfta av vinden. Kan
monteras på alla Thules
markiser och tält.
18-4012-01 Hold Down Side Kit
18-4012-02 Hold Down Kit
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Thules takförstärkare G2 till 1200
Speciellt anpassad för just din
Thule 1200 påsmarkis.
18-4051-01

Alla paneler kan rullas upp och fästas med ett sidofäste.
Många möjligheter att kombinera olika paneler. De smarta
kopplingarna gör det möjligt att kombinera Rain Blocker
G2-panelerna.
Sida till markis
Djup
Höjd
Art. nr
1200
250 cm
235-254 cm
18-4040-00*
Front till markis

Längd

Höjd

Art. nr

1200
1200
1200
1200

125 cm
150 cm
175 cm
200 cm

210 cm
210 cm
210 cm
210 cm

18-4041-02
18-4041-03
18-4041-04
18-4041-05

Windscreen

Thules system för in- och utrullning: ger en mycket
smidig öppning och stängning. Thules Micro-Aired-system:
duken släpper igenom ljus och luft samtidigt som det håller
elementen ute. Mycket kompakt och utrymmesbesparande.
Den medföljande väskan ger en mycket enkel förvaringslösning.
Modulär installation: den kan monteras på ditt fordon med
hjälp av fästena för markisens ben eller
på husvagnens skena. Rulla ut den och
fäst den i markisens ben eller montera den
fristående med hjälp av det medföljande
remkitet. Tygets höjd: 1,38 m
18-3069		
Windscreen
18-3069-1
Sugkoppsfäste
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6300
9200
Takmonterad markis

Panorama

Perfekt tätning mot tak tack vare klämlister som fäster
sidopanelerna och kopplar ihop dem med markisväven.
Sidopanelerna skjuts enkelt in i klämlisterna och den
främre panelen skjuts in i markisens frontskena. Optimal
stängning tack vare dragkedja som sammankopplar framsidan och sidopanelerna. Utrymmet mellan fordonsväggen
och sidostycket tätas med hjälp av ett justerbart stöd med
dubbel gummitätning. Mellan det lodräta stödet och klämlisten finns ett diagonalstag som ger hög stabilitet. Stora
fönster ger panoramavy över omgivningen. Släpp in frisk
luft genom att ta bort de stora fönstren framtill och på
sidorna, eller öppna dem vertikalt och använd dem som
dörrar. Tältet har ventilationsöppningar på båda sidor för
att ge en perfekt luftcirkulation när tältet är stängt.

Mystic Grey
Upp till 20 % lättare än föregångaren utan att några kompromisser har gjorts avseende
säkerhet och kvalitet. Passar nästan alla typer av fordon på marknaden, framförallt husbilar.
Sortimentet innehåller en mängd olika storlekar från 2,60 till 6,00 meter. Aerodynamisk design
och en funktion som motverkar att markisen fladdrar. Våra ingenjörer har skapat ett monteringsutrymme för Thules LED-belysning så att du kan använda belysningen på utsidan av ditt
fordon även när markisen är upprullad. Genom att ställa in markisen i en valfri vinkel kan
den öppnas och stängas även när skjutdörren på din skåpbil är öppen. Att välja en takmonterad markis för en husvagn är den perfekta lösningen för att se till att takskenan inte är
blockerad och kan användas för andra ändamål, till exempel ett förtält. Naturligtvis kan du
även sätta upp Thules smarta Sun- & Rainblocker om du känner att du inte behöver ett helt tält,
dessa hittar du på sidan 76-77
6300
9200
Längd Art. nr
Färg duk
Färg låda Djup
Vikt
Längd Art. nr
Färg duk
Färg låda
200 cm 9,0 kg
260 18-4008-1 Mystic Grey Vit
400 18-4006-1 Mystic Grey Vit
300 18-4008-2 Mystic Grey Vit
220 cm 10,4 kg 450 18-4006-2 Mystic Grey Vit
325 18-4008-3 Mystic Grey Vit
250 cm 12,0 kg 500 18-4006-3 Mystic Grey Vit
350 18-4008-4 Mystic Grey Vit
250 cm 12,6 kg 550 18-4006-4 Mystic Grey Vit
375 18-4008-5 Mystic Grey Vit
250 cm 13,4 kg 600 18-4006-5 Mystic Grey Vit
400 18-4008-6 Mystic Grey Vit
250 cm 14,2 kg
425 18-4008-7 Mystic Grey Vit
250 cm 15,0 kg 400 18-4007-1 Mystic Grey Anodiserad
450 18-4008-8 Mystic Grey Vit
250 cm 15,8 kg 450 18-4007-2 Mystic Grey Anodiserad
500 18-4008-9 Mystic Grey Vit
250 cm 16,6 kg 500 18-4007-3 Mystic Grey Anodiserad
325 18-4009-3 Mystic Grey Anodiserad 250 cm 12,0 kg 550 18-4007-4 Mystic Grey Anodiserad
350 18-4009-4 Mystic Grey Anodiserad 250 cm 12,6 kg 600 18-4007-5 Mystic Grey Anodiserad
18-4009-5 Mystic Grey Anodiserad 250 cm 13,4 kg
18-4009-6 Mystic Grey Anodiserad 250 cm 14,2 kg
18-4005-8 Mystic Grey Anodiserad 250 cm 15,8 kg

18-4006-V
18-4007-A

6300
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M=230-244 cm
Djup
300 cm
300 cm
300 cm
300 cm
300 cm

Vikt
42,4 kg
45,6 kg
50,2 kg
53,6 kg
57,6 kg

300 cm
300 cm
300 cm
300 cm
300 cm

42,4 kg
45,6 kg
50,2 kg
53,6 kg
57,6 kg

Motorkit Thule 9200 Vit
Motorkit Thule 9200 Anodiserad

L=245-259 cm

Panorama 6300* Komplett
Stl
Art. nr
350 M 18-4021-350M
350 L 18-4021-350L
375 M
375 L

18-4021-375M
18-4021-375L

400 M 18-4021-400M
400 L 18-4021-400L
400 XL 18-4021-400XL
425 M 18-4021-425M
425 L 18-4021-425L
425 XL 18-4021-425XL
450 M 18-4021-450M
450 L 18-4021-450L
450 XL 18-4021-450XL

145,7

90,1

375
400
450

9200
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Residence G3

Perfekt tätning mot tak tack vare klämlister som fäster
sidopanelerna och kopplar ihop dem med markisväven.
Mellan det lodräta stödet och klämlisten finns ett diagonalstag som ger hög stabilitet. Utrymmet mellan fordonsväggen och sidostycket tätas med hjälp av ett justerbart
stöd med dubbel gummitätning. Framsidan har integrerade
dörrar till vänster och höger. Tältet har ventilationsöppningar på båda sidor för att ge en perfekt luftcirkulation när tältet
är stängt. Två av sidofönstren är dessutom utrustade med
myggnät. Sido- och frontpanelerna kan rullas upp så att det
blir lättare att komma in. Ytterligare tillbehör kan fästas i den
extra skenan på tältets framsida. Vindskydd medföljer för att
täta mot fordonets undersida
Framsida och sidopaneler måste beställas separat

XL=260-274 cm

Panorama 9200 Komplett
Stl
Art. nr
400 M 18-4022-400M
400 L 18-4022-400L
400 XL 18-4022-400XL
450 M 18-4022-450M
450 L 18-4022-450L
450 XL 18-4022-450XL
500 M 18-4022-500M
500 L 18-4022-500L
500 XL 18-4022-500XL
550 M 18-4022-550M
550 L 18-4022-550L
550 XL 18-4022-550XL
600 M 18-4022-600M
600 L 18-4022-600L
600 XL 18-4022-600XL

Residence 6300* Gavel 2-p
Höjd
Art. nr
215-229cm
18-4027-1
230-244cm
18-4027-2
245-259cm
18-4027-3
260-274cm
18-4027-4
275-289cm
18-4027-5
290-310cm
18-4027-6

Residence 9200 Gavel 2-p
Höjd
Art. nr
215-229cm
230-244cm
18-4028-2
245-259cm
18-4028-3
260-274cm
18-4028-4
275-289cm
18-4028-5
290-310cm
18-4028-6

Front 6300* & 9200
Passar Gavel med
215-274cm höjd Art. nr
350
18-4023-03
375
18-4023-04
400
18-4023-05
425
18-4023-06
450
18-4023-07
500
18-4023-08
550
18-4023-09
600
18-4023-10

Front 6300* & 9200
Passar Gavel med
275-310cm höjd Art. nr
350
18-4024-03
375
18-4024-04
400
18-4024-05
425
18-4024-06
450
18-4024-07
500
18-4024-08
550
18-4024-09
600
18-4024-10

*Passar även 6200
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5200
8000
Väggmonterad markis

Panorama

Perfekt tätning mot tak tack vare klämlister som fäster
sidopanelerna och kopplar ihop dem med markisväven.
Sidopanelerna skjuts enkelt in i klämlisterna och den
främre panelen skjuts in i markisens frontskena. Optimal
stängning tack vare dragkedja som sammankopplar framsidan
och sidopanelerna. Utrymmet mellan fordonsväggen och
sidostycket tätas med hjälp av ett justerbart stöd med dubbel gummitätning. Mellan det lodräta stödet och klämlisten
finns ett diagonalstag som ger hög stabilitet.
Stora fönster ger panoramavy över omgivningen. Släpp in
frisk luft genom att ta bort de stora fönstren framtill och på
sidorna, eller öppna dem vertikalt och använd dem som
dörrar. Tältet har ventilationsöppningar på båda sidor för att
ge en perfekt luftcirkulation när tältet är stängt.

Mystic Grey
Designen och utseendet matchar moderna husbilar och smälter bättre in i fordonets sidor
De kraftiga spännarmarna med patenterad fjäderbelastning ser till att markisväven spänns på
ett perfekt sätt, vilket också gör markisen mer vindsäker. Djup på upp till 3,00 m ger stort utrymme
och skydd mot sol och regn. Extra skena som täcker mellanrummet under markisen. Skenan har
två funktioner: du kan montera ett Thule-tält och/eller en Thule LED Strip i den. Tack vare
det vertikala sänkningssystemet kan markisbenen vikas ihop utan att fordonet skadas.
Det användarvänliga Quick Lock-systemet gör det enkelt att montera och justera markisbenen. Det nya unika kassettsystemet från Thule ger en perfekt stängning av markisen även
efter flera års användning. Frontprofilen har ett avrinningssystem för vatten och skräp, vilket
underlättar rengöringen. Naturligtvis kan du även sätta upp Thules smarta Sun- & Rainblocker
om du känner att du inte behöver ett helt tält, dessa hittar du på sidan 76-77
5200
Längd Art. nr
192 18-4000-1
232 18-4000-2
262 18-4000-3
302 18-4000-4
352 18-4000-5
402 18-4000-6
452 18-4000-7

Färg duk
Mystic Grey
Mystic Grey
Mystic Grey
Mystic Grey
Mystic Grey
Mystic Grey
Mystic Grey

Färg låda
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit

Djup
140 cm
180 cm
200 cm
250 cm
250 cm
250 cm
250 cm

Vikt
14,2 kg
17,0 kg
19,0 kg
22,6 kg
25,4 kg
28,0 kg
30,4 kg

262
302
352
402
452

Mystic Grey
Mystic Grey
Mystic Grey
Mystic Grey
Mystic Grey

Anodiserad
Anodiserad
Anodiserad
Anodiserad
Anodiserad

250 cm
250 cm
250 cm
250 cm
250 cm

12,0 kg
12,6 kg
13,4 kg
14,2 kg
15,8 kg

18-4001-3
18-4001-4
18-4001-5
18-4001-6
18-4001-7

5200

8000
Längd Art. nr
400 18-4002-1
450 18-4002-2
500 18-4002-3
550 18-4002-4
600 18-4002-5

Färg duk
Mystic Grey
Mystic Grey
Mystic Grey
Mystic Grey
Mystic Grey

Färg låda
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit

Djup
275 cm
275 cm
275 cm
275 cm
275 cm

Vikt
42,4 kg
45,6 kg
50,2 kg
53,6 kg
57,6 kg

400
450
500
550
600

Mystic Grey
Mystic Grey
Mystic Grey
Mystic Grey
Mystic Grey

Anodiserad
Anodiserad
Anodiserad
Anodiserad
Anodiserad

275 cm
275 cm
275 cm
275 cm
275 cm

42,4 kg
45,6 kg
50,2 kg
53,6 kg
57,6 kg

18-4003-1
18-4003-2
18-4003-3
18-4003-4
18-4003-5

18-4002-V
18-4003-A

Motorkit Thule 8000 Vit
Motorkit Thule 8000 Anodiserad
8000

Residence G3

M=230-244 cm

L=245-259 cm

XL=260-274 cm

Panorama 5200 Komplett
Stl
Art. nr
300 M 18-4020-300M
300 L 18-4020-300L
300 XL -

Panorama 8000 Komplett
Stl
Art. nr
400 M 18-4021-400M
400 L 18-4021-400L
400 XL 18-4021-400XL

350 M 18-4020-350M
350 L 18-4020-350L
350 XL -

450 M 18-4021-450M
450 L 18-4021-450L
450 XL 18-4021-450XL

400 M 18-4020-400M
400 L 18-4020-400L
400 XL 18-4020-400XL

500 M 18-4021-500M
500 L 18-4021-500L
500 XL 18-4021-500XL

450 M 18-4020-450M
450 L 18-4020-450L
450 XL 184020-450XL

550 M 18-4021-550M
550 L 18-4021-550L
550 XL 18-4021-550XL
600 M 18-4021-600M
600 L 18-4021-600L
600 XL 18-4021-600XL
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Perfekt tätning mot tak tack vare klämlister som fäster
sidopanelerna och kopplar ihop dem med markisväven.
Mellan det lodräta stödet och klämlisten finns ett diagonalstag som ger hög stabilitet. Utrymmet mellan fordonsväggen och sidostycket tätas med hjälp av ett justerbart
stöd med dubbel gummitätning. Framsidan har integrerade
dörrar till vänster och höger. Tältet har ventilationsöppningar på båda sidor för att ge en perfekt luftcirkulation när tältet
är stängt. Två av sidofönstren är dessutom utrustade med
myggnät. Sido- och frontpanelerna kan rullas upp så att det
blir lättare att komma in. Ytterligare tillbehör kan fästas i den
extraskenan på tältets framsida. Vindskydd medföljer för att
täta mot fordonets undersida
Framsida och sidopaneler måste beställas separat

Residence 5200 Gavel 2-p
Höjd
Art. nr
215-229cm
18-4025-1
230-244cm
18-4025-2
245-259cm
18-4025-3
260-274cm
18-4025-4
275-289cm
18-4025-5
290-310cm
18-4025-6

Residence 8000 Gavel 2-p
Höjd
Art. nr
215-229cm
18-4026-1
230-244cm
18-4026-2
245-259cm
18-4026-3
260-274cm
18-4026-4
275-289cm
18-4026-5
290-310cm
18-4026-6

Front 5200 & 8000
Passar Gavel med
215-274cm höjd Art. nr
350
18-4023-03
375
18-4023-04
400
18-4023-05
425
18-4023-06
450
18-4023-07
500
18-4023-08
550
18-4023-09
600
18-4023-10

Front 5200 & 8000
Passar Gavel med
215-274cm höjd Art. nr
350
18-4024-03
375
18-4024-04
400
18-4024-05
425
18-4024-06
450
18-4024-07
500
18-4024-08
550
18-4024-09
600
18-4024-10
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QuickFit

SunBlocker

Rain Blocker G2

QuickFit Tält

Sun Blocker Sida

Rain Blocker Sida

Snabb och enkel montering eftersom hela tältet är i ett stycke
och inte kräver profiler. Skjuts enkelt in i husvagnsskenan
eller i den extra skenan under markiskassetten, och är lätt
att fästa mot markisens framskena. Ljus och tålig struktur.
Det ryms i en liten väska för kompakt förvaring. Tillverkad i
Ripstop-tyg, ett lätt och slitstarkt material. Dubbelt tak, som
ger bättre ventilation och isolering, skapas genom att tältet
hängs upp under markisväven Extra skugga och modernt
utseende tack vare inbyggt förtält i svart, grått och vitt.
Framsidan har integrerade dörrar till vänster och höger.
Monteringshöjd 225-244 cm
18-4030-01
Tält EasyQuick min. 300 cm markis
18-4030-02
Tält EasyQuick min. 350 cm markis
18-4030-03
Tält EasyQuick min. 400 cm markis
Monteringshöjd 245-264 cm
18-4030-04
Tält EasyQuick min. 300 cm markis
18-4030-05
Tält EasyQuick min. 350 cm markis
18-4030-06
Tält EasyQuick min. 400 cm markis
Monteringshöjd 265-284 cm
18-4030-07
Tält EasyQuick min. 300 cm markis
18-4030-08
Tält EasyQuick min. 350 cm markis
18-4030-09
Tält EasyQuick min. 400 cm markis

Windscreen

Finns för olika markiser, beroende på djup och monteringshöjd. Sidopanelen skjuts in i den lättinstallerade spännarmen
av aluminium mellan markiskassetten och frontprofilen.
Sidopanelen kan monteras på båda sidorna av markisen.
Många möjligheter att kombinera olika paneler. Panelerna
kan användas med Thule QuickFit- eller Thule EasyLink-tält.
Hållbart tyg i Micro-Aired-nätmaterial. Passar Thule Omnistor
1200, 4900, 5200, 5003, 8000, 6002, 6200, 6900 och 9200
Sida till markis
Djup
Höjd
Art. nr
1200 V2
250 cm 225-249 cm
18-4042-00

Finns för olika markiser, beroende på djup och monteringshöjd.
Sidopanelen skjuts in i den lättinstallerade spännarmen av aluminium
mellan markiskassetten och frontprofilen. Smarta fästen gör det
lätt att sätta fast sidopanelen på markisens stödben. Sidopanelen
kan monteras på båda sidorna av markisen. Många möjligheter att
kombinera olika paneler. Panelerna kan användas med Thule QuickFiteller Thule EasyLink-tält. De smarta kopplingarna gör det möjligt
att kombinera Rain Blocker G2-panelerna.
Sida till markis
1200 V2

Djup
250 cm

Höjd
235-254 cm

Art. nr
18-4040-00*

5200/4900/6200/5003

200 cm

190-224 cm

18-4042-01

5102/4900/5200

200 cm

180-199 cm

18-4040-01**

5200/4900/6200/5003

250 cm

225-244 cm
245-264 cm

18-4042-02
18-4042-03

5200/4900/6200/5003

200 cm

205-224 cm

18-4040-02*

8000/6900

275 cm

225-244 cm
245-264 cm

18-4042-04
18-4042-05

250 cm

9200

300 cm

225-244 cm
245-264 cm

18-4042-06
18-4042-07

205-224 cm
225-244 cm
245-264 cm
265-284 cm

18-4040-03*
18-4040-04
18-4040-05
18-4040-06

275 cm

225-244 cm
245-264 cm
265-284 cm
285-304 cm

18-4040-07
18-4040-08
18-4040-09
18-4040-10

225-244 cm
245-264 cm
9200
300 cm
265-284 cm
285-304 cm
*Kan endast användas med G2 Front 210 cm
**Kan endast användas med G2 Front 185 cm

18-4040-11
18-4040-12
18-4040-13
18-4040-14

Sun Blocker Front

Passar alla Thule Omnistor-markiser. Väven skjuts in i
frontprofilen. Alla paneler kan rullas upp och fästas med ett
sidofäste. Hållbart tyg i Micro-Aired-nätmaterial. 170 cm hög
Front längd
Art. nr
100 cm
18-4043-01
240 cm
18-4043-02
280 cm
18-4043-03
330 cm
18-4043-04
380 cm
18-4043-05
430 cm
18-4043-06
480 cm
18-4043-07

Thule Vindskydd

Mycket kompakt och utrymmesbesparande den medföljande väskan ger en mycket enkel förvaringslösning. Den kan
monteras på ditt fordon med hjälp av fästena för markisens
ben eller på husvagnens skena. Rulla ut den och fäst den
i markisens ben eller montera den fristående med hjälp av
det medföljande remkitet. Tygets höjd: 1,38 m
18-3069		
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5200/4900/6200/5003

8000/6900

Rain Blocker Front

Passar alla Thule Omnistor-markiser. Väven skjuts
in i frontprofilen. Alla paneler kan rullas upp och
fästas med ett sidofäste. Många möjligheter att
kombinera olika paneler. De smarta kopplingarna
gör det möjligt att kombinera Rain Blocker G2-panelerna. Panelerna kan användas med Thule
QuickFit- eller Thule EasyLink-tält
Front längd
130 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm

Höjd
185 cm

Art. nr
18-4041-01

210 cm

18-4041-02
18-4041-03
18-4041-04
18-4041-05

100 cm
18-4041-06
150 cm
18-4041-07
230 cm
175 cm
18-4041-08
200 cm
18-4041-09
185 cm tillsammans med 18-4040-01
210 cm tillsammans med sida som har en
monteringshöjd på 205-224 cm
samt 18-4040-00
230 cm tillsammans med sida som har en
monteringshöjd på 225-304 cm
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Tillbehören

Rafter
Matta för mittgången på din husbil eller
husvagn. Två olika längder.
11-1009-100
100x52 cm
11-1009-180
180x52 cm

LED

LED-list till din Thule markis.
IP65 skydd så den tål vatten.
60 st power-led per meter och den
är kapbar varje 5cm. 3M tejp på
baksidan. 12V, 340-380mA/meter.
17-7010-1
1 meter LED-list
17-7010-4
4 meter LED-list
17-7010-5
5 meter LED-list
17-7010-6
6 meter LED-list

Thule EPDM skumgummilist för
montering mellan din takmonterade
markis och taket för att slippa vatten
som rinner. 2 st 2 meters längder som
är 25x30mm.
08-9001-01

Thule gummilist för
tätning av din väggmonterade markis.
Finns i två bredder för att passa
alla fästen och markiser
08-9001-02
50 mm
08-9001-03
80 mm

Ser till att markisväven är optimalt sträckt
för bättre vindmotstånd. Mycket enkel att
installera. Öppna markisen, placera spännarmen i markisen och rulla in markisväven
något tills spännarmen blockeras.
Spännarmen är tillverkad av hållbara
material som anodiserade aluminiumprofiler
och slitstarka plastdetaljer

18-4051-01
18-4051-02
18-4051-03
18-4051-04
18-4051-05
18-4051-06
18-4051-07

1200 påsmarkis
Vägg
200 cm djup
Tak
200 cm djup
Vägg
250 cm djup
Tak
250 cm djup
Vägg/Tak 275 cm djup
Tak
300 cm djup

Hold Down Kit

Thules stormsäkrig
Hindrar markisen
att lyfta av vinden. Kan
monteras på alla Thules
markiser och tält.
18-4012-01 Hold Down Side Kit
18-4012-02 Hold Down Kit

Thule Gutter
Multifunktionellt, självhäftande
avrinningssystem. Passar de flesta
husvagnar och husbilar. Metervara.
08-9001-04

Thule lagningslapp för markis.
3 st lagningslappar (7,5x15cm)
18-4060-01

Monteringnslist för Thule LED-list
6200 & 9200, 6,0 meter
17-7010-10
17-7010-11
5200, 3,0 meter
17-7010-12
5200, 3,5 meter
17-7010-13
5200, 4,0 meter
17-7010-14
5200, 4,5 meter
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18-4002-A

Thule 8000 230V Antracit

18-4002-V

Thule 8000 230V Vit

18-4006-A
18-4006-V

Thule 9200 230V Antracit
Thule 9200 230V Vit
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För att förstärka långsidorna på
markistält i kombination med en
spännarm.
18-4052-01

Dörr /Entrématta
Multiclean. Kraftig och ribbad
slityta med extra gummerad ytterkant.
Passar även bra på båtar. Blandade färger.
40 x 60 cm
11-1070

Dörr /Entrématta
Praktisk matta som håller smutsen
bra. 70x45 cm.
11-1070-10

Support Leg
Thule motorkit för
eftermontering på din Thule markis.
18-4000-A Thule 5200 12V Antracit
18-4000-V Thule 5200 12V Vit

Dörr /Entrématta
Plast. Upphöjda kanter runt om. Finns
i två storlekar. Den större är utmärkt
att ha i förtältet, bagaget eller i bilen.
Sorterade färger grå och svart.
11-1074
40 x 60 cm
11-1076
52 x 92 cm

Dörrmatta
Ribbad slityta med gummerad
undersida. Två storlekar. Kommer i
blandade färger.
11-1072 40x60 cm

Dörr /Entrématta
Nålfiltsmatta med husvagn/husbilsmotiv. 40 x 60 cm
11-1071
Grå Husvagn
11-1071-1
Grå Husbil
11-1071-2
Beige Husbil
11-1071-3
Beige Blandade motiv
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Instegsmatta
Passar förarhytten på Ducato 07-14
11-5002

85

Isolermatta med 7 lager!
Till husbil. Set om tre delar tillverkad i sju lager isolering. Fästs med hjälp av
medföljande sugproppar på insidan av kupén. Finns till flera olika modeller.
11-5010
Fiat Ducato
Tillverkningsår 1994-2001
11-5009
Fiat Ducato
Tillverkningsår 2002-2006
11-5008
Fiat Ducato
Tillverkningsår 2007-2014
11-5019
Fiat Ducato
Tillverkningsår 2015- och framåt
11-5006
Ford
Tillverkningsår 2007- och framåt
11-5012
Fiat Ducato
Tillverkningsår t.o.m 1990
11-5005
UNIVERSAL
INVÄNDIG
11-5014
Fiat Ducato*
Tillverkningsår 2002-2006
11-5015
Fiat Ducato*
Tillverkningsår 200711-5015-3 Helintegrerad* Universal 267x130 cm
*Utvändig isolermatta

Takskyddet som andas
För din husbil eller husvagn i 3-lagers SFS-material som är vattentätt
men samtidigt andas. Skyddar mot is på vintern och löv på sommaren. Bredden är 300 cm och på längden anpassas den efter fordonet.
Justerbara remmar.
18-6010-400 Fordon mellan 400-450 cm
18-6010-450 Fordon mellan 450-500 cm
18-6010-500 Fordon mellan 500-550 cm
18-6010-550 Fordon mellan 550-600 cm
18-6010-600 Fordon mellan 600-650 cm
18-6010-650 Fordon mellan 650-700 cm
18-6010-700 Fordon mellan 700-750 cm
18-6010-750 Fordon mellan 750-800 cm
18-6010-800 Fordon mellan 800-850 cm
18-6010-850 Fordon mellan 850-1000 cm

Solskydd

Stänger effektivt ute solens strålar men man
kan fortfarande se ut från bilens insida.
11-5020-01 Helintegrerad 267-130 cm
11-5020-02 Ducato 2007-

Sugpropp
Till invändig vintermatta.
Stor ögla/handtag att ta
tag i när vintermattan
skall demonteras.
11-5016 6-pack

Skyddsöverdrag för taklucka. Snabb
och enkel montering tack vare den
insydda resån i nederkant. Tillverkad
i mjukt konstläder. Skyddar både mot
snö, is och kyla på vintern men även
mot
solen på sommaren. Kan användas
med luckan stängd.
18-6131-01 HEKI 1+2+3+4 Universal
18-6131-02 HEKI Mini S
18-6131-03 HEKI Midi
18-6131-04 HEKI Midi Style
18-6131-05 HEKI Mini Style
18-6131-06 REMItop Vario 400x400
18-6131-07 REMItop Vario 500x700
18-6131-08 REMItpo Vario 900x600
18-6131-09 MPK (Holiday) 280x280
18-6131-10 MPK (Holiday) 400x400
18-6131-11 Hymer 1260x830
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Skyddsöverdrag för din AC som är
takmonterad. Finns för både Truma
och Dometic. Tillverkad i ett mjukt
konstläder. Nedre delen är resår
insytt för enkel montering.
18-6130-01 Dometic FreshJet
1100/1700/2200
18-6130-02 Dometic FreshLight
1600/2200
18-6130-03 Truma Aventa
Comfort / Eco

Överdrag för Fiat
Ducato 250/290. Tillverkad i Alcatraz
Velour konstläder. Tvättbar i 30 grader.
Passar på bilar med och utan armstöd.
Armstöd beställes separat.
11-2080-01 Överdrag 1 stol grå
11-2080-02 Överdrag 1 stol beige
11-2080-10 Överdrag 2 armstöd grå
11-2080-11 Överdrag 2 armstöd beige
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Thermoglas XXL, som täcker både
motorhuv och front. Tillverkat av
isolerande material och avsett för
vinterbruk. Består av en övre del,
täcker vindruta, dörrarnas fönster
och motorhuv – samt en nedre del
som täcker front och dörrarnas
nederdel. Den övre delen är försedd
med en öppningsbar lucka vid vindrutan. Över- och underdel hålls samman
med kardborrband, vilket gör dem lätta
att sära och sätta ihop.
06344A01Fiat Ducato 2006-

Heltäckande för alkov- samt helintegrerade husbilar. 270 cm högt.
259 cm bredd. Två olika längder.
07916-01Fordon max 710 cm
07917-01Fordon max 800 cm

Heltäckande Husvagnsskydd
Heltäckande skydd för din husvagn i 3
lagers material som är vattentätt men
andas. Två dragkedjor gör att det är lätt
att komma in i vagnen när skyddet är på.
Justerbara spännband och förvaringspåse medföljer.
18-6020-450 Fordon 450-500 cm
18-6020-500 Fordon 500-550 cm
Heltäckande för alkov- samt
18-6020-550 Fordon 50-600 cm
helintegrerade husbilar.
18-6020-600 Fordon 600-650 cm
270 cm högt och 235 cm bredd.
18-6020-650 Fordon 650-700 cm
18-6120-610 Fordon max 610 cm
18-6020-700 Fordon 700-750 cm
18-6120-650 Fordon max 650 cm
18-6020-750 Fordon 750-800 cm
18-6120-710 Fordon max 710 cm
18-6120-750 Fordon max 750 cm
18-6120-810 Fordon max 810 cm
18-6120-860 Fordon max 860 cm

Heltäckande för halvintegrerade
husbilar. 250 cm högt. 240 cm bredd.
Klossar medföljer ej.
18-6110-610 Fordon max 610 cm
18-6110-660 Fordon max 660 cm
18-6110-710 Fordon max 710 cm
18-6110-770 Fordon max 770 cm
18-6110-01
Extraremmar 4+4 st

Tillverkad i kraftig Tyvek SUPRA-FC och
håller din gasolkoffert is- & snöfri.
Finns i två olika bredder. 160 cm hög.
18-6050-200
200x160 cm
18-6050-240
240x160 cm
18-6050-2402 240x200 cm
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Takskyddsbåge för att skapa en distans
mellan taket och takskyddet.
18-6110-10
2-pack

Takskyddshörna
för att skydda
karossen och skapa
en distans.
18-6110-11 4-p

Takskyddsdistans
för att skydda
karossen och skapa
en distans.
18-6110-12 4-p

Skydd för din husvagn under färd mot
snö, sten och flugor. Passar 223-250 cm
breda vagnar. Inkl 2x positionslampor
18-6050-10
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Smart!

LIMPET
Hjulskydd HM
Passar till husvagn och husbil.
Tillverkad i kraftig UV-skyddad väv.
08-6011-14 14” (635/185)
08-6011-15 15” (665/215) 215/70/R15
08-6011-16 16” (690/225) 235/75/R16

Hjulskydd i kraftig UV-beständig PVC.
Öljetter för att kunna fästas i marken.
08-6017
13”
08-6022
15-16”

Hjulhuskappa/Prylficka med 3 stora
fickor i nät för smart förvaring.
Finns i två olika storlekar, 75x50 för
enkelaxlad och 150x50 för boggie.
Fästes med Limpet (ingår)
11-2049
Enkelaxel Grå
11-2049-S
Enkelaxel Svart
11-2049-1
Boggieaxel Grå
11-2049-1S
Boggieaxel Svart

Hjulhuskappa
Prylficka med 6 stora fickor samt 3 st
fickor i nät. Kommer i två olika varianter,
en rundad och en rektangulär. 87x84 cm
11-2047		
Rundad
11-2048
Rektangulär
08-6018
Hobby enkelaxel

Dometic Inflatable Draught Skirt MED
- Fits LW Campervan & SW Ducato
Uppblåsbart vindskydd för campervan
och skåpbil. Förenkla positionshantering under ditt fritidsfordon och blås
upp Dometic vindskydd för att få en
bekväm interiör inne i ditt förtält utan
drag.
08-6013-50
300x27x27 cm
08-6013-51
250x27x27 cm

Med fickor, kapbar till önskad längd
Vagnskappa
Grå med kederlist. Kraftig UV-beständig PVC. Kapbar.
08-6019		
5,9 x 0,45+0,14 m med fickor, kapbar

Limpet fästen för vagnskappa.
Limpet™ Fästanordning för Kampas
alla förtält och vagnskappor. Alla förtält
är anpassade eller kan anpassas för
Limpet. Perfekta att användas till vagnskappa på husbilar eller husvagnar som
saknar skena att dra vagnskappan i.
Limpets kommer i sats 8 st.
18-8092-2

Vagnskappa - Kapbar
Vagnskappa på metervara.
70 cm hög, säljs endast på hel rulle
08-6013
0,7m (50 m rulle)
08-6013-25
0,7m (25 m rulle)
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Cykelställ

Cykeln påstås felaktigt ha uppfunnits
av Leonardo da Vinci som runt
år 1500 skulle ha gjort en ritning
av en cykel med ram, två lika stora
hjul, styre och ett kedjehjul som
via kedja drev bakhjulet. Denna
skiss har vid analys visat sig vara
en banal senare teckning helt olik
alla andra av Leonardos alster,
möjligen gjord av ett barn.
Runt år 1600 dök ett och annat
rullande experiment upp. De
flesta hade dock 3-5 hjul, vilket
gjorde dem tämligen svåra att styra
samt dyra att tillverka. Dessa namnlösa uppfinningar slog aldrig igenom.
I slutet av 1700-talet konstruerade
den franska greven de Sivrac
föregångaren till cykeln. Den kallade
han ”célerifére” (snabblöparen).
Cykeln var nästan helt gjord i
trä och man tog sig fram på den
genom att sittande ta fart med
fötterna och löpa. Det fanns inget
styre utan man fick luta i sidled för
att få dessa tvåhjulingar att vika
av något. Om greven verkligen
var uppfinnare eller bara en känd
användare anges dock inte i skrift.
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Cykelställ

Carry-Bike för husbilar, 15 olika
modeller för att uppfylla alla krav.
Välj den modell som passar ditt
fordon bäst. Specialmodeller för
transport av elcyklar:
Pro E-Bike, Pro C E-Bike, Lift E-Bike

Carry-Bike PRO

Marknadens stadigaste cykelhållare. Den är i höjdled ställbar från 80 cm ända upp till 150cm.
Kommer som standard för 2 cyklar men kan med hjälp av den utdragbara ZOOM-bågen
göras om för antingen 3 eller 4 cyklar. Max belastning 60 kg. Levereras med 2 skenor ”Rail
Quick”, Bike-Block Pro 1 och 3, 2. Rack Holder.
02094-09A
Svart
98656-993
Extra Skena

Carry-Bike PRO M

Den nya “mellanmodellen” av Proserien. Monteringspunkterna är mellan 50-80 cm och
som standard kommer PRO M för 2 cyklar men kan enkelt byggas ut till både klara av
3 och 4 cyklar med den inbyggda ZOOM-bågen. Maxbelastning 60 kg. Levereras med 2
skenor ”Rail Quick”, Bike-Block Pro 1 och 3, 2 Rack Holder.
02094-11A
Svart
98656-993
Extra Skena

Carry-Bike PRO E-BIKE

För att transportera två elcyklar i all säkerhet. Strukturellt robust Pro-modell,
utrustad med fast skenstöd som speciellt utformats för den här typen av cykel, Bike-Block Pro S och Rail Premium.
Skenstödet är inte utbytbart med den
standard Pro-serien. Bike-Block Pro
1 och 3, 2 Rack Holder och. 80-150 cm
monteringshöjd.
02094B12A
Pro E-BIKE

Carry-Bike PRO C

Kan monteras på i stort sätt alla husbilar. Mycket stadig cykelhållare. Perfekt att montera
bak på husbilar med fönster då monteringshöjden kan justeras till mellan 40-50 cm. Som
standard kommer PRO C för 2 cyklar men kan enkelt byggas ut till både klara av 3 och 4
cyklar med den inbyggda ZOOM-bågen. Maxbelastning 60 kg. Levereras med 2 skenor
”Rail Quick”, Bike-Block Pro 1 och 3, 2 Rack Holder.
02094-10A
Svart
98656-993
Extra Skena

Carry-Bike Lift 77 & Lift 77 E-Bike

PRO C E-BIKE

För att transportera två elcyklar i all
säkerhet. Strukturellt robust Pro Cmodell, utrustad med fast skenstöd
som speciellt utformats för den här
typen av cykel, Bike-Block Pro S och
Rail Premium. Skenstödet är inte
utbytbart med den standard Pro-serien.
Bike-Block Pro 1 och 3, 2 Rack Holder
och. 40-50 cm monteringshöjd
02094B13A
Pro C E-BIKE
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Lift 77 är cykelstället som är sänkbart 77 cm från sin högsta och
låsta position för att underlätta lastning av cyklarna. Lift 77 kommer
i två olika utföranden. Bägge lastar 60 kg, Lift 77 kan byggas ut
med två extra skenor för att kunna lasta upp till 4 cyklar.
Lift 77 E-bike kommer med de nya fästen Rail Premium
E-bike skenor med förstärkta lås för hjulen samt Pro 1
och Pro 3 Bike-Block. 68-108 cm monteringshöjd.
02093F43A
Lift 77 (Svart)
02093E43A
Lift 77 E-bike
98656-993
Extra skena (ej E-bike)
98656-M131
Extra skena (E-bike)
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Cykelställ

Carry Bike UL

Tack vare den teleskopiska höjden (ställbar mellan 80 och 150 cm) passar denna cykelhållare
i stort sett alla husbilar på marknaden. Mycket robust konstruktion i eloxerad aluminium.
Kommer som standard för 2 cyklar men kan utökas med en extra skena. Max belastning
55 kg. Levereras med 2 skenor ”Rail Quick Red”, 1 strip, Bike-Block Pro 3, 2 Rack Holder
samt 1 Security Strip.
02093B86A
UL Svart
02093B86B
UL Blå
02093B86G
UL Grå
98656-097
Extra skena Röd
98656-993
Extra skena Svart
98656-M289
Extra skena Grå
98656-M040
Extra skena Blå

Carry-Bike CL

Justerbar i höjdled mellan 40 och 50 cm. Perfekt när man har ett fönster eller lastlucka bak
på husbilen. Kommer som standard för 2 cyklar men kan utökas med en extra skena.
Max belastning 55 kg. Levereras med 2 skenor ”Rail Quick Red”, 1 strip, Bike-Block Pro 3, 2
Rack Holder samt 1 Security Strip.
CL Röd
02093-87CL Svart
02093B87A
CL Blå
02093B87B
CL Grå
02093B87G
Extra skena Röd
98656-097
98656-993
Extra skena Svart
98656-M289
Extra skena Grå
98656-M040
Extra skena Blå

Caravan Hobby

För montering på baksidan av Hobby husvagnar tillverkade efter 2003. Med övre
specialfästen som sätts i skenan ovanför bakfönstret och nedre fäste i form av ett tvärstag.
kan efter komplettering med 1 skena Rail Quick och 1 Bike-Block Pro 2, användas för
upp till 3 cyklar. Levereras med Bike-Block Pro 2. Max belastning 50 kg. Färg blå.
02093A77A
Hobby
98656-328
Extra skena Blå

SIMPLE PLUS 200

För husvagnar med sned eller svag bakgavel. De övre hållarna fästs i markisskenan
träregeln ovanför fönstret. Justerbar höjd mellan 110-145 cm. Levereras som standard
med 2 skenor Rail Quick, som passar alla typer av cyklar. Enkel justering av cyklarnas
läge genom att skenorna förskjuts horisontellt. Levereras med Bike-Block 1 och 2
02093A36A
Simple Plus
98656-993
Extra skena Svart
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Cykelställ

Caravan Active

A

tt lasta cyklarna går lekande
lätt. Modellerna Caravan Active
XLA Pro och XLA Pro 200
kan dessutom fällas framåt,
även med cyklar på plats på hållaren,
så att du kommer åt innehållet i
gasolkofferten. (Modellen XLA kan fällas
framåt endast utan cyklar.) Monteras
på dragbalkarna helt utan borrning.
Eventuell dragkåpa av plast måste tas
bort
innan
en
XLA-cykelhållare
monteras.

Vikbart

Ny design och förbättrade funktioner i den nya Caravan Comfort modellen. Stabilare och
en enklare hantering när du fäller cyklestället (med cyklarna på) för att komma åt gasolkofferten. Maxvikten för last är även den högre på detta cykelställ,
hela 60 kg. Aktive Standard kommer som för 2 cyklar men kan lätt
byggas ut för en tredje cykel. E-Bike går ej att bygga ut.
1x Bike Block Pro S följer med. Kräver ingen borrning
02094-05A
Caravan Active Standard
02094A06A
Caravan Active E-Bike
98656-993
Extra skena Svart Standard
98656-M131
Extra skena E-Bike

Caravan XL A Pro

Vikbart

Fällbar överdel även med cyklarna stående i cykel
stället så att gasolkofferten kan öppnas. Praktisk
och snabb lastning av cyklarna. Pro kan byggas
ut för att lasta en 3:e cykel. Kräver ingen borrning
02093B91A
XL A Pro Svart
02093C91A
XL A Pro Svart (hela stället)
98656-097
Extra skena Röd
98656-M131
Extra skena Svart

Bike-Block Pro

Hållare för cykeln. Passar cyklar
med ramtjocklek mellan 25-100 mm.
Bägge ändar är roterbara 360°.
04133-01Bike Block 1 (Röd)
04133A01Bike Block 2 (Röd)
04133B01Bike Block 3 (Röd)
04133C01Bike Block 4 (Röd)
04133-01A
Bike Block 1 (Svart)
04133A01A
Bike Block 2 (Svart)
04133B01A
Bike Block 3 (Svart)
04133C01A
Bike Block 4 (Svart)
04133-01B
Bike Block 1 (Blå)
04133A01B
Bike Block 2 (Blå)
04133B01B
Bike Block 3 (Blå)
04133C01B
Bike Block 4 (Blå)

Vikbart

Caravan XL A Pro 200

Vikbart

Bike-Block Pro Pro S

tvåfärgad i svart och rött.
07215-01A
Bike Block Pro S1
07215A01A
Bike Block Pro S2
07215B01A
Bike Block Pro S3
07215C01A
Bike Block Pro S4

Förbättrat utförande med ena skenan tvådelad
för största flexibilitet. Kompakt utförande passar
även husvagnar med korta dragbalkar. Finns
även som en specialversion specifikt designad
för att transportera två elektriska cyklar.
Den passar på alla dragbalkar. Förstärkt struktur
för maximerad säkerhet.
02093C32XL A Pro 200 Röd
02093F32A
XL A Pro 200 Svart
02093G32A
XL A Pro 200 Svart (hela stället)
02093E32A
XL A Pro Röd E-Bike
98656-993
Extra skena Svart
Extra skena Röd
98656-097
98656-M131
Extra skena E-Bike

Caravan XL A

Kompakt och prisvärt cykelställ för
montering på dragbalken. Passar de
flesta typer av husvagnar även
med bred dragbalk och vagnar med
ALKO dragkåpa. Överdelen kan lutas
framåt så gasolkofferten blir åtkomlig.
För 2 cyklar. Kräver ingen borrning
02094-23A

Rail Quick
Quick Safe

Snabbfäste för hjulet till Fiammas
cykelställ.
98656-386
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Den klassiska skenan med dubbel botten.
Monteras enkelt på cykelhållaren.
Levereras med 2 st Quick Safe.
Speciellt framtagen för att skydda
98656-097
Röd
cyklar som sitter på dragbalken.
98656-993
Svart
08208C01- (2 cyklar)
98656-328
Blå

Bike Cover Caravan
www.holidayfritid.se

97

Cykelställ
M

odellanpassat! Här hittar du
modellerna som är speciellt
framtagna
för
specifika
modeller.
Plåtis-modeller
men även till mer märkesstyrda
cykelställ. Hittar du inte just din modell
här, titta på vår hemsida. Där finns fler
modeller.

Varningsskylt

Reflekterande Alu Plast

För utskjutande last.
50x50 cm. Finns i 2
utföranden tillverkad av
aluminium eller i plast.
I vissa länder (ex. Italien
och Spanien) är
reflekterande aluminium lagkrav.
98782-010
Alu (Lagkrav i Italien)
98782-011
Alu (Lagkrav i Spanien)
98782-012
Alu (Dubbel med Italien & Spanien)
98782-005
Plast

Bike Cover S

200 DJ Fiat Ducato 2006-

Version som tillåter två olika typer av
montering, en standard och en lägre
montering som underlättar vid lastning.
Med den lägre monteringen måste
registreringsskylthållaren
användas
(se nedan). Nytt utförande som gör det
lättare att ta ned cyklarna. Passar på
Ducato H2 & H3
02094-26A
Svart (bild ovan)
02094A26A
Svart (hela cykelstället)

skydd för cyklarna i vattenavvisande
polyester. Modell med plastficka för
varningsskylt (skylt medföljer ej)
08208-01- B-C S för 3 cyklar
08208A01- B-C S för 4 cyklar
08208C01- B-C för husvagn 2 cyklar

Fiamma i
garaget

Bike Cover Premium S

skydd för cyklarna i vattenavvisande
polyester. Dragkedja som stänger hela
skyddet. Modell med plastficka för
varningsskylt (skylt medföljer ej)
08208B01- B-C Premium S 3-4 cyklar

Garage Plus

Garage Slide Pro Bike

Utdragbart lastsystem för montering i
husbilens garage. Justerbar höjd från
8 till 12 cm. Tillverkad av eloxerad
aluminium. Den nedre profilen skruvas
fast i garagegolvet och den övre profilen
glider i rännan med hjälp av kullagrade
stålhjul med ytskikt av nylon.
04822-05-

Garage Standard

Carry-Bike Pro
Hymer/ Dethleff

200 DJ Fiat Ducato
2000-2006

Modell som är anpassad för Fiat Ducato
mellan 2000 och 2006.Passar även:
Peugeor Boxer 		
2000Citroën Juper/Relay
2000Mercedes Sprinter
-2006
02093A65A
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Stabilt och kan byggas ut med två skenor
så den totalt klarar av att lasta 4 cyklar.
Uppfälld tar hållaren mycket lite plats.
02093A78A
98656-993
Extra skena

Blå specialversion av Carry-Bike Pro
avsedd för Hymer & Dethleffs husbilar.
Levereras med de 2 specialfästena
Hymer Adapter Kit för de övre fästena
på Hymer Camp tillverkade efter 2002.
Kan byggas ut till att lasta 3 alt 4 cyklar.
Bike-Block Pro Blue 1 och 3 medföljer.
Maxlast 60 kg.
02093A64B Carry Bike Hymer/Dethleff
98656-640 Kit Dehtleffs -2010
98655-725 Kit Dethleffs 2010-2015

Stabilt och kan byggas ut med två skenor
så den totalt klarar av att lasta 3 cyklar.
02093A54A
98656-993
Extra skena

Carry-Moto

Carry-Moto är utvecklat för
husbilar med bakre garage. Består
av en motorcykelskena samt en uppkörningsramp. Skenan är i den ena
änden försedd med ett ställbart fäste och
2 kraftiga remmar för att säkra motor
cykeln under transport.
02095-01-
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Thule Bike-Holder

På cykelhållarna med klämfäste
och lås sitter dina cyklar fast i alla
positioner. Med det låsbara vredet är
cyklarna skyddade mot stöld.
09-3061-1
Bike Holder 1 Silver
09-3061-2
Bike Holder 2 Silver
09-3061-3
Bike Holder 3 Silver
09-3061-4
Bike Holder 4 Silver
09-3061-1S
Bike Holder 1 Svart
09-3061-2S
Bike Holder 2 Svart
09-3061-3S
Bike Holder 3 Svart
09-3061-4S
Bike Holder 4 Svart
1=12cm, 2=26cm, 3=41cm, 4=15cm
4:an är tänkt att fästas mellan 3:e & 4:e cykeln.

Thule Excellent Silver eller Svart

Konstruerad för stabil fastsättning på den bakre väggen av en husvagn eller husbil. Plattformen
låses automatiskt och förhindrar att cyklarna rör sig under färd. Skenorna kan justeras
i både sid och djupled, även med cyklar monterade i hållaren. De justerbara hjulhållarna
gör att du kan placera nästan alla typer av cyklar på cykelhållaren, alltifrån mountainbikes
till barncyklar. Snabb och enkel fixering: justerbara hjulfästen med pumpspännen
gör det enkelt att fästa cyklarna Cykelhållarna kan låsas med nyckel för att
säkra och låsa fast dina cyklar Med tillvalen en tredje och en fjärde skena
och extra cykelhållare kan hållaren ta upp till 4 cyklar. Lastkapacitet upp till 60 kg
Excellent finns i två versioner, hög modell där fästpunkterna är mellan 80-150 cm
och en låg version där fästpunkterna är mellan 60-80 cm
		
08-8001-01
Excellent Hög, 80-150 cm silver
		
08-8001-01S
Excellent Hög, 80-150 cm svart
		
08-8001-02
Excellent Låg, 60-80 cm silver
		
08-8001-A1
Rail-Kit 3:e cykel Silver
		
08-8001-A2
Rail-Kit 4:e cykel Silver
		
08-8001-A3
Rail-Kit 3:e cykel Svart
		
08-8001-A4
Rail-Kit 4:e cykel Svart
				Rail-Kit innehåller skena+Bike Holder

Thule Elite G2

Konstruerad för stabil fastsättning på den bakre väggen av en husvagn eller husbil. Låsbar
plattform låses manuellt och förhindrar att cyklarna rör sig under färd. Skenorna är
skjutbara i sidled. Detta gör det enkelt att hitta den bästa positionen för att transportera
din cykel. De justerbara hjulhållarna gör att du kan placera nästan alla typer av cyklar på
cykelhållaren, alltifrån mountainbikes till barncyklar. Nya cykelhållare med extra lås. Med
tillvalen en tredje och en fjärde skena och extra cykelhållare kan hållaren ta
upp till 4 cyklar. Lastkapacitet upp till 60 kg
				08-8002-01
Hög version, 80-150 cm
				08-8002-02
Låg version, 50-80 cm
				08-8002-03
One-Bike, 80-150 cm
				08-8002-A1
Rail-Kit 3:e cykel
				08-8002-A2
Rail-Kit 4:e cykel
						Rail-Kit innehåller skena+Bike Holder

Thule Lift V16

Thule Vred med lås

Ett tillbehör som gör ramhållarna på
bakmonterade cykelhållare låsbara.
08-8010-A1
2-pack
08-8010-A2
4-pack
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Cykelhållare med justerbar plattform för enkel på- och avlastning. Konstruerad för stabil
fastsättning på den bakre väggen av en husvagn eller husbil. Kan överbrygga ett avstånd
på 70 cm på höjden för enkel åtkomst till plattformen.12V versionen kan höjas och
sänkas med hjälp av en 12V motor, vilket gör att det går smidigt att sätta fast cyklarna.
Plattformslåset ger en utmärkt dynamisk kraftkontroll och håller cyklarna säkert på plats
under transporten. Plattformen låses manuellt och kan enkelt klickas fast i
uppåtläge när den inte används. Lyftarmen sitter ordentligt på plats under resan
tack vare de integrerade säkerhetsremmarna. De justerbara hjulhållarna gör
att du kan placera nästan alla typer av cyklar på cykelhållaren, alltifrån
mountainbikes till barncyklar. Cykelhållarna kan låsas med nyckel för att
säkra och låsa fast dina cyklar.Med tillvalet en tredje skena och
extra cykelhållare kan hållaren ta upp till 3 cyklar. Fästpunkter
mellan 70-95 cm. Plattformen sänks hela 40 cm. Lastkapacitet upp till 50 kg.
				08-8005-01
V16 Manuell
				08-8005-02
V16 12V
				
08-8005-A1
Rail-Kit 3:e cykel (Skena+Bike Holder)
				08-8005-A3
Förlängningskit 95-150 cm
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Bakmonterad
Konstruerad för stabil fastsättning
på den bakre väggen av en husvagn
eller husbil. Skapad för ett aktivt
liv. Flera olika modeller som är
speciellt anpassade för det fordon
den skall monteras på.

Thule Sport G2

Konstruerad för stabil fastsättning på den bakre väggen av en husvagn eller husbil. Låsbar
plattform som låses manuellt och förhindrar att cyklarna rör sig under färd. Skenorna är
skjutbara i sidled. Detta gör det enkelt att hitta den bästa positionen för att transportera din
cykel. Passar alla förinstallerade fästpunkter och skenor (med undantag
för Hymer). Med tillvalet en tredje skena och extra cykelhållare kan
hållaren ta upp till 3 cyklar. Lastkapacitet upp till 50 kg. Ej lämplig för el-cykel.
08-8003-01
Hög version, 80-150 cm
08-8003-02
Låg version, 40-70 cm
08-8003-A1
Rail-Kit 3:e cykel

Thule Sport G2 Tour

Thule Kabellås

Konstruerad för stabil fastsättning på den bakre väggen av en husvagn eller
husbil. Kan även monteras på en vägg som är lätt svängd. Låsbar plattform som låses manuellt
och förhindrar att cyklarna rör sig under färd. Skenorna är skjutbara i sidled. Detta gör
det enkelt att hitta den bästa positionen för att transportera din cykel. Med tillvalet en
tredje skena och extra cykelhållare kan hållaren ta upp till 3 cyklar. Lastkapacitet upp
till 50 kg. Ej lämplig för el-cykel.
08-8003-05
80-150 cm
08-8003-A1
Rail-Kit 3:e cykel

En plastöverdragen stålkabel som
används för att låsa fast din cykel i
cykelhållaren och ge ett extra
stöldskydd. 180 cm
08-8010-A3

Thule Sport G2 Hobby

Specialmodell för Hobby husvagnar från 2004 och framåt. Låsbar plattform som låses
manuellt och förhindrar att cyklarna rör sig under färd. Med tillvalet en tredje skena och
extra cykelhållare kan hållaren ta upp till 3 cyklar. Lastkapacitet upp till 50 kg.
Ej lämplig för el-cykel.
08-8003-04
Hobby husvagn från 200408-8003-A1
Rail-Kit 3:e cykel
		

Thule Sport G2 Universal
Thule Bike Cover

Skyddar dina cyklar under transport på
en bakmonterad cykelhållare för husbilar
eller husvagnar. Inte lämplig för cykel
hållare som monteras på A-ramarna på
en husvagn, en dragkrok eller på taket
Integrerat
transparent
fodral
för
varnings- skylt (50×50 cm) Bärväska
ingår för smidig förvaring.
08-8010-A5
2-3 cyklar
08-8010-A6
3-4 cyklar
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Låsbar plattform som låses manuellt och förhindrar att cyklarna rör sig under färd. Skenorna
är skjutbara i sidled, detta gör det enkelt att hitta den bästa positionen för att transportera
din cykel. Rekommenderas när utrymmet begränsas av ett fönster eller en stötfångare.
2 cyklar, ej utbyggbar. Lastkapacitet upp till 38 kg. Ej lämplig för el-cykel.
08-8003-03
135-175 cm
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Thule Superb Silver eller Svart

Passar för vanliga och korta A-ramar. Lätt att lasta tack vare lägre plattform. Fullständigt fällbar
med monterade cyklar för full åtkomst till lastutrymmet. Justerbart stoppsystem som kan
användas med en hand och som ser till att bilen inte skadas. Låsbar plattform som låses manuellt
och förhindrar att cyklarna rör sig under färd. Cykelhållarna kan låsas med nyckel för att säkra
och låsa fast dina cyklar. Levereras för att kunna lasta 2 cyklar. Lastkapacitet upp till 60 kg.
Lämplig för el-cyklar
08-8004-01
Superb silver
08-8004-01S Superb svart
08-8004-A1
Rail-Kit 3:e cykel (till 08-8004-01) silver
08-8004-A1S Rail-Kit 3:e cykel (till 08-8004-01S) svart

A-ramen eller garaget.
Perfekt för att transportera
2 el-cyklar. Kompakta och
fällbara cykelhållare med
smarta funktioner

08-8004-02
08-8004-02S

Superb V16 (Kompakt modell) silver
Superb V16 (Kompakt modell) svart

Thule Caravan Smart

Avsedd för installation på A-ramen. Fullständigt fällbar med monterade cyklar för full åtkomst
till lastutrymmet. Justerbart stoppsystem som kan användas med en hand och som ser till
att bilen inte skadas. Låsbar plattform: låses manuellt och förhindrar att cyklarna rör sig
under färd. Lastkapacitet upp till 50 kg. Lämplig för en elcykel.
08-8004-03

Thule Låsrem

Lättviktsspännet av aluminium har ett
skyddshölje som skyddar från repor
och märken Spännbandet innehåller
en mycket tålig stålvajer som inte kan
skäras av. Spännbandet kan dras åt i
både öppet och låst läge. Längd: 300 cm
08-8010-A4

Thule Caravan Light

Lätt cykelhållare som är enkel att använda för A-ramen. Den nya dämpningen förhindrar att cykeln
skadas under transport. Delvis fällbar. Cyklarna måste lastas av för att ge åtkomst till lastutrymmet.
Lastkapacitet upp till 40 kg
08-8004-04

Thule i garaget
Thule Sport G2 Garage

Specialmodell för cykelförvaring i husbilens garage. Skenorna är skjutbara i
sidled. Detta gör det enkelt att hitta den
bästa positionen för att transportera
din cykel. Kan fällas ihop när den inte
används. Med tillvalen en tredje och en
fjärde skena och extra cykelhållare kan
hållaren ta upp till 4 cyklar.
Lastkapacitetupp till 50 kg.
08-8003-06
G2 Garage för 2 cyklar
08-8003-A1
Rail-Kit 3:e cykel
08-8003-A2
Rail-Kit 4:e cykel
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Thule VeloSlide

Thule visar med VeloSlide en teleskopisk cykelhållare för garaget i husbilen. Till skillnad från andra modeller är
Thule-modellen betydligt lägre då däcket sitter nedsänkt vid sidan av cykelstället. Mellan cykeldäcket och golvet
är det bara ett par cm.Lastkapacitet 70 kg. Lämplig för el-cyklar
08-8006-01
VeloSlide Lång 195 cm lång, utdragbar 150 cm
08-8006-01K
VeloSlide Kort 180 cm lång, utdragbar 135 cm
08-8006-2
Monteringsats 70 cm
08-8006-3
Monteringsats 140 cm
08-8006-4
Gaffelmontering - Quick Release
08-8006-5
Gaffelmontering - Axelgenomföring
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Thule Elite Van XT till Plåtis

Special för Ducato, Jumper och Boxer med
modellår från och med 2007. Dörrarna kan
öppnas med monterade cyklar. Cykelhållaren
kläms fast och limmas på fordonet, ingen
borrning behövs Cykelhållaren kan enkelt tas
av när den inte används. 20 cm avstånd
mellan skenorna för enkel lastning av cyklarna.
Snabb och enkel fixering, justerbara hjulfästen med pump- spännen gör det enkelt
att fästa cyklarna. Stödramen är justerbar i höjdled. Lastkapacitet 35 kg.
För 2 cyklar, ej utbyggbar.
08-8007-01 Elite Van XT, silver
08-8007-02 Elite Van XT, svart
08-8007-03 Elite Van XT, svart VW Crafter2006-2017 & MB Sprinter >2006

Thule
på draget
Thule VeloSpace XT

Tack vare den höga lastkapaciteten
går det även att transportera lättare
elcyklar och tunga mountainbikes.
Extra stort avstånd mellan hjulhållarna (25 cm) för den enklaste
monteringen av rejäla cyklar.
Extra långa hjulhållare gör det
möjligt att transportera stora cyklar
(med en hjulbas på upp till 1 300
mm). Justerbara pumpspännen
med extra långa hjulremmar gör
det enkelt att fästa fatbikehjulen
(hjul på upp till 4.7 tum) vid transport.Enkel lastning av cyklar tack
vare de löstagbara cykelarmarna
med låsbara vred. Den stabila
dragkrokskopplingen gör det
enkelt att montera och justera
cykelhållaren innan den låses
fast med spännhandtaget. Den
smarta fotmanövrerade tiltfunktionen gör bagageutrymmet
lättåtkomligt.
08-8007-04 2 cyklar
08-8007-05 3 cyklar
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Thule Easyfold XT

En helt hopvikbar, kompakt och lättanvänd cykelhållare
från Thule för upp till tre cyklar. Dragkroksmonterad och passar
alla typer av cyklar. Tack vare den höga lastkapaciteten går det även att
transportera elcyklar och tunga mountainbikes. Det stora avståndet mellan
hjulhållarna gör det möjligt att transportera robusta
cyklar med lång hjulbas. Justerbara pumpspännen
med extra långa hjulremmar gör det enkelt att fästa
fatbikehjulen (hjul på upp till 4.7 tum) vid transport.
Den smarta fotmanövrerade tiltfunktionen gör bagage
utrymmet lättåtkomligt och den stabila kopplingen
gör det enkelt att montera och justera hållaren innan
den låses fast med ett lättanvänt spännhandtag
Lastkapacitet: 60 kg
Mått: 123 x 83 x 86 cm - Mått hopfälld: 31 x 83 x 86 cm

08-8007-06
08-8007-07

Velo
Den eleganta cykelhållaren

För många är elcykeln ett nytt bekvämt sätt att cykla. Även transport av de ofta breda och
lite tyngre elcyklarna är nu bekväm och okomplicerad tack vare VELO:s låga lasthöjd.
Lasthållarsystemet fästs helt enkelt direkt på husbilens ram och sitter stadigt. Sparar plats
när inte cyklarna är med. Lastningsdjup 600-700 mm. Låg lastningshöjd. Vikt 16-20 kg.
För 2-3 cyklar. Kan lyftas av bilen utan verktyg. Ingen borrning i bakväggen, endast fäste
i ramen. Lastkapacitet 80 kg. Fordonet behöver ej besiktigas efter montering.
08-7101-04 Velo för 2 cyklar
08-7101-05 Velo för 3 cyklar
08-7101-A1 Elsats Ducato
08-7101-A4 Ramfäste
För elsats, ramfäste, förstärkningssats, ring för info.

Ligero
När en scooter eller MC skall med

Med lasthållarssystemen Ligero I och Ligero II är du alltid välutrustad för semestern, oavsett om du vill ha med dig en
motorcykel eller upp till fem cyklar. Tack vare konstruktionen av aluminium är Ligero lasthållare mycket lätt.
Nyttolast upp till 150 kg. Egenvikt 25-35 kg (utan ramfästen, i grundutförande). 1 Scooter/MC
eller 1 moped + 2 cyklar. Hållbygelns höjd kan regleras. Ej möjlig att vika upp men lätt
att demonteras utan verktyg. Behöver ej besiktigas efter montering
08-7101-01
Hållare för 1 Scooter/MC
08-7101-03
Hållare för 1 Scooter/MC + 2 cyklar
08-7101-A1
Elsats Ducato
08-7101-A4
Ramfäste
08-7101-A10 Surrningssats Scooter/MC
För elsats, ramfäste, förstärkningssats, ring för info.

Vario
Uppfällbar som Velo & Lastar som Ligero

Smidig och uppfällbart cykelställ som är mycket enkel att demontera då man ej skall
lasta något. Ramp för scooter och mc följer med. På bilar med AL-KO chassi finns det
förborrade hål så monteringen är enkel. Max last 150 kg och vikt
mellan 30-40 kg. Djup 620-800 mm beroende på utförande. Hela
cykelstället kan vikas upp då de ej används. Bilen behöver ej
besiktigas då Vario är ett löst tillbehör.
08-7101-06
Hållare för 1 moped
08-7101-07
Hållare för 2 cyklar + 1 moped
08-7101-08
Hållare för 4 cyklar + 0 moped
08-7101-A1
Elsats Ducato
08-7101-A4
Ramfäste
08-7101-A10 Surrningssats Scooter/MC
För elsats, ramfäste, förstärkningssats, ring för info.

2 cyklar
3 cyklar
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Chassi
Aero4

Aerodynamisk backspegel som fästs
i över eller underkant på originalbackspegeln med två klämfästen. Passar på
nästan alla bilmärken och modeller. Nu i
generation 4, ännu bättre....

Thule Step

Oavsett om du väljer enkla, glidande eller
dubbla steg är Thules steg för husbilar
tillverkade i starkt men ändå lätt korrugerad
anodiserat aluminium som är extremt robust.

TESA-AutoLift

Hjälper dig med en knapptryckning få de
fyra kraftfulla motorerna att ta över
stabiliseringen av fordonet. TESA-Auto
Lift kommer automatiskt placera ditt
fordon i ett horisontellt läge.

Dometic Heki

Äntligen, en robust kompakt taklucka
som inte bara ger precis rätt mängd ljus
in i kupén, utan också inkluderar frånluftsventilation för massor av frisk luft.

Trackimo

En intelligent GPS-GSM-enhet som hjälper
dig att hålla din familj och värdefulla
ägodelar säkra, spårar exakt var de är,
varnar automatiskt dig.

Nortronix NX10

Nu kan alla övervaka bilen med olika
smarta och funktionella tjänster. Inbyggd
i NX-10 finns ett GSM-modem för larmmeddelanden och GPS-mottagare för
din bils position. För kunder med NX-5
installerad, kan du enkelt eftermontera
GSM-modem och använda liknande
tjänster.
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Linnepe Hydralsystem

Linnepe AirLift

Stort överhäng bak, stort garage eller en lasthållare för cykel eller
scooter? Krafterna som verkar på bakaxelupphängningen är enorma.
Fjädringsteknik från Linnepe klarar denna extra belastning på husbilen.
Bälgen på den extra luftfjädringen AirLift ger ett effektivt stöd för den
befintliga fjädringen och rekommenderas särskilt för bakhjulsdrivna
husbilar. Dessutom är det möjligt att öka axellasterna och den tillåtna
totalvikten på många basfordon. Linnepe introducerar två varianter av
luftfjädringen för husbilen så att rätt extra luftfjäder finns tillgänglig för
AirLift Maxi för Europachassi
varje fordonstyp.
AirLift: För alla vanliga fordonstyper med en axel däck upp till 3850 kg.
08-3017-01
Air Lift för Europachassi Ducato/Peugeot/Citroen -1994
08-3017-02
Air Lift för Europachassi Ducato/Peugeot/Citroen 1995-2006
08-3017-03
Air Lift för Europachassi Ducato/Peugeot/Citroen 200608-3017-04
Air Lift för MB Sprinter/VW LT 199608-3017-05
Air Lift för MB Sprinter/VW Crafter 2006AirLift Maxi: För bladfjädrar fordon med enkel- och dubbelaxel upp till 7500 kg.
08-3017-10
Air Lift Maxi för Europachassi Ducato/Peugeot/Citroen 1995-2006
08-3017-11
Air Lift Maxi för Europachassi Ducato/Peugeot/Citroen 200608-3017-12
Air Lift Maxi för Ford Transit 1994-

Linnepe CoilSpring

Lågt i fronten av husbilen? Vanligt problem på husbilar som kommer på ett kommersiellt fordonschassi. Efter
ett tag når de förspända fjädrarna snabbt sina gränser och överför stötarna till sina passagerare och last.
Linnepes fjädringsteknik hjälper också till med detta problem: Lösningen heter CoilSpring.
Detta är en förstärkt spiralfjäder, som ersättsätter originalfjädern i fjäderbenet
och lyfter framänden. CoilSpring garanterar också mer komfort och
säkerhet – i lastat och olastat tillstånd. Med ökande belastning
ökar spiralfjäderns motstånd successivt, varvid fordonets front
alltid hålls i nivå. Specialstållegeringar säkerställer att
CoilSpring behåller sin elasticitet och flexibilitet under
lång tid.
För husbilar på med Eurochassi Ducato / Peugeot / Citroen
Ökad markfrigång på framaxeln. CoilSpring är underhållsfri. Snabbt
eftermonterad på verkstaden.
CoilSpring för framaxel med max belastning på 1849 kg.
08-3018-01
CoilSpring för Europachassi Ducato/Peugeot/Citroen LCS 3.0 250/290 200608-3018-01
CoilSpring för Europachassi Ducato/Peugeot/Citroen LCS 4.0 250/290 2006-
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QuickLift hydraulsystem från Linnepe tar den utmanande uppgiften att få din husbil
i horisontellt läge. Den består av fyra stödben, pump, oljetank, hydraulslangar och
en elektronisk styrenhet. Med ett tryck på kontrollpanelen i fordonet eller via en app
på smarttelefonen kan man enkelt styra de fyra hydrauliska stödbenen.
Med hjälp av de fyra stödbenen ställs husbilen i våg på ca. 2 minuter.
Beroende på modell kan hydraulsystemet lyfta upp till 4200 kg per ben.
Det räcker för att stödja ett 8-ton fordon. Benen pendlar inte på plats
utan de rör sig bara vertikalt. Det finns inga kontakter eller andra
elektroniska komponenter som kommer att utsättas av vatten eller
korrosion. En annan fördel med Linnepe QuickLift hydrauliska stöd
system är den elektroniska styrningen. En sensor upptäcker varje rörelse
i fordonet under utjämningen. Detta ger de bästa förutsättningarna för
en bra och smidig montering. Stödbenen är modellanpassade.
08-3015-01
Fiat Ducato med AL-KO
08-3015-02
Fiat Ducato X250/290
08-3015-03
Hymer ML I 620
08-3015-04
Iveco
08-3015-05
Iveco Concorde
08-3015-06
Mercedes

Linnepe Elektriska Auto-Lift

				Linnepe-AutoLift hjälper dig med en knapptryckning få de fyra kraftfulla motorerna att
				
ta över stabiliseringen av fordonet. TESA-AutoLift kommer automatiskt placera
				
ditt fordon i ett horisontellt läge. Detta eliminerar också det irriterande arbetet
				
med att flytta nivåklossar eller pallbockar. TESA-AutoLift stödsystem är galvaniserat
				
för lång hållbarhet och utrustat med vattentäta motorer. TESA-AutoLift finns
				tillgängligt med två stödben för att stabilisera fordonet eller, för ännu mer
				
komfort ett set med fyra stödben.
TESA-AutoLift Stödsystemet kan eftermonteras på alla
vanliga fordonschassier. Endast 34 cm fri höjd
krävs för att montera TESA AutoLift. Detta
fungerar automatiskt eller manuellt. Det
automatiska läget fungerar inte med
setet med 2-stödben. Oavsett vilket läge
som väljs, kommer fordonet att vara stabilt och
jämnt snabbt om marken inte är för ojämn.
TESA-AutoLift passar för
fordon upp till max vikt på 5,5 ton.
08-3010-01
AutoLift 4 ben
08-3010-02
AutoLift 2 ben
08-3010-X
AutoLift fordonsadapte
		
(finns flera olika modeller)
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GrandAero Convex

Samma spegel som Aero Convex men med ett större spegelhuvud.
Spegelstorlek 21,5x15,5 cm. Platinum har lite större fäste.		
05-100B
Grande Aero 4
05-100BPL
Grande Aero Plainum

Fiat Ducato Falcon

Backspegel Falcon med
optimal siktjustering
och aerodynamiskt
spegelhuvud
som motverkar
vibrationer. Försedd
med grepp- vänliga
rostfria låsskruvar med mässingsinfattning. Inga spännband behövs.
Passar alla moderna bilar – även 4x4 och vans. Längd 600 mm.
Spegelhuvud 125 x 210 mm.
05-100F
Falcon
05-100FG
Falcon Grand

Utbytespegel till Fiat Ducato
2017- men passar även
Peugeot Boxer och
Citroen Relay. Säljs
lösa i vänster- resp
högerutförande.
Elektriskt ställbart
spegelglas med
originalreglage.

		
05-100F1
Lång arm (vänster)
05-100F2
Lång arm (höger)
05-100F3
Kort arm (vänster)
05-100F4
Kort arm (höger)

Spegelskydd för
husbil. Styla din
husbil med kåpor i
högkvalitétsABS-plast
eller sätt på dem för att
skydda dina
originalspeglar.
Säljes parvis. Passar
alla Fiat Ducato, Peugeot Boxer och Citreon från 200708-6050
Vita
08-6050-K
Vita för kort arm
08-6051
Svarta
08-6052
Kromade Kort arm
08-6052-L
Kromade Lång arm
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Aero Convex

Aerodynamisk backspegel som fästs i över eller underkant på originalbackspegeln
med två klämfästen. Passar på nästan alla bilmärken och modeller. Spegelhuvudet
är droppformat vilket minimerar luftmotståndet och ger en näst intill vibrationsfri
spegel. Två modeller, Aero 3 med normalt fäste. Platinum med extra stort fäste.
Spegelstorlek: 20,5x12,5 cm. Konvext spegelglas. Förvaringsväska medföljer.
05-100A		
Aero 4
05-100APL
Aero Platinum

Blind-Spot
Vidvinkelspegel
Samma fästanordning som
på Milenco Aero
05-100K
Svart
05-100KV
Vit

Vidvinkelspegel
För montering på
befintlig backspegel. Utmärkt till
husbilar. 1-pack.
05-2020

De sammantagna
egenskaperna gör
dessa till de bästa
husvagnsspeglarna
vi någonsin provat!

Practical Caravan
Best accessories

Gamma
Med extra stort grepp Passar även på
SUV-ar och Pick-ups. Konvext glas
19x12 cm
05-2034

Väska
för ett par Aero speglar
05-100V
Klämfäste 1-pack Aero
05-100F-2
Aero 3

Spegelhuvud 1- pack Aero
05-100D
Aero
05-100E
Grand Aero
Skumskydd för dörrislag.
2st 56x15x0,7 cm med
dubbelhäftande tejp för
enkel montering.
11-1079-2
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Pads 2-pack Aero
05-100G
Aero 2/3 Universal
05-100G-1
Aero 2/3 Sorento 201205-100G-2
Aero 2/3 VW Golf Mk7
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Kit Level Up
inkl väska

Wheel Saver
Kit Level Up+Bag

Allt samlat i en väska.
57x20x13 cm. 1,45 kg. Max 5 ton		
97901-059 Grå med väska
Förvaringsväska
Polyester. Tvättbar för
att förvara Level Up,
Level System Magnum,
Level Pro, Level Up
Jumbo och Wheel Saver.
05950A02A Lös väska

Level Up

Räfflad yta för bästa
grepp. 3 olika nivåer. 2-pack.
57x20x13 cm. 1,45kg. Max 5 ton.
97901-038 Grå

Nivåkloss för att minimera risken
för att däcket blir ovalt vid lång
varig förvaring, Passar hjul upp till
70 cm diameter. 46x21x6 cm. 0,5 kg
97901-013

Level
Plate

Räfflade underlagsplattor för att
monteras under Level Up med de
medföljande skruvarna. 2-pack
97901-041

Level Up
Jumbo

Räfflad yta för bästa
grepp. 2 olika nivåer. 2-pack.
58x24x14 cm. 1,75 kg. Max 8 ton.
97901-060 Grå med väska

Level Up Pro
Robust konstruktion
i UV-beständig
grå polytelen
plast.43x16,5x9 cm.
0,8 kg. Max 5 ton.

Anti-Slip Plate

köpes separat.
2-pack.
97901-011 Level Pro
97901-012 Anti-Slip Plate
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Kampa
Stoppkloss

Smart kloss som hindrar
ditt fordon att rulla iväg. 2-pack.
09-1022-10
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Uppkörningsramp
Quattro & Tripple

Level

Milenco Byggsats

Milenco, kraftig uppkörningsramp, 2-p
09-1018 T1
43x22x11 cm
Där standardklossen inte räcker till. Mycket kraftigt utförande som klarar alla typer
09-1020 T2
60x22x12 cm
av fordon. Unik lättviktsdesign gör att den inte är tung. Kommer i praktisk
09-1019 T3
84x25x22 cm
förvaringsväska med bärrem. 2-pack
09-1014 Quattro 78x24x20 cm. 3,9kg Max 6 ton
ate
r Pl
091014-2 Quattro 2 81x24x20 cm. 3,8kg Max 6 ton
e
p
Grip
09-1015 Tripple
60x24x16 cm. 2,3kg Max 6 ton
09-1017 Joint Plate
09-1017-1 Joint Plate Bridge
09-1016-2 Gripper Plate

Nivåkloss med stoppkil. Max 4 ton.
09-1022
45x18x11 cm, 1-pack
09-1022-10
66x21x15 cm, 1-pack
09-1022-20
45x18x11 cm, 2-pack
09-1022-21
66x21x15 cm, 2-pack

Level Magum

Ställ husvagnen
eller husbilen
i våg utan
problem. Flera
kilar kan placeras
på varandra.
2-pack.50x20x9 cm. 1,3 kg.
Max 8 ton.
97901-015

Chock Level

Låskil till Level Up, Level Pro och
Level System Magnum. Robust
konstruktion i UV-beständig polytelen
plast. 2-pack.		
97901-037 Grå

MGI Maxi Level

Stacka Level 6

Stacka Feet & Stacka Jacka
Stacka Feet är en kraftig stödbensfot
som kan sitta på under färd.
Stacka Jacka är en byggsats för att“
bygga upp” nivån under stödbenet.
08-3036 Stacka Feet 4-pack
08-3037 Stacka Jacka 4-pack

är en byggsats som ger dig
maximal frihet att justera ditt
nivåsystem till att passa just ditt
fordon och de markförhållanden som
råder vid just det akuella tillfället. Kommer
i sats om 6 st klossar och kan byggas ut
med fler satser.
08-1021

Thule Levelers

Sats om två nivåkilar i praktisk väska.
Stor yta för ökad stabilitet. Passar även
för bredare däck.
Tre olika nivåer (4,4–7,8–11,2 cm) gör
det lättare att få ditt fordon att stå rakt
Maximal belastning på 5 ton/sats.
09-1030

Gripsystem 2-pack
Level Jumbo

Extra bred för husbilar
med dubbelmontage.
60x26x12 cm.
2,9 kg. Max 12 ton.
2-pack.
97901-016

Slirmatta i kraftigt material.
09-1016
75x25 cm
09-1016-01
106x33 cm

Pallbockar Plast
Stapelbara av UV-beständig plast.
4-pack. Max belastning 750 kg/pallbock 3,2 kg. Justerbar mellan 31 och 44 cm
00680C01-

www.holidayfritid.se

Pallbockar Aluminium
Stapelbara. 4-pack.
Max belastning: 1000 kg/pallbock.
3,4 kg. Justerbar mellan 28 och 43 cm
09-1012
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2-LINK system by
AKS 3004/3504

Beprövad kvalitet med ny design, nya AKS 3004/3504. AKS är den enda
friktionskopplingen med 4 friktionsbelägg som effektivt dämpar rörelser i
både sid- och höjdled. De ser till att hålla vagnen stabil
och ger en lugnare körning allt för er säkerhet och
komfort. Integrerade fästen för AL-KO Safety
kulkopplingslås. Nu även med förbättrad
förslitningsindikator och med ett
ergonomiskt flackt handtag.
08-5020
AKS 3004 (Max 3000 kg)
08-5020-2 AKS 3504 (Max 3500 kg)

AL-KO AK 161

Nytt handtag med glidfritt
gummihandtag. Inbyggt slitagindikering
och Soft-dockskydd som standard.
Instickslås finns som tillbehör.
08-5023-01 AK161 Ø50
08-5023-02 AK161 Ø35/45/50
08-5023-03 AK161 Ø35/45/50 med lås
08-5022-L
Instickslås

Unna dig komforten med elektriska stödben till din husvagn. Det nya elektriska
stödbenssystemet UP4 för husvagnar är lösningen på ett störande problem som
alla husvagnsägare känner till. Systemet är genomtänkt in i minsta detalj. Det
bästa av allt: UP4 kan eftermonteras på ditt AL-KO chassi. Med hjälp av den
elektriska drivningen kan alla fyra stödben köras ut snabbt och enkelt.
Praktiskt: Systemet är lämpligt för husvagnar upp till 2,5 t och erbjuder ett långtidskorrosionsskydd genom varmgalvanisering. Den elektriska drivningen skyddas med
en plastkåpa. Den speciella spindeländen vid stödbenen är ett extra stöldskydd som
endast kan användas med en specialadapter. Med fjärrkontrollen kan du styra den elektriska
drivningen komfortabelt med ett knapptryck. Efter att alla stödbenen har körts ut kan du justera
varje ben separat för att ställa in rätt nivå. Perfekt kombination: Rangersystemet RANGER kan
styras med samma fjärrkontroll. Premiumstödbenen är utrustade
med BIG FOOT stödbensplattor. Detta garanterar en stabil
uppställning på alla underlag – utan risk för att glida
iväg eller sjunka ned. Genomtänkt: Under körning
ligger stödbenen tätt och formanpassat mot underredet.
08-5030-EL

TPMS 2LINK
AL-KO Safety

AL-KO Soft-Ball

Safety Premium är ett av
få kopplingslås som klarar
SBSC tester för ett godkänt lås och uppfyller
svenska försäkringsbolags krav. Kan även
användas under färd.
08-5005
Premium Svart till AKS 3004
08-5007
Rött till AKS 3004/AK300
08-5007-1 Rött till AK 160 Ø50 mm
08-5007-2 Rött till AKS 1300
08-5008
Safety Ball

Passar på standard 50mm kula.
08-4050-B
Blå
08-4050-R
Röd
08-4050-S
Svart
08-4050-V
Vit

AL-KO Octagon Dämpare

AL-KO Compact Silver
Stöldskydd som är
lite enklare. AL-KO
Compact som passar
AL-KO AKS 2004
och 3004
08-5004

AL-KO Premium

Extremt stabilt utförande.
Integrerad
fjädring
och
extra brett hjul. 230 x 80 mm.
Våg för att mäta kultrycket.
Lättgående vev. Ergonomiskt
formad vev som går att ta av
Avtagbart hjul. Högkvalitativt
korrosionsskydd. Idealisk i
kombination med
rangersystem,såsom
AL-KO Mammut
08-4021

AL-KO Rangerhandtag

Universallås

passar de flesta förekommande standard
kulkopplingar (Ø50 mm)
08-5006
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Alltid koll på däcktrycket. Att husvagnen har ett
optimalt däcktryck har betydande inverkan
på körekonomin. AL-KO däcktryckskontrollsensorerna i kombinationen med 2Link-boxen
gör det möjligt att hela tiden under resan ha
koll på däcktrycket.
08-3016-10
Kontrollbox
08-3016-11
2 sensorer (enkelaxel)
08-3016-12
2 sensorer (boggiaxel)

Det stabila handtaget är det
idealiska hjälpmedlet vid
förflyttning av din hus
vagn eller ditt släp. Kan
eftermonteras
på
stödhjul
med ytterrör Ø48 mm.
08-4026
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AL-KO Standard
(lång)

Standard stödben med en bärkraft av 800 kg.
För husvagnar med AL-KO chassi från
-89 och framåt. Maximal totalvikt 1300 kg.
Vikt: 3,6 kg.
08-5030-1 Säljes styckesvis.

Stötdämpare åldras med tiden och dess egenskaper
försämras. Octagon stötdämpare kan monteras på
alla typer av axlar under beaktande av de inbyggnadsmått som anges i monteringsanvisningen.
08-3032-01 Grön (900/1600kg)
08-3032-03 Blå (1350/2700kg)
08-3032-05 Röd (2000/3500kg)
08-3032-07 Svart (4000/7500kg)

Det innovativa
antisladdsystemet ATC 2LINK

Alla som någonsin har upplevt en kritisk körsituation med ett
släpvagnsekipage vet hur känsligt släpvagnar och husvagnar
kan reagera vid högre hastigheter och vilka faror som hotar.
Även små undanmanövrer, sidvindskast på broar eller vindtryck vid omkörning av lastbilar kan få släpvagnen att börja
kränga. ATC AL-KO Trailer Control motverkar detta aktivt
08-4050-01 1501-1800 kg AL-KO (enkelaxel)
08-4050-02 1801-2000 kg AL-KO (enkelaxel)
08-4050-03 1601-2000 kg AL-KO (tandemaxel)
08-4050-04 2001-2500 kg AL-KO (tandemaxel)
08-4050-05 1301-1600 kg Hobby 97- (enkelaxel)
08-4050-06 1304-1500 kg Hobby 97- (enkelaxel)

AL-KO Stödben Stabilform

Stödben med en bärkraft av 1000 kg.
På förberedda husvagnschassier är
monteringen enkel och snabb. Den ena
änden sticks in i det utstansade fästet i
chassit, och den andra sidan bultas
fast i husvagnen med två bultar. AL-KO
Stabilform-stödben ger ökad stabilitet
genom den speciellt pressade förstyvnings profilens utformningen på
sidorna och den starka spindelmuttern
med rullad trapetsgäng
08-5030-2 Säljes styckvis
08-5030-10 Montageskena för
montering på andra
chassi än AL-KO

AL-KO Domkraft

Ett genomtänkt fästsystem
förhindrar att domkraften
glider vid däckbyte. Skydd
för chassi och påbyggnad.
Speciella beslag fungerar
som stöd mot husvagnens
golv. För husvagnar med
totalvikt upp till 2000 kg.
Kan monteras på husvagnar
från årsmodell 1980.
08-5031-10

Dragkrok

Större möjligheter med drag. Med en dragkrok monterad
kan man få ännu mer glädje av sin husbil. Ett båtsläp kan
hängas på eller varför inte en tung motorcykel på släp. Alla
möjligheter finns. Draganordningarna är anpassade för
AL-KO chassier och förlängningar.Sedan augusti 1995
har alla ramändar förborrade hål för drag och stödben.
Inga anpassningar och borrningar behöver göras och
monteringen underlättas därmed väsentligt.
08-5041-20 Balk, fast kula
08-5041-21 Balk (ställbar) fast kula
08-5041-22 Balk med löstagbar kula
08-5041-25 Elsats Fiat Ducato

www.holidayfritid.se

117

Mammut

Det smarta manövreringssystemet för husvagnar. Uppställningsplatsen är
ojämn och inte heller denna gång finns det några grannar på campingen
som kan hjälpa till att skjuta husvagnen till en plats där den står bättre.
Men: Med rangersystemet AL-KO MAMMUT parkerar du husvagnen
med centimeterprecision – över stock och sten eller i partier med kraftig
stigning utan att du behöver be någon om hjälp! Finns för både enkel
och dubbel-axel. AL-KO Mammut, det helautomaiska alternativet. Allt
styrs från den smidiga fjärr- kontrollen med joy-stick. Upp till 2000 kg
på enkelaxlad och 3000 kg på tandemaxlad vagn.
08-4039-1 AL-KO Mammut, enkelaxel med AL-KO chassi
08-4039-2 AL-KO Mammut, enkelaxel med övriga chassi
08-4039-3 AL-KO Mammut, tandem med AL-KO chassi
08-4039-4 AL-KO Mammut, tandem med övriga chassi

Clickfix
Stödben
till husbil
Clickfix stödben

Med Clickfix stödben slipper ni gungandet och eventuella oljud i fjädring och parkerings bromsen när någon går i bilen eller
vänder sig i sängen. Stödbenen är lätta att montera på AL-KO chassier och ramförlängningar efter som infästningshålen finns förberedda på ramen. Två skruvar per ben och det är klart. Det är bara att sätta till veven och vrida.
Redan efter ett halvt varv faller benet ner och börjar skjutas ut och lika enkelt är det att veva upp det.
08-5031-440
320-440 mm monteringshöjd
08-5031-490
400-490 mm monteringshöjd
08-5031-F
Fram monteras i domkraftsfästet (Min höjd 280mm)

Safety för AL-KO och Winterhof

Rangersystem

En lätt, elegant, automatisk och prisvärt rangersystem som
på ett enkelt och smidigt sätt flyttar din husvagn utan problem.
Fjärrkontrollen är lätt att styra med och hjärnan i systemet,
kontrollboxen, är liten och smidig så den är lättplacerad.
Kommer som standard för enkelaxel men kan byggas ut
för tandem.
09-5000-09
Titanium
2250 kg, Manuell
09-5000-10
Platinum
2250 kg, Automatisk
09-5000-11
Dimond		
2500 kg, Automatisk
09-5000-12
Rhodium
2500 kg, Manuell

Godkänt lås för AL-KO AKS 3004, Winterhoff WS3000
och Knott. Prisvärt lås som är godkänt av Svenska
brand och säkerhetscertifiering AB och uppfyller
svenska försäkringsbolags krav för stöldskydd
08-5013		
AL-KO AKS 3004
08-5014		
Winterhoff WS 3000
08-5014-20
Knott KS30/35

Milenco Compact

Easydriver

Finns i två modeller, manuell eller auto. Det som skiljer dem åt är att den automatiska trycker du på en knapp för att
fälla ner drivhjulet. På semester eller hemma. Oavsett var du är så är varje millimeter viktig när du manövrerar din
husvagn. Gör det enkelt - med vår Easydriver Pro. Du flyttar din husvagn enkelt även där det är trångt. Det bästa, 		
Easydriver Pro kan enkelt svängas upp och ner med en knapptryckning. Enkelt! Det enda du behöver är vår standard
fjärr eller den bekväma Easydriver App för smarthone som styr din Easydriver Pro vart du vill.
08-4038-20
1,6 ton (manuell enkel)
08-4038-21
2,0 ton (manuell enkel)
08-4038-22
2,3 ton (manuell enkel)
08-4038-23
2,8 ton (manuell tandem)
08-4038-30
08-4038-31

2,0 ton (automatisk enkel)
2,8 ton (automatisk tandem)

Kopplingslås
För draghandsken. Träs över draget
och sätts fast med ett hänglås.
Hänglås ingår.
08-5011

Kopplingslås XL
För draghandsken. Träs över draget
och låses fast med ett hänglås.
08-5009

Bland de starkast låsen på marknaden
när det kommer till kompakta lås. Heavy
Duty stål tillsammans med de kraftigaste
låsen. Finns för både Winterhof, AKS 3004
och Knott
08-5013-01
AKS 3004
08-5014-01
Winterhof
08-5014-21
Knott

SMART!

Universallås

Stödbenslås

passar de flesta förekommande standard Smart lås som låser fast själva bulten så
kulkopplingar (Ø50 mm)
det inte går attt veva upp stödbenet.
08-5006
08-5014-30
2-pack
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MC-lås		
08-5015
08-5016

Safe Door Magnum

Förlängd version för att
även täcka över nyckelhål.
Monteras med genomgående skruvar.
08023-01-

Stort 75x145 mm
Litet 70x100 mm
Katastrofbromswire Plastad.
Två olika varianter
08-4035 Med brytring
08-4036 Öppen krok

Safe Door Magnum Frame

Samma egenskaper som Safe Door
Frame men monteras i dörrkarmen.
08023A01-

Extra hög säkerhet med inbyggd
låsmekanism, stålkonstruktion för att
motstå från sågning och frysning.
Låsmekanismen har gjorts om vilket
gör det mycket lättare att montera och
därmed mycket lättare att passa.
Kommer med 3 nycklar och passar på
alla fordons rattar.
08-5090
Gul
08-5090-1
Silver

Dörrlås
Runt komplett med inbyggnadsmått
110mm. Inre delen 119x53 mm
08-5019
Klämfäste till stödhjul
med Ø 48 mm rördiameter.
105 mm c/c
08-4015

Safe Door

Säkerhets lås för husvagns och husbilsdörrar. Passar även gasol och last
utrymmen. Monteras med genomgående
skruvar.
08021-01Vit
08021-01G
Grå
08021-01A
Svart
08021-02Vit 3-pack
08021-02A
Svart 3-pack
08021-02G
grå 3-pack

Stödhjul med massivt. Till
dragstången. Höjbart med
21 cm. Hjulet är ”låst” i rät
vinkel i nedersta läget. Ø 48
mm rördiameter
08-4010 Komplett
08-4025 Reservhjul massivt

Safe Door Frame

Samma egenskaper som Safe Door men
monteras i dörrkarmen.
08022-01Vit
08022-01G
Grå
Låset som fixerar ratten vid din broms08022-01A
Svart
pedal på ett mycket effektivt sätt.
08022-02Vit 3-pack
Hindrar tjuven. Kommer med 2 nycklar.
08-5090-2
Gul

Dörrlås
8-kantigt, komplett. Inbyggnadsmått
95 mm
08-5018

Lucklås ”Mini-Latch”
08-6028

Security 46 Pro

Specialutförande
av Security.
Främst avsedd
för husbilar med högt insteg,
men kan även användas på
andra ställen där man behöver
ett stabilt instegshantag.
Levereras med Kit
Security Lock för extra säkerhet.
03513-04-

Smart lås som låser fast alla pedalerna
i en låda vilket gör att man ej kan köra
iväg med fordonet
08-5090-20
Gul

Kultrycksvåg som placera mellan draghandske och marken.
Skala mellan 50 och 100 kg.
08-3025

AL-KO Rangerhandtag

Det stabila handtaget är det
idealiska hjälpmedlet vid
förflyttning av din hus
vagn eller ditt släp. Kan
eftermonteras på stödhjul
med ytterrör Ø48 mm.
08-4026

Dörrhållare. 2-pack
08-6025-GR
Grå
08-6025-SV
Svart
08-6025-V
Vit

AL-KO Premium

Extremt stabilt utförande.
Integrerad
fjädring
och
extra brett hjul. 230 x 80 mm.
Våg för att mäta kultrycket.
Lättgående vev. Ergonomiskt
formad vev som går att ta av
Avtagbart hjul. Högkvalitativt
korrosionsskydd. Idealisk i
kombination med
rangersystem,såsom
AL-KO Mammut
08-4021

Dörrhållare.
Ledad vit plast.
08-6024-V

Security 31 & 46

Tre modeller av säkerhetshandtag.
Lackerat eloxerat aluminium. Kraftig
Ø30 mm rör. Tar liten plats under färd
då den viks in. Finns i två storlekar.
03513-0131 cm Vit
03513A0146 cm Vit
03513-0546 cm Vit (Modell S)
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Stödhjul med luft. Till dragstången. Höjbart med 21 cm.
Hjulet är ”låst” i rät vinkel i
nedersta läget. Ø 48 mm
rördiameter
08-4020

Hänglås
Metall 40 mm med 3 st nycklar
08-6026-01
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Dörrhållare
Med svart gummibuffert. Vit plast.
08-6023-V
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Thule
Teleskopstege

Hjulsida i vit plast till husvagn.
”chromade” hjulmuttrar.
2-pack
08-3011-13
13 tum
08-3011-14
14 tum

Vattenpass
Med dubbla libeller		
08-4040 3-kantig

Hjulsida i plast,
chromlook till husbil.
Passar på Fiat Ducato, 4-pack
08-3010-15
15 tum
08-3010-16
16 tum

Passar med den smarta och säkra fästbåge som
sugs fast i fordonet. Förvaringsväska medföljer.
9 steg och totalhöjd 260 cm 75x49x7 cm hopfälld
8,1 kg
09-3021-01

Hjulsida i matt
alulook, till husbil.
Passar på Fiat Ducato, 4-pack
08-3012-15
15 tum
08-3012-16
16 tum

Hydralisk med en
lyftkraft på
2000 kg.
165-325 mm.
Stödplatta medföljer.
09-1011

Deluxe 5D

Fiamma Ultra Box

Reserverad!
Skylt markerar plats när
man är ute med sin husbil.
08-6031

Dragskydd
08-6010-L

Stödbensplattor
Kraftig underlagsplatta
som fästs med en sprint.
Kan sitta på under färd.
Svart. 4-pack
08-2035

För montering på
Carry-Bike cykelhållare. Finns i tre
olika storlekar. Tillverkade i hållbar,
UV- och åldersbeständig ABS plast
med tjocka väggar. Försedd med gångjärn av rostfritt stål
och förstärkningsprofiler i aluminium. En invändig tätningslist förhindrar vatten att tränga in under färd. Monteras på
Carry-Bike med de medföljande monteringsbeslagen.
Boxarna är försedda med ett elastiskt nät för säker transport.
04148-01- Ultra Box 500 147x70x53 cm 500 liter 17 kg
02801-01- Ultra Box 360 147x70x38 cm 360 liter 14 kg
04147-01- Ultra Box 320 100x70x53 cm 320 liter 12 kg

Stege med 10
halksäkra fotsteg
för utvändig
montering.
Tillverkad av
eloxerad alu.
Uppfällbar
245 cm.
02426-08-

Karmlist
Rulle, 10m
08-9015
08-9016
08-9018

27mm
30mm
39mm

Cargo Back
Stödbensvev
6-kantsmodell. Längd ca 65 cm.
08-3020

54 cm lång

Hylsa
För skruvdragare, 19 mm
08-3023
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En packbox av belagd vattentät nylonväv med mycket hög
rivstyrka. Idealisk för transport av campingmöbler och tillbehör.
Monteras på cykelhållaren med hjälp av remmar. Skyddad
YKK-dragkedja och kraftiga nylonband. 120x70x35 cm.
08205-01Kit Frame
Ställning i eloxerat aluminium som håller uppe Cargo Back
även om den inte är full.
06106-01-
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Deluxe 5R

Aluminiumstege med 5 fotsteg
i 15° vinkel, för användning
inne i en husbil med sovalkov
eller husvagn med våningsäng
163 cm.
02426-13-
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Hopfällbar

Tvåstegstrappa
Kalle XL
30 % bredare än normala tvåstegstrappor. Lackerad rörprofil och
gummerade fotsteg som är 50x26 cm.
Första steget är 18 cm och andra
37 cm högt. 4,4 kg
09-3035

Kampa
Dubbeltrappa
Fällbar modell. 52x54x20/40 cm.
Tål 150 kg belastning
09-3030-10

Tvåstegstrappa Classic
Lackad rörprofil. Gummerade fotsteg.
44x59 cm. Första steget 18 cm och
det andra 38 cm.
09-3027

Enkeltrappa Sven
Vikbar i plast, 25x20x20, 120 kg
09-3034

Kvalitet och säkerhet

Oavsett om du väljer enkla, glidande eller dubbla steg är Thules steg
för husbilar tillverkade i starkt men ändå lätt korrugerat anodiserat
aluminium som är extremt robust. För extra
säkerhet har de även rundade hörn och
halksäkra remsor, och en brytare medföljer
som kan anslutas till en varningslampa inuti
bilen, så att du aldrig
Ny trappa med vattentätt låda för
kör iväg med steget ute.

Thule V16
Step Ducato
12V Speciellt
anpassat insteg för
Fiat Ducato Van Euro 6.
09-3015-01
400 mm
09-3015-02
550 mm
09-3015-03
700 mm
09-3015-20
Monteringskit Euro 6

användbara till tillbehör så som verktyg,
sanitetsvätska, adapterkablar etc. Det
låsbara locket har en halkfri yta och är
även utrustad med en integrerad, soldriven lampa. Den högkvalitativa och
mycket stabila lådan har även justerbara fötter för avvägning i ojämt underlag.
Thule Double Step Ducato 12V
Dubbla fotsteg med räfflat halkskydds- 58x38x25 cm. Tål 150 kg
09-3036-20
mönster. Manövreras med strömbrytare 12V. Inbyggt säkerhetssystem mot
klämskador.
09-3015-11
380 mm
09-3015-12
440 mm
09-3015-13
500 mm

Enkeltrappa Holiday
42x28 cm, 23 cm hög. Kraftig
trappa som klarar upp till 150 kg.
Gummifötter förhindrar att den
glider. Grå plast
09-3025

Tvåstegstrappa
Fido
Lackad rörprofil. Gummerade
fotsteg. 64x43 cm. Första steget
19 cm och det andra 38 cm. 3,9 kg.
09-3028

Enkeltrappa Fido
Lackad rörprofil. Gummerat fotsteg.
38x26 cm. Höjd 25 cm. 2,1 kg.
09-3032

Tvåstegstrappa ProStep från Westfield.
Mycket god stabilitet, 6 st justerbara
ben och hela trappan kan “skjutas
ihop” för att ta mindre plats. 5,6 kg.
Tål 200kg belastning.
09-3022-01

Sin
Thule V18 Step Slide-Out 12V
Ny kapslad modell med borstar som
minskar vatten och damm. Pålitlig
motor från Bosch som har inbyggd
säkerhetspärr.
09-3015-14
400 mm
09-3015-15
550 mm
09-3015-16
700 mm
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Thule V15 Step 12V
En omkopplare för anslutning av en
varningslampa i bilen (extra tillbehör)
medföljer som standard. Fotsteget har
rundade hörn som lyser i mörkret.
09-3015-09
460 mm
09-3015-10
550 mm
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Clean Step
Bekväm och
lättanvänd dörrmatta
som fästs på fotsteg.
Passar på fotsteg från 38x40 till 50x40 cm
04593-01Grönt
04593-01A
Svart

Kampatrappa
Vikbar trappa i stål med säkerhetslås.
Antiglid på steget. Tål upp till 150 kg
och steget är 17 cm högt. 38x26 cm.
09-3024-10

gel

Du

bbe

Dub

Milenco Plastic Stabil
Trappor från kända
Milenco. Finns i två varianter med dubbla
steg och en enkeltrappa. Alla är godkända för 200 kg belastning. Svart.
09-3010
Stabil Singel		
56x45x27 cm 		
(BxDxH)
09-3011
Stabil Dubbel		
52x60x19/37 cm
(BxDxH)
09-3012
Stabil Dubbel XL
61x71x19/37 cm
(BxDxH)

l
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Plastpall
Vikbar trappa i plast.
38x26x25 cm.
Tål hela 150 kg.
09-3036-10

bel
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Micro Heki

280x280

Länge efterlängtad och nu änligen här!
En praktisk taklucka för badrummet!
Micro Heki är designad för en taköppning
på 280 x 280 mm och är den minsta
takluckan i Dometics sortiment.
Den har dock allt du kan önska dig.
Den eleganta innerramen finns med
en enkelplisserad mörkläggningsgardin
och ett insektsnät som kan justeras
separat efter behov. Det minsta rummet
ombord kommer alltid att vara välluftat,
torrt och prydligt. Micro Heki har en
takkåpa av dubbelt glas som är tonad
på utsidan och som kan öppnas i två
steg upp till en maxvinkel på 50°.
En särskild låsmekanism håller det
öppnade fönstret på plats.
Med tvångsventilation:
Med insektsnät,
08-2039-01
		
23-42 mm tak

Mini Heki S

400x400 Mini Heki Style 400x400

Äntligen, en robust kompakt taklucka
som inte bara ger precis rätt mängd
ljus in i kupén, utan också inkluderar
frånluftsventilation för massor av frisk
luft. Denna kompakta Dometic Mini
Heki S taklucka med frånluftsventilation passar väl in i en standard 400
x 400 mm taköppning och släpper in
gott om ljus in i kupén. En inre ram
håller separat justerbar mörkläggningsrullgardin och insektsrullgardin.
Med hjälp av handtag är det lätt att
ställa in i någon av de fem olika positionerna. Finns i två olika storlekar
som passar till tak med tjocklek 25–42
eller 43–60 mm. Ral 9001.
Med tvångsventilation:
08-2040-01
25-42 mm tak
08-2040-02
43-60 mm tak

08-2039-02
Med insektsnät
		och mörkläggning,
		
23-42 mm tak

Denna dubbel akryl glaserade Mini
Heki Style talucka för husbilar och
husvagnar passar väl in i en standard
400 x 400 mm öppning. Innerram har
en mörkläggningsrullgardin och ett
insektsnät (kan justeras separat) för
skugga, ostördhet och fritt från insekter! Kupolen kan öppnas till tre olika positioner:helt öppen, halvöppen och ett
läge för dåligt väder. Mini Heki Style
lämpar sig för taktjocklekar på 25–42
eller 43–60 mm och finns tillgänglig
med eller utan säkerhetsventilation.
RAL 9001.
Med tvångsventilation:
25-42 mm tak
08-2023
08-2022
43-60 mm tak
Utan säkerhetsventilation:
08-2023-01
25-42 mm tak
08-2022-01
43-60 mm tak
Reservtop till Mini Heki Style:
08-2022-R
Reservtopp

Heki 2

Klar

Vit
Rökfärgad
Har du en MAXXFAN och har behov av
att hålla solen utanför vagnen samtidig
som du önskar ventilation?
08-2030-10
Utan LED
08-2030-11
Med LED
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Den enda fläkten
på marknaden med inbyggt regnskydd! Använd fläkten
i ALLA väder - även när det regnar. Ventil, fläkt och
skyddskåpa, allt i en enda enhet! Det inbyggt regnskydd
ger skydd medan fläkten är på eller av.
*Använd fläkten när det regnar eller när du kör.
*Kraftfull 10-växlad vändbar fläkt
*Termostat för att kontrollera rumstemperaturen
*Fjärrkontroll med programmerbar termostat
*Lätt att ta bort inre insektsnät, inga verktyg behövs
*Passar alla standard 40x40 taköppningar
Har ett kraftfullt, säkringsskyddat, tätat
kullager och 12-volts fläktmotor samt stor
10 bladig fläkt
Rökfärgad
08-2030-01
08-2030-02
Vit
Klar
08-2030-03

Nedfälld är det väldigt smidig på taket
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960 x655

Midi Heki		

700x500

Den här öppningsbara takluckan släpper
in frisk luft och ljus i din husbil eller
husvagn. Den här modellen kombinerar
toppkvalitet, hållbara material och
användarvänlighet med en hel uppsättning funktioner. Taklucka Dometic
Midi Heki har en kupol med isolerande
dubbelt akrylglas och en ram som är
tillverkad av hållbar, väderbeständig
ASA-plast. Innerram med individuellt
justerbar mörkläggningsgardin och insektsnät som stänger ute ovälkommet
ljus och insekter. Midi Heki finns med
vev eller handtag. Version med vev
öppnas 600 medans handtagsversionen
öppnas max 450. RAL 9001.
Med tvångsventilation:
08-2042-01
30-34 mm tak, Vev
08-2042-02
30-34 mm tak, Handtag
Utan tvångsventilation:
08-2042-03
30-34 mm tak, Vev
08-2042-04
30-34 mm tak, Handtag
Monteringsram:
08-2042-10
25-29 mm takram
08-2042-12
35-42 mm takram
08-2042-13
43-52 mm takram
08-2042-14
53-60 mm takram

Heki 3 Plus

960x655

DOME

Individuellt justerbara mörkläggningsoch insektsduk ger dig ökad kontroll.
Dometic Heki 2 släpper in massor av
ljus och frisk luft i husvagnar. Ett uppVentilator med inbyggd 12V fläkt som
rullbart mörkläggningsduk är monterat
inte bara är tänkt att monteras i tak,
på den inre ramen och kan justeras
denna kan även monteras på vägg.
separat eller tillsammans. Takluckan är
Öppnas och stängs med ett enkelt
lätt att öppna med hjälp av ett metallhandgrepp och är enkel att rengöra.
handtag och har tryckluftsfjädrar för att
08-2030-20
Svart
hålla den säkert på plats. Ett läge för
08-2030-21
Vit
dåligt väder håller regnet ute samtidigt
08-2030-22
Svart med LED
som vind förhindras från att lyfta panelen.
08-2030-23
Vit med LED
Med tvångsventilation:
08-2044-01
25-32 mm tak
08-2044-02
25-32 mm tak, belyst
Monteringsram:
08-2044-11
08-2044-12
08-2044-13
08-2044-14

32-39 mm takram
39-46 mm takram
46-53 mm takram
53-60 mm takram
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Takluckan Dometic Heki 3Plus ger ökad
bekvämlighet i din husbil eller husvagn
med en svart gasvävsduk som håller
insekter ute samtidigt som den släpper
in frisk luft. Ramen är tillverkad i en kraftig
vädebeständig plast. En dubbelplisserad
rullgardin sitter monterad på sidan för att
skydda dig från solen. Inkluderar ett säkert låssystem så att du slipper oroa dig.
Utan tvångsventilation:
08-2045-01
25-32 mm tak, belys
Monteringsram:
08-2044-11
08-2044-12
08-2044-13
08-2044-14

32-39 mm takram
39-46 mm takram
46-53 mm takram
53-60 mm takram
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Vent F Pro		

400 x400

Enkel och
snabb att installera
med ytter- och innerram. Dubbla armar
för en tillförlitlig och balanserad rörelse
av luckan. Öppna och stänga är enkelt
tack vare den ergonomiska ratten och
tysta automatiken. Myggnätet är löstagbart så det är lättare att underhålla och
rengöra. Utrustad med säkerhetskrokar
för att undvika oavsiktliga öppningar i
luckan. Tack vare den aerodynamiska
formen behövs ingen extra spoiler.
För 28-55 mm tak. Kan på ett enkelt
och smidigt sätt kompletteras med Vent
F Pro Turbo Kit (se nedan) vid behov.
07380-01- Vent F Pro

Vent 			

280x280

Vent 			

400x400
Nya Vent F Pro
Turbo kit. Montera valfri Vent F Pro
Turbo Kit och du får ett alternativ till
en stor och klumpig AC på taket.
07501-01- Turbo Kit Premium (Touch)
07501A01- Turbo Kit Standard (Skruv)

Den nya takluckan på 28x28 cm är
idealisk för de mindre miljöerna och
garanterar en god innerbelysning.
Innersargens diskreta och eleganta
design gör den lämplig för varje miljö
& den aerodynamiska formen eliminerar
behovet av en spoiler. Försedd med
säkerhetsventilation och tillhandahålls
som standard med robust myggnät av
aluminium.
Kan monteras utan borrning i fordonets
tak tack vare klämfastsättningen.
Den kan även utrustas med tillvalssatsen
Turbo Vent 28 F för motorisering av
takluckan.
07902-01Vit
07902-01B
Crystal
07903-01Kit Turbo-Vent 28F
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Vent 40x40
Takluckor med höga prestanda. Fiamma
kan erbjuda ett sortiment takluckor som
kombinerar hög prestanda med elegant
design. Takluckorna är avsedda för en
hålöppning på 40x40 cm. Tack vare den
nya designen har aerodynamiken förbättrats, vilket ger mindre vindbrus och
vibrationer och eliminerar behovet av en
spoiler. Tillverkade i kraftig, UV-beständig
plast. Godkända för eftermontering.
Tack vare den breda, förstärkta sargen
kan Fiammas takluckor ersätta alla takluckor med mått från 36x36 till 42x42 cm.
Alla modeller är försedda med säkerhetsventilation och myggnät.
04328B01Vit
04328B01D
Crystal
06310-01Rullgardin
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Turbo-Vent

400x400

Turbo-Kit Universal

Är tillverkad av ett både slagsäkert och
UV-beständigt material av allra högsta
kvalité. Termostatstyrd. Med den kraftiga
10-bladiga fläkten kan du på bara några
sekunder suga ut dålig luft
eller blåsa in frisk luft.
Fläkten har steglös inställning av hastigheten,
och en elektronisk styrning
gör att man snabbt kan
skifta rotationsriktning. Inbyggnadsmått
från 36x36-42x42 cm.
03623F01Vit
03623F01B
Crystal

Extra fläkt, enkel &
snabb att installera
i nästan alla takluckor. Äntligen är
det möjligt att montera
fläkten på stora takluckor. Turbo-Kit
12 V med patenterat tele- skopiskt
fäste gör att fläkten kan
installeras i nästan alla takluckor med
mått från 40x40 cm till 50x70 cm.
Turbo-Kit består av en fläkt med en
diameter på 24 cm och två teleskopiska
fästen som kan justeras från 36 till 48 cm.
Får endast användas när fordonet står
stilla och takluckan är öppen. För 12 V.
Levereras komplett med kabel med
cigarett tändarkontakt. Genom att skifta
Turbo-Vent Premium
polaritet, kan du välja mellan utsug och
Utförande av Fiamma Turbo
inblås. Kan även användas med batterier
Vent med touch-kontroller
(8 st. 1,5 V-batterier– ingår ej). Kan även
och lysdiodindikering.
användas som bordsfläkt. Passar bland
annat till följande modeller:
Modern design och touchFiamma Vent 50, Omni-Vent, RemiTop
kontroll. Detta nya utförande
av Fiamma Turbo-Vent har en modern 400, Seitz Mini Heki & Seitz Midi Heki.
98683-059
elektronisk styrning med touch-kontroller
och lysdiodindikering. Omkopplingen
av rotationsriktning.
03623H01Vit
03623H01B
Crystal

Vent			500x500

MPK Vent		

Vent 50x50
Självventilerad
lucka ger en
behaglig ventilation
av ditt fritidsfordon, samtidigt
som luckan tack vare sin storlek släpper
in mängder av ljus. Bekväma handtag
som tillåter öppning åt alla håll. Vind
och regnsäker. Levereras med myggnät och rullgardin.
01668-01Vit
01668-01D
Crystal
98683-045
Rullgardin/myggnätsram

08-2015
08-2015-G
08-2015-V
08-2016
08-2018
08-2018-1
08-2024
08-2024-G
08-2024-V

280x280 & 400x400

Luckans överdel släpper in ljus då den är halvtransparent i ljust material.
Stabila handtag med lås för enkel öppning &
stängning. Luckan kan öppnas med
”glipa” åt alla håll. Två storlekar, 280x280
& 400x400. Mindre varianten passar
utmärkt till toaletten eller hästtrailer.		
08-2017
280x280 utan myggnät
08-2019
Myggnätsram till 280x280, grå
08-2019-1
Myggnätsram till 280x280, beige
400x400 m. myggnät & rullgardin, beige
400x400 m. myggnät & rullgardin, grå
400x400 m. myggnät & rullgardin, vit
400x400 m. myggnät, beige
Myggnätsram till 400x400, beige
Myggnätsram till 400x400, grå
Myggnätsram med rullgardin 400x400, beige
Myggnätsram med rullgardin 400x400, grå
Myggnätsram med rullgardin 400x400, vit
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Takhatt

För självdrag.
Kan med fördel
kopplas till köksfläkt. Ø 60mm
anslutning. Passar
tak upp till 55mm
tjocklek.
08-2020

Takventil

Till husvagnen och husbilen.
Takventil Ø 95 mm håltagning.
Med galler
08-2021

Dometic GY 20

ger effektiv ventilation i husbilar och husvagnar utan
att använda sig av en
motor. Dess förmåga
att fungera ljudlöst
gör den idealisk för
sov och vardagsrum.
08-2033

Dometic GY 11

Med sina två fläkthastigheter är takfläkten Dometic GY 11 en riktig klippa
när det gäller att avlägsna
oönskade lukter och
rök från husvagnar
eller husbilar. Lätt
att installera och
med en robust yttre
plastkupol. Denna fläkt
extraherar luft effektivt
när den är påslagen men
ger även viss ventilation
när motorn är avstängd.
08-2033-12V

Takventil

Till husvagnen och husbilen.
Kåpa till Elektroluxventil.
08-2031
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SK4

Dometic 300-serie mörkläggningsgardin förarhytt

Denna plisserade vindrutsgardin har specialdesignats för Fiat Ducato och liknande modeller såsom
Peugeot Boxer och Citroën Jumper från modellåret 07/2006. Njut av större integritet från nyfikna
ögon och behåll en bekväm temperatur genom att hålla värmen och kylan ute. Den är snabb och
enkel att installera och passar både för höger- och vänsterkörda fordon. Dubbelt plisserad honeycomb-material för optimal värme- och kylisolering. Frontskärm som dras nedifrån och upp – perfekt insynsskydd. Mycket snabb montering, inga befintliga komponenter behöver tas bort! Smal övre gardin.
Skärmen justeras enkelt till exakta positioner. Speciellt utvecklad för fordon utan backspegel och utan
sidokrockkudde. Lämplig även för fordon med regnsensor
Dometic Rastrollo 3000
08-2060-01 2x sidogardin SP 300
Rullgardinen Dometic Rastrollo 3000 är utformad
08-2060-02 1x frontgardin FP 300

REMIfront IV mörkläggningsgardin

Skyddar mot insyn och stänger ljuset ute. Monteringen
sker enkelt på bilens A-stolpar och på dörrbågarna.
Den plisserade gardinen ger bästa möjliga insyns
skydd. Säkerhetsspärrar gör att gardinen ej kan
rullas ner ofrivilligt under färd. REMIS Remifront IV
är ett komplett kit till Fiat Ducato innehållande gardiner för framruta samt båda sidofönstren! Finns för
både Fiat Ducato X250 & X290
08-2061-01A 1x frontgardin 2010-2014 ej sensor
08-2061-02A 1x frontgardin 2014- ej sensor
08-2061-03A 1x frontgardin 2014- med sensor
08-2061-SH
08-2061-SV
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1x sidogardin höger 20101x sidogardin vänster 2010-

för montering ovanför
fönstret och en perfekt
lösning för fönster utan
ramar. Den är försedd
med ett insektsnät och
en mörkläggningsgardin
båda kan justeras separat.
Tack vare den bromsade
fjädermotorn rullas rullgardinen upp mjukt och
jämnt. När rullgardinen är
neddragen sörjer inbyggda ventilationsspringor för
fortsatt god luftcirkulation. Den smala versionen av
Rastrollo 3000, endast 335 mm bred, den passar
perfekt för alla badrumsfönster!
Bredd
x
Höjd
08-2065-01
335
x
345
08-2065-02
660
x
710
08-2065-03
710
x
710
08-2065-04
760
x
710
08-2065-05
810
x
710
08-2065-06
860
x
710
08-2065-07
960
x
710
08-2065-08
1060
x
710
08-2065-09
1160
x
710
08-2065-10
1260
x
710
08-2065-11
1360
x
810
08-2065-12
1460
x
810
08-2065-13
1510
x
810
08-2065-14
1560
x
810
08-2065-15
1610
x
810
08-2065-16
1660
x
810
08-2065-17
1760
x
810
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Service
Lucka

Dometic SK 4 servicelucka, tillverkad av väderbeständig ASA,
monteras enkelt i öppningen på fordonet utan behov av skruvar.
Den kan lämpligt installeras antingen horisontellt eller
vertikalt. Den levereras komplett med en säker flerpunktslåsnings- och öppningssystem.
Storlek yttermått Storlek innermått Väggtjocklek
08-2055-01 375 x 305 mm 335 x 265 mm 23-32 mm
08-2055-02 700 x 305 mm 660 x 265 mm 23-32 mm
08-2055-03 700 x 405 mm 660 x 365 mm 23-42 mm
08-2055-04 1000 x 305 mm 960 x 265 mm 23-42 mm
08-2055-05 1000 x 405 mm 960 x 365 mm 23-42 mm

SK5

Vikt
0,99 kg
1,45 kg
1,56 kg
2,00 kg
2,20 kg

Service
Lucka

Den eleganta Dometic SK 5 serviceluckan, som är
utformad för att smälta in med utsidan av husbilar
och husvagnar och kan installeras horisontellt eller
vertikalt, har integrerad ventilation för Dometic kassettoalett.
Installationen är snabb och enkel eftersom den kläms fast i
öppningen på fordonet utan behov av skruvar. Den levereras
komplett med en säker flerpunktslåsnings- och öppningssystem.
Storlek yttermått Storlek innermått Väggtjocklek
08-2056-01 360 x 310 mm 337 x 288 mm 23-36 mm
08-2056-02 650 x 350 mm 625 x 326 mm 23-36 mm
08-2056-03 750 x 300 mm 725 x 276 mm 23-46 mm
08-2056-04 1000 x 420 mm 960 x 396 mm 23-46 mm
08-2056-05 1070 x 300 mm 1047 x 278 mm 23-46 mm

Vikt
0,90 kg
1,30 kg
1,40 kg
2,00 kg
1,60 kg

Service
Lucka

Det perfekta sättet att skapa ytterligare
och enkel åtkomst till vissa områden
i din husvagn eller husbil. Tillverkade
av högpresterande, lätta plastmaterial,
vilket gör dem extremt hållbara. Alla luckor kan monteras
antingen stående eller liggande. Kan monteras i fordon
med väggtjocklek mellan 23-39 mm.
Storlek yttermått Storlek innermått Väggtjocklek
08-2070-03 385 x 335 mm 330 x 280 mm 23-39 mm
08-2070-04 700 x 395 mm 630 x 330 mm 23-39 mm
08-2070-05 785 x 340 mm 730 x 280 mm 23-39 mm
08-2070-06 1038 x 465 mm 980 x 400 mm 23-39 mm
08-2070-07 1108 x 346 mm 1051 x 282 mm 23-39 mm

Vikt
1,00 kg
1,40 kg
1,50 kg
2,50 kg
2,30 kg

www.holidayfritid.se

131

Tätning
Dekaseal 8936

Pib (polyisobutylen) tätningsmedel. Primärt tätar man

Dekaseal 8936

fönster, ramar, avlopp, rör och
kabelgenomföringar med 8936.
Fäster på färg, aluminium,
ABS, PMMA och trä. Mycket
lite fuktintrång, väldigt enkelt
att ta bort överskott (inget rengöringsmaterial krävs). Kan ej
lackas över.
08-9111-A
8936 Antracit
08-9111-S
8936 Svart
08-9111-G
8936 Ljus grå

Dekaseal 1512

Urban outdoor by

Rengöring Förstärka
& skydda

Butyltätning som man med
fördel tätar öppningar, dörrar,
utvändiga ytor, takluckor och
övrig utvändig utrustning. Fäster
på färgade ytor, aluminium,
ABS, PMMS och trä. överlackningsbar.
08-9112-W
1512 Off White
08-9112-S
1512 Svart

Decaclean Ultra

Kraftfullt rengörningsmedel
för de flesta ytor, skadar
ej lackade ytor. Snabb
torkande och lämnar inga
restprodukter.
08-9113-01

Dekafinisher

Lämplig för lim och
tätningsmassa baserade
på MS-Polymer, Silikon
och Polyuretan.Ingen
missfärgning av fogen
08-9113-02

Dekavator

Rengör och aktiverar för en
optimal vidhäftning på
alu, ASA, ABS och
polyester. Snabbtorkande, lätt att
använda och lämnar
inga restprodukter
08-9113-03
30 ml
08-9113-04
250 ml
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Dekaphon 9735

Underredsbehandling som
skyddar trä, plywood, hjulhus
och chassi. Ingen sprutdimma
när den appliceras. Har ljuddämpande egenskaper och är
mycket motståndskraftig mot
vatten och slitage. Svart
08-9114-03
Dekaphon 9735

Dekaphon 958

Underredsbehandling som
skyddar ram, kaross, hjulhus
och träpaneler, playwood,
plaster och metaller. Vattenbaserad och mycket lämplig
för impregnering av trä.
Mycket motståndskraftig mot
vatten och slitage
08-9114-02
Dekaphon 958

Dekaphon Pro-Wax

Wax som skyddar mot korrosion.
Smidig att få in i hålrum och
andra trånga utrymmen. Skyddar
de flesta underlag som är rena,
torra, smuts- och fettfria. Snabb,
5 min härdning. Ett enkelt och
prisvärd reparation av ditt fordon.
08-9114-01
Pro-Wax
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Lim & tätning
Dekasyl MS-1

MS polymer, elastiskt lim och
tätningsmedel. Används med
fördel på sidokjolar, ramar, hjulhus. Limmar PVC, glas, aluminium, lacker, belagda material
samt galvat stål och polyester.
Goda UV-beständighet och
utmärkta åldringsegenskaper.
Ingen särskild ytbehandling
krävs. Övermålningsbar efter
skinnbildning.
08-9110-1S
MS-1 Svart
08-9110-1G
MS-1 Grå
08-9110-1V
MS-1 Vit

Dekasyl MS-2

MS polyer, elastiskt lim och
tätningsmedel. Limmar och tätar
glas, PMMA fönster, sidokjolar,
ramar, hjulhus. Limmar PMMA,
PVC, glas, aluminium, lack,
galvat stål och polyester. Hög
UV-beständighet och goda
åldringsegenskaper. Ingen
speciell förberedelse är nödvändig. Överlackningsbar vid efter
skinnbildning.
08-9110-2S
MS-2 Svart
08-9110-2G
MS-2 Grå
08-9110-2V
MS-2 Vit

Dekasyl MS-5

Mastic Sealing Strip

tätningsmaterial som funkar på de
flesta material. 5 meter.
Finns i två bredder.
08-9010
32mm Grå
08-9010-V
32mm Vit
08-9012
19mm Grå

MS polyer, elastiskt lim och
tätningsmedel. Limmar och tätar
glas, PMMA fönster, sidokjolar,
ramar, hjulhus. Limmar PMMA,
PVC, glas, aluminium, lack,
galvat stål och polyester. Hög
UV-beständighet och goda
åldringsegenskaper. Ingen
speciell förberedelse är nödvändig. Överlackningsbar vid efter
skinnbildning. Mycket hög hållfastighet
08-9110-5S
MS-5 Svart
08-9110-5V
MS-5 Vit

Dekasyl MS-7

MS polyer elastiskt lim och
tätningsmedel. Limmar och
tätar glas, PMMA fönster, inne
i kök och badrum, PVC, aluminium, galvat stål, och polyester.
Hög UV-beständighet och goda
åldringsegenskaper. Ingen
speciell förberedelse är nödvändig. Överlackningsbar vid
efter skinnbildning.
08-9110-7T
MS-7 Transparent

Clear Repair

Den perfekta tejpen för snabba och
näst intill osynliga repartioner av ex
ditt förtält, förtältets rutor, takluckan,
skinnklädseln i bilen, presenningen,
luftmadrassen eller vad nu fantasin
sätter gränser. Otroligt starkt lim och
en tejp som är så klar att den är svår
att urskilja när den är monterad.
08-9030-728 8m Transparent (48mm)

Gorilla Tape

Silvertejp görs för släta, jämna & förutsägbara ytor. Hur många av dina behov
kan beskrivas på det sättet? Det är
därför vi uppfann Gorilla Tejp som är
gjord för att hålla på grova, ojämna
ytor som trä, sten, puts, gips, tegel och
mycket mer. Precis som Gorilla Lim är
Gorilla Tejp en unik produkt
08-9030-165 11m Svart (48mm)
08-9030-466 32m Silver (48mm)
08-9030-468 32m Svart (48mm)
08-9030-470 8,2m Camo (48mm)
08-9030-667 27m Vit
(48mm)
08-9030-704 9m
Svart (25mm)

Gorilla Super Lim

Gorillas nya Super finns som vanligt
superlim men även som det nya Super
Lim Gel. Lite fastare i konsistensen än
vanligt superlim vilket gör det enklare
att applicera limmet. Håll på plats under
10 sekunder medan det härdar. Lätt
att använda, flyter bättre för förbättrad kontroll oavsett underlag. Kan
användas på nästan vad som helst,
från trä, metall, keramik, vissa plaster,
gummi och en hel del mer! Speciallkork
som gör att den ej limmar ihop mellan
gångerna du använder det.
08-9030-770
15 gram
08-9030-776
Gel 15 gram
08-9030-480
12 gram (med pensel)

Gorilla monteringslim

Gorilla monteringslim är så mångsidigt att det greppar i stort sett allt.
Kan användas till Byggskivor, Badrumsarbeten, Kök, Lister,
Stenarbeten, Paneler, Golv,
Trädäck med mera.
Fäster till 100 % och skapar
ett slitstarkt fäste som håller
länge. Det är flexibelt, fyller
ut hål och motstår extrema
temperaturer.Använd inne
och utomhus, till och med
under vatten
08-9030-290
Vit

www.holidayfritid.se

Gorilla Mounting Tape

En helt transparent och klar dubbelhäftande monteringstejp med extremt
stark vidhäftning på alla ytor och
underlag både utom och inomhus!
Fäster utmärkt på trä, glas, metall,
plast, kakel, klinker, keramik, sten mm.
God vidhäftning även bra på grova och
ojämna ytor som trä, sten, betong och
tegel. Efterlämnar inga häftämnen och
är helt kristallklar
08-9030-503 1,5 m Transparent
(25mm)

Gorilla Lim

Limmar material där andra
lim går bet. Gorilla lim
limmar metall, sten, trä,
keramik, skum, glas och
mycket mer. Gorilla lim är
100% vattentät, temperatur
beständig. Det är även
slip och övermålningsbart.
Sväller cirka till 3 ggr sin
storlek när det är torkat. Ofärgat när det är
härdat.
08-9030-103 60 ml
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Brandsläckare
Terassvärmare
Hela 5kW och
med en smidig
höjd av 81 cm är
den lätt att placera
på bordet. Utrustad
med tippsäkring så
den bryter gastillförsel
om den skulle råka
välta. 390g / timme
gasförbrukning.
19-1045

Golvmodell som är justerbar
mellan 1,20 - 2,10 meter.
650/1350/2000W och den
har överhettningsskydd.
IPX4 skyddad och den har
2,85 m kabel.
16-3021-11

Värmelampa
230V, 1500W
Halogenvärme med
1,5 meter kabel. 42,5 cm
i diameter. 1,6 kg.
16-3021-10

19-21020-V
19-21020-V1

2 kg, Vit
1 kg, Vit

Gaslarm 3000

Brandvarnare

Gasolvärmare
Portabel gasolvärmare
som är perfekt för husvagnen, husbilen, båten
eller där du behöver
snabb och tillfällig värme.
Drivs med P220 gasolpatron.
Upp till 21/2 timme/patron.
19-1044-10

Optisk brandvarnare
som känner av både synlig
och osynlig rök. Snabb och enkel
installation. Två olika storlekar.
19-2014-1 100x30 mm
19-2014-2 62x30 mm (2 års batteri)

Bordsfläkt

Värmefläkt.
230V, 1000/2000W Termostatstyrd, vit
16-3020
Keramikfläkt
230V, 750/1500W.
Pendlande fläkt. Är
även utrustad med
tippskydd, den stängs
av ifall den skulle välta.
Termostatstyrd.
16-3023

Batteridriven fläkt som
laddas med USB.
Klämfäste och timerfunktion
22 cm hög
16-3019-10

Brandfilt

Smidig brandfilt, 120x120 cm
19-2010-R
Röd
19-2010-V
Vit

Kolmonoxidlarm

Robust larm som drivs på AA batteri.
Enkel och smidig installation. Modern
design med LCD-display
19-2014-5

Bordsfläkt

Zibro Värmare
Petroliumdriven värmare på hela 3200W.
Kompakt modell, endast 30x38x43 cm
och 8 kg. Utmärkt i förtältet. 0,08-0,3
liter/timma.
50-1000

Smart, sätt rätt i uttaget!
Den kompakta storleken
gör den här värmaren
perfekt för små rum som
kök och badrum. Den har en timer som
kan ställas in på en till tolv timmar.
Effekt: 400 W, LED-display. Ställ in temp Batteridriven fläkt som laddas med
från 15 °C till 32 °C
USB. Klämfäste.
16-3023-10
13-3019-13
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Med pulver. ABC-pulver är ett allround
släckmedel väl anpassat för släckning
av de flesta typer av bränder ex. i trä,
papper, olja, bensin och elektriska
maskiner.
19-21020
2 kg, Röd
19-21020-1
1 kg, Röd

Halogen
Terassvärmare
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Uppladdningsbar via
USB. Denna fläkt har
även ett handtag så
den är även handhållen.
Mobiltelefonställ.
23 cm hög
16-3019-11

Bordsfläkt

Uppladdningsbar
Klämfästet gör
denna fläkt allsidig. Flexarm som
är ställbar. 40 cm
16-3019-12

Varningspucken

Kompletterar varnings triangeln mycket
effektivt med sina 16 st lysdioder. Pucken
syns på ett avstånd upp till 1,5 km.
Den är vattentät, överkörningsbar och
magnetisk. 9 olika blinkfrekvenser och
batteritiden är upp till 100tim.
17-0027

Batteridrivet
iSens Gas- & narkoslarm

Batteridrivet gaslarm som varnar för
propan, butan, narkosgaser, koldioxid, och rök. Perfekt för användning i
stuga, hem, husvagn och båt.
• Batteriets livstid är upp till 15 år. Inga
sladdar, installation, laddning eller
batteribyte behövs.
• Ger dig mer säkerhet vid användning
av t.ex gasolspis, värmare m.m.
Trådlöst rörelselarm med siren på hela • Varnar för både nya och gamla
105 dB. 125x70x70 mm.
typer av narkosgas
2 st fjärrkontroller medföljer som drivs • Övervakar luftkvaliteten för att undvika
av 3x LR44 batterier (medföljer).
reducerade prestanda och hälsoproblem
07-3012-10
19-2017-10

Inbrottslarm

www.holidayfritid.se

För installation i bostäder, husvagnar,
husbilar och båtar. Larmet ansluts till
12 volts likström när den används i
husvagnar, husbilar och båtar. När
den används i bostäder kopplas den
till ett 230 volts uttag med den medföljande nätadaptern. 75x75 mm
19-2016

Gaslarm Gas Cube

85x55mm Gasdetektor
GasCube varnar för
propan / butangas (LPG),
kolmonoxid, knockout
gaser. Gasdetektor
med visuell och hörbar i
ndikation. Toppdesign
i högblank finish. Hög
känslighet sensor och 80dB hög
siren. Strömförbrukning: 100mA
19-2015

Gaslarm 3Gas

3Gas + Alarm är ett
nytt högkvalitetgaslarm
som detekterar de farliga
gaserna propan/butan,
knockoutgaser samt
kolmonoxid. Möjligheten
att ansluta en extra sensor. Extra sensorn
har en ca 2,5 m anslutningskabel.
50x50 mm
19-2021-01
3 Gaslarm 2.0
19-2021-02
Extra Sensor 2.0
19-2021-03
CO-sensor 2.0

Gaslarm Plug-In
Garantera din säkerhet
med detta användbara
gaslarm. Inomhusmodell
som sätts direkt i valfritt
223V vägguttag. När
koncentrationen av gasol,
naturgas och kolgas når
en kritisk nivå ljuder en
varnings- signal.
70x120 mm
19-2018
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NX-10, larmsystem för husbilar och husvagnar

NX-10 är väl förberedd för framtiden med ett brett sortiment av trådlösa sensorer
för alla ändamål. NX-10 kommer komplett med kontrollpanel, extra sensor,
GSM-modem och GPS för trådlös kommunikation mellan husbilar och smartphone.
Med den nya NX-10 kan du bestämma om du vill ha meddelanden via telefon,
vänner eller ett vaktbolag. SIM-kort ingår. NX-10 är kompatibel med alla NX-5 trådlösa
sensorer.
NX-Buddy tjänsten är ett abonemang på tjänster. se www.holidayfritid.se för mer info
19-2030-10 Grundpaket

NX-10 Buddy Stora Säkerhetspaketet

Komplett startkit för att få ett skydd inte bara mot gas och rök utan även
ett komplett inbrottskydd. Koppla upp larmet mot Buddy-tjänsten så får du alla
funktioner även där. (Innehåller grundpaketet ovan samt nedan extra sensorer)
1x Siren, 2x Rörelsesensor (utvändiga), 2x Dörrbrytare, 2x Fjärrkontroller
19-2030-11

NX-1 gasol larm
Fjärrkontroll
NX-10

Vid installation av
sensorer och siren
för inbrottslarm tillsammans med NX10 kan du använda fjärrkontrollen att
aktivera och inaktivera larmfunktionen.
Samma funktion finns också i appen
för din smartphone. Fjärrkontrollen har
mycket lång räckvidd och kvitterar den
status larmet är i. NX-RC Wireless Remote
Control har ”evig” batterikapacitet.
19-2033-01

SOS-larm
NX-10

Trådlös fjärrkontroll för
nödlarm. Ger "SOS"
larm i lokal siren.
Används vid behov för
akut hjälp. Har du NX
Buddy koppling skickas
larm till utvalda mottagare och/eller till
nödlarmcentralen.
19-2033-03

Trådlös siren
NX-10

Vid installation av sensorer för inbrott
med NX-10 behöver du en utvändig siren.
NX Sirene är trådlös och har ”evig”
batterikapacitet och varnar omedelbart
för inkräktare. För utvändig montering
19-2033-04
Utvändig
19-2033-05
Invändig
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Trådlös brytare
NX-10

Trådlös dörrbrytare fungerar
som en vanlig magnetisk
kontakt och kan användas
på dörrar, luckor eller
fönster och varnar när
något öppnas. Den nya
dörrbrytaren är väldigt
lätt att montera och fästs
med dubbelhäftande tejp
i önskat utrymme.
19-2033-06

Perfekt för användning
i stugan, i husvagnen,
båt eller hemma.
Gaslarm NX-1ansluts
direkt till 12 V eller
via adapter på 230V
(tillval nr 70694).
NX-1 är en gassensor
som svarar på både propan, monterad
på golvnivå och CO koldioxid, monterad
högt. Larmar för Koldioxid, propan &
butan
19-2030-1

Fuktsensor

Avara Moist

Världsnyheten Avara Moist som upptäcker fukt i ett
tidigt skede. Helautomatiskt fuktlarm som kontinuerligt
övervakar din husbil eller husvagn. Systemet består av små
fuktsensorer som placeras runt om i konstruktionen som
normalt sett endast mäts vid en ingående manuell fuktkontroll

Tänder vald belysning vid rörelse på
utsidan (kräver detektor) eller genom
utlöst larm. Monteras rakt på växlingspunkter för ljusströmställaren. Enheten
är batteridriven och behöver inte egen
strömförsörjning.
19-2033-10
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Smart nattlarm

Slipp falska larm! Nattlarmet är utveklat med smarta
algoritmer som kan läsa av om du är på väg ut ur ditt
fordon. Nattlarmet känner av om du vaknar och öppnar
dörren, då stängs larmet av automatiskt för att slippa larm.

Avara Lite

Avara Basic

*Startpaket för husvagn & husbil
*Brand - Gas - Inbrott
*Siren
*Utvändig detektor med belysning
19-2034-02

(som är ihopkopplade)
1 detekterar propan / butanläckage och 1
detekterar CO-koldioxid (koldioxid). Larmen
är anslutna till medföljande avstängningsventil som stoppar gasförsörjningen
vid larm. Perfekt för användning i husbilen, husvagnen, båten eller hemma.
Gaslarm NX-1 ansluts direkt till 12V
eller via adapter på 230V (tillval).
NX-1 är en gassensor som larmar för
både propan och CO koldioxid.
Lock NX-10
Utbytbart lock till din huvudenhet. Larmar för:
Larmet kommer i silver som standard • Koldioxid (koldioxid)
men det finns både vita och svarta • Propan / Butan
19-2030-2
utbytbara lock.
19-2033-07
Vitt lock
19-2033-08
Svart lock

Trådlös ljusbrytare NX-10

Inbrottsdetektor

*Startpaket för långliggare
*Brand - Gas - Inbrott
*SMS-/e-postaviserign
19-2034-01

Paket med 2 st NX-1 larm

Avara Basic Plus

*För husvagn & husbil
*Brand - Gas - Inbrott
*Siren
*Utvändig detektor med belysning
*SMS-/e-postavisering
19-2034-03

Avara Premium

*För husvagn & husbil
*Brand - Gas - Inbrott
*Siren
*Utvändig detektor med belysning
*Fuktlarm
*SMS-/e-postavisering
19-2034-04

Avara Moist Fuktlarm

Rörelsedetektor
NX-10 & NX-5

Trådlös utvändig rörelsedetektor för
detektering av rörelse runt husbilen
eller vagnen. Enheten kan med fördel
kopplas ihop med NX-OLS (nedan) som
tänder
körljus
och/eller
andra
utomhusljus vid detektering.
19-2031-02
Vit
19-2031-03
Silver

Propandetektor

*För husvagn och husbil
*SMS-/e-postavisering
19-2034-05

Bygga ut ditt larm?

Skulle du behöva bygga ut ditt larm med en extra sensor,
några fuktmätare eller en belysningspunkt till? Inga problem.
Gå in på www. holidayfritid.se/avara för komplett lista
SMS-/e-postavisering kräver abonemang. Moist 99:-/mån, Lite 59:-/mån, Basic Plus 99:-/mån, Premium 149:-/mån
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Teleco Wing Mini 360°

Endast Ø31cm och speciellt utformad
för att ta imot UHF-bandet. 2/24/230V
antennförstärkare, 5m koax-kabel samt
3 st F anslutningar medföljer. 16,5 cm
hög. 1 kg. Tar i mot Full
HD, Ultra HD samt 4K
Skyddad mot 4G störning.
07-1029-01

Aeritec 360° + DAB
Optimal mottagning till din husvagn,
husbil, båt eller hus. Beslag för mast
medföljer. 360° horisontell mottagning.
30x26 cm och endast 6 cm hög.
07-1032-10

StarCamp DAE-400C

Aktiv antenn med förstärkare för UHF/
VHF / FM bandet. Strömförsörjningen
har en inbyggd utgång för en andra TV.
Kan drivas på både 230 och 12 volt.
Strömförsörjning, 12 volts kontakt, 6
meter antennsladd, antennkontakt och
fäste till antennstolpe medföljer.
07-1014

Teleco Wing 22 360°

Dual-Power antenn och troligtvis den
antenn som bäst tar i mot signalen där
andra ger upp. Runtstrålande och är
skyddad mot 4G signaler.
26db UHF-16db VHF B3
Ø38-88 cm (utdragbara spröt).
12/24/230V antennförstärkare, 5 m
koax-kabel samnt 3 st F anslutningar
medföljer. Tar imot FullHD, UltraHD
samt 4K sändningar.
07-1029-02

AeriTec Digital TV- & Internet antenn 360° MIMO/DAB+/TV

Antennen är optimerad för att ta imot signalen från digital-TV, HD-TV, DVB-T2,
UHF, VHF, FM, DAB och DAB+ radio. Det som skiljer denna antenn från andra
är att den inte väljer den starkaste signalen utan den tar in alla insignaler och
“kopplar ihop” dessa till en stark utsignal. Antennen är naturligtvis så kallad runtstrålande och behöver därför inte riktas. Hela antennen är UV-skyddad och helt
underhållsfri. 4G/LTE skyddad. Den mest kompletta antennen på marknaden, här
har du en antenn för både internet, Dab+ och vanlig TV. DAB+/TV tar imot
både vågräta och lodräta signaler. 12/24/220V adapter. Denna antenn tar in:
2G/3G/4G/5G/LTE, DVB-T/T2/DAB+, FM/UHF/VHF/H265
Antennförstärkare 12/24/110/230V är inkluderad men antennen kan
drivas av TV-mottagare som sänder ut 5V. Ø190mm
07-1032-06
Antenn inkl stång & takfäste
07-1032-05
5G Router

Triax DAE 360°

Runtstrålande design med 360°
mottagning. 28 dB förstärkare. Optimerad för DVB-T, tar emot FM/DAB/BIII/
UHF-signaler. Antennen har ytbehandlats för att stå emot saltvatten och
väderslitage. Levereras med mastfäste
Ø 25-60 mm. En flexibel lösning för
hem, husvagn, husbil och båt.
07-1017

Milenco Power 900 360°

Vårt mål med denna antenn var att
mottagning skulle vara lika med eller
bättre än en riktad antenn men med alla
bekvämligheten med en rundstrålande.
På plats kommer du fortfarande att
behöva ställa om din TV; men du kan
undvika besväret att vrida antennen
varje gång. Inte heller behöver du skjuta
upp eller dra ner den. Vi tror att detta
är den största och mest kraftfulla rundstrålande antenn som någonsin gjorts
för en husvagn med en exceptionell
38 dB förstärkning. 4G skyddad.
07-1035
Hög modell
07-1035-L
Låg modell
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Fiber i din husvagn
eller husbil, där är vi inte riktigt ännu.
Den strömlinjeformde High-Tec antennen
smälter in på taket och förstärker signalen
med 5 dB. Tar in signaler från 2G/3G/4G
och LTE. Antennen kräver en router för
mobilt bredband. Ø138mm
07-1028-3

Antennförstärkare Triax
IFP 529 filter, ströminmatning 12-24 V,
2 utgång, F-kont.
09-2028

Koaxialkabel
07-2040-06
07-1020
07-2040-07

Rak 1,5 meter
Rak 10,0 meter
Vinklad 1,5 meter

Antennkontakt
07-2033
Hane
07-2034
Hona

Gebo Antennmast
Advance Original, Längd 130 cm
Rör Ø 16 mm
07-2035
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Tertec High-Tec
Internet Antenn

Vill du vara online hela tiden via din
smartphone medan du sitter bekvämt
i din husbil, ligger under din veranda,
parkerad på din favoritplats med
en fantastisk utsikt eller när du
är på väg till ditt semestermål? Nåväl,
nu kan du: TELECO PhoneBoosterVan 2.0
Med den nya TELECO PhoneBoosterVan 2.0
mobiltelefonförstärkaren kommer dina telefoner alltid få
den bästa förutsättningen att ha en 3G-, 4G- eller GSManslutning, vilket möjliggör oavbruten surfning på
Internet*. Systemet består av en extern antenn
som sätts på taket, kabel in till förstärkaren för
vidare till en inomhusantenn.
1 Den externa antennen hittar ett nätverk
2 PhoneBoosterVan 2.0 förstärker signalen
med en faktor upp till 400 gånger
3 Den interna antennen skickar
signalen vidare till din mobil
alternativt till routern som skapar
ett WIFI-nät inne i ditt fordon
07-1060-01

Connect

Kraftig WiFi-antenn med 2x2 Mimo.
Inbyggd LAN-port i innerdelen
som avlastar WiFi-signalen.
Skapa på ett enkelt och smidigt
sätt ett WiFi nät inne i ditt fordon,
stödjer både 2,4 GHz och 5 GHz. Mottagaren på taket stöder de europeiska
LTE-standarden. B1/3/7/8/20/28/38/40/41.
				
				
				
				
				
				

Oavsett om det är din telefon, platta,
bärbara dator eller din smart TV så kan
du koppla upp dig med hjälp av Oyster
Connect för att säkerställa en stabil och
säker internetuppkoppling, oavsett om du
står still eller är under färd.

Den stora skillnaden på denna och övriga mobila
internetlösningar är att den har en direkt HFkoppling mellan mottagare och sändare
samt att mottagaren sitter uppe på
fordonets tak. Du får inga störningar
från fordonets kaross som du får
om du tar emot signalen via din
mobil inne i fordonet.
07-1084
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TV
SKY
Vogl´s väggfäste 2045 för LCD på max
15 kg. 3 ledad och kan vridas 180° i alla
3 leder. Fästplattan kan lutas +/-10°.
Avstånd från väggen 71-410 mm.
TV-fäste Sky Basic 1 av aluminium.
Väggfäste för LCD-TV, monteras separat Vesa 50/75/100.
TV-fästet är låsbart och max utfälld
på vägg och tv. Kan vinklas i 4 lägen. 07-2030-05
156 mm. Vesa 75/100.
Max vikt 30 kg. Klickas på plats.
Max belastning: 7 kg. Vikt: 1 kg
07-2030-01
07-1069-1

SMART
V
Minsta skärmstorlek 13 tum och största
27 tum. Flexibilitet vid vinkling, vridning
och rotation. Max 15 kg belastning.
Vesa 75/100. Lutningsvinkel 20° &
vridningsvinkel 70°. Minsta avstånd till
vägg: 60mm.
07-2030-02

Väggfäste för LCD på max 30 kg.
3 ledad och kan vridas 180° i de 2
innersta lederna. Vrids 170° på det
yttersta. Fästplattan kan lutas 20°.
Avstånd från väggen 70-400 mm.
Vesa 100/200/300/400
07-2030-06

Det här fästet lämpar sig för montering
av en TV på en vägg och har lutningsoch vridfunktion av TV:n. Snabb och
enkel installation. Lutningsvinkel 15°
& vridningsvinkel 180°.Vesa 75/100/
200x100/200. 10-32” LCD-TV. Avstånd
till vägg: 68-330mm. Max belastning 30 kg.
07-2030-03

Väggfäste för LCD. Lackad aluminium
i silverfärg. VESA 75-100 mm. 13’’-30’’
Max 15 kg. Låsning i alla leder
07-1018
116x152x81-390 mm
07-1019
116x152x81-235 mm

Android Smart TV. HD upplösning Då det är en Androidtv kan du ladda ner 1000-tals appar för att få TV:n anpassad precis för dig.
19" 1366x768 - 22" 1920x1080 - 24" 1920x1080 - 32" 1920x1080. Vesa standard 100x100 mm. Ljusstyrka 200 cd/m2.
Kontraskt 1000:1. PAL, Secam, NTSC. 2 st högtalare med Surround. OSD-språk på flera språk. Android 9.0. 2x HDMI.
Hörlursuttag. CI-slot finns ifall ni vill ta med ert CI-kort hemifrån.
07-1072-40
19"
07-1072-41
22"
07-1072-42
24"
07-1072-43
32"

TV-fäste Sky Basic XL av
aluminium.TV-fästet är låsbart 		
och max utfälld 274+186 mm.
Vesa 75/100. Max belastning: 7 kg
Vikt: 1,7 kg
07-1069-3

TV-fäste Sky Novus TFT 20W av
aluminium.Teleskopfunktion gör att du
kan skjuta TV-fästet 330-738 mm.
Fästet är låsbart. Vesa 75/100.
Max belastning: 6,5 kg Vikt: 1,0 kg
07-1069-4

Väggfäste 1025 från Vogl´s för LCD-TV.
Ledad på två ställen för optimal inställning.
180° vridning på både inre och yttre leden
samt +/- 10° lutning på den främre.
240 mm avstånd till vägg
07-2030-04
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TV-fäste Sky Basic 2 av
aluminium.TV-fästet är låsbart
och max utfälld 122+210 mm.
Vesa 75/100. Max belastning:
7 kg. Vikt: 1,7 kg
07-1069-2

LED 12 volt, S2 tuner
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Alpine INE-W611DC
				
6,5-tums pekskärm, inbyggd navigering, DAB +, HDMI, CD/
				 DVD-spelare och Apple CarPlay och Android Auto. Det nya
			
INE-W611D-navigationssystemet är designad för personbilar och husbilsägare som letar efter en infälld installation, snarare än ett tablettformat system. Denna enhet är en
fantastisk allt-i-ett-lösning med inbyggd iGo Primo-navigering med TomTom-kartor samt en CD
/ DVD-enhet. Den 6,5-tums pekskärmen visar navigeringskartor, menyer och filmer tydliga och
skarpa. Njut av DAB+ digitalradio och använd appar i din bil med Apple CarPlay och Android Auto.
Dra fördel av dina två USB-portar, så att du kan ladda din telefon och spela upp musik från din
USB-minne samtidigt. 3 års kostnadsfria kartuppdateringar. Dubblar kameraingångar
07-2080-06 Alpine INE-W611DC
07-2080-11 Alpine Backkamera HCE-C1100
07-2090-10 Kamera Bromsljusadapter Fiat Ducato
07-2090-11 Kamera Nummerplåtsinfästning
						Alpine CDE-203BT är en riktigt prisvärd enkeldin stereo från
						
det välkända märket Alpine! Högsta kvalitet på bilstereo för
						ett bra pris. Stereon har streaming möjligheter genom
						Bluetooth, Aux, USB och CD-spelare! Kompatibel med både
						iPhones och Androids för att streama din favoritmusik!
					
Bluetooth, Aux, USB, CD-spelare samt stöd för FLAC, kompatibel
med iPhones & Androids. 2 par lågnivåutgångar och 4x50W MOSFET. Frontbelysning med valbara färger.
07-2080-05 Alpine CDE-203BT
Alpin KOAXIAL 2-VÄGS HÖGTALARE
Byggd för att hantera
maxiamalt med effekt.
Den nya Type-G serien
med koaxial- och komponent
system ger tack vare soft dome-diskanter, fyrkantig
spoltråd, spole av kapton och specialstämda kondingar
dig det bästa tänkbara ljudet!
07-2080-20 Alpine 10 cm (4”)
180W
07-2080-21 Alpine 13 cm (5 ¹/4”)
200W		
07-2080-22 Alpine 17 cm (6 ¹/2”)
240W
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Alpine
Trådlös fjärrkontroll
RUE-4360
07-2080-10
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					 Alpine ILX-F905D är en DAB + Digital Media Receiver med en
					 9-tums HD display med 1280x720p upplösning. Den använder ett
					
1DIN-chassi för installation men skärmen "svävar" framför fordonets
					
instrumentbräda, vilket gör det möjligt för den överdimensionerade
					 skärmen att monteras i en mängd olika fordon utan att behöva en
anpassad installation. ILX-F905Ds smeknamn "Alpine Halo 9" är beskrivande för skärmens unika
monteringsmöjligheter och dess 9 tums storlek. Halo 9 är anpassad för både Wireless Apple CarPlay och Android Auto vilket gör att du bara kopplar in din telefon så har du samma funktioner i din
Halo 9 som i telefonen. Använd din telefons kartor att navigera, detta gör att du alltid har uppdaterade kartor och du kan använda din adressbok för att navigera. Planera din resa i lugn och ro med
hjälp av din telefon eller platta och få samma info i din Halo9. Naturligtvis kopplar den ihop den
med telefon och Spotify så dina favoritspellistor ligger färdigt att spela. Värt att notera är navigatorn
Waze, musiktjänsten Amazonmusic, Google Assistan, Glonass GPS och WhatsApp.
07-2080-07 Alpine Halo 9
07-2080-11 Alpine Backkamera HCE-C1100

Backkamera

Backkamera för montering
både på en horisontell
och vertikal yta.
1/4” CMOS sensor gör att
bilden är skarp. 1700 vidvinkel
och IP67 klassad. Stödlinjer som visar vart du backar.
Spegel/normal vinkel av bild kan väljas.
07-2090-11
Alpine HCE-C1100
Liten och smidig backkamera med
överlägsen bildkvalité och uppdatering
av bilden. Ljuskänslig sensor så bra bild
även vid mörker. Justerbara stödlinjer som
visar avstånd och rikting när du backar.
Endast 24x24x24 mm
07-2080-11
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Backkamera med bromsljusram Ducato
Passar på Fiat Ducato 2006-. Monteras
från utsidan, perfekt för husbilar där
det oftast inte går att komma åt
kamerans infästning från insidan av
bilen
07-2090-10
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DVR-F800PRO är Alpine's mest avancerade
dash-cam med mängder av avancerade
funktioner för parkering och trafikövervakning.
En dash-cam monteras i framrutan på din
bil och spelar in allt som sker framför bilen,
det kan vara mycket användbart som försäkringsbevis
vid exempelvis en trafikolycka eller skadegörelse av bilen.
Filmar gör den även när bilen parkerad och ingen är i bilen.
DVR-F800PRO spelar in med 1080p
Full HD kvalitet 30 bilder per sekund
och tack vare den avancerade
Sony Exmores STARVIS
bildsensorn får du riktigt
hög bildkvalitet även
i mörker. Kameran
startar automatiskt
inspelningen när du
startar motorn och spelar
in i 1-minuts segment hela tiden. Vid en olycka reagerar den
3-axliga G-sensorn med att spara en film från 10 sekunder
innan olyckan. DVR-F800PRO har inbyggd GPS som tillsammans
med inspelningen loggar vart du kör och i vilken hastighet.
07-2080-30		
Alpine Dash Cam Pro för framrutan
07-2080-30R		
Alpine Dash Cam Pro för bakrutan
Dash-Cam
Spela in dina bilfärder med
mycket detaljerad bildkvalitet
med denna Nedis® Full HD
färdkamera. Dessutom innehåller
den här bilkameran också några
extra funktioner. En rörelsesensor
ser till att varje kontakt mot din
parkerade bil spelas in. Detta minskar
risken för smitningsolyckor.
Skärm: 2,7 tum, Mini-HDMI
IR-lysdioder. Rörelseavkänning med parkeringsläge
07-2080-32

07-3020-01
07-3020-02
07-3020-05
07-3020-11

Cam 55

Square

Välkommen till ett nytt sätt att njuta av ljud. Neckspeaker
är utformade för att bäras runt halsen och ger dig ett
perfekt ljud som inte stör omgivningen. De välplacerade
högtalarna har upp till 10 timmars speltid – vilket innebär
att du kan fortsätta lyssna
under lång tid utan behöva
ladda upp dina högtalare.
MÅSTE PROVAS!!
Halshögtalaren laddas på
ett smidigt sätt med USB.
Knapp för volym, spår
samt styra samtal.
07-2080-53
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En intelligent GPS-GSM-enhet som hjälper dig att hålla
din familj och värdefulla ägodelar säkra, spårar exakt
var de är, varnar automatiskt dig. Trackimo har obegränsad
		
GSM-täckning och arbetar över hela världen utan roamingavgifter.
		
1:a året förbetalt. Köp en lös eller tillsammans med Car-Kit.
Med Car-kit så får den sin ström från fordonets fasta monterad
batteri. Ett sk Geo-Fence kan sättas så man får ett larm direkt när
ditt fordon med Trackimo flyttas. SOS-knapp för att påkalla hjälp direkt.
Finns även en vattentätt Powerbank där du placerar din Trackimo. Denna
har en kraftig magnet som med fördel kan användas på din båt, båtmotor,
vattenskoter eller varför inte på din snöskoter. Batteritid med Powerbank upp
till 3 veckor. SOS knapp finns för att kunna larma till förbestämd e-post & app.
Trackimo GPS
Trackimo
Trackimo Mini
Trackimo GPS med Car-Kit
Powerbank
Trackimo Mini GPS
Trackimo Powerbank 3500 mAh
		

Bluetooth högtalare
Serie med högtalare i hög kvalité Puck
som är lätta att ta med både till
stranden eller festen. Snygg
retrodesign med grått tyg. Inbyggd
mikrofon så du kan ringa och ta
emot samtal direkt via högtalaren.
07-2080-50 Square 15W ca 4 timmar/laddning
07-2080-52 Puck
9W ca 2 timmar/laddning
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Kameran har ett
robust och tätslutande aluminiumhölje,
bländningsfri nattsikt och är certifierad
för professionell användning. Den här
slitstarka kameran med en diagonal
bildvinkel på 120°. CAM 55 är en
kamera avsedd att enkelt anslutas till
den ursprungliga multimediadisplayen.
Tack vare det extra stora ingångsspänningsintervallet på 10–32 V är
den kompatibel med alla inbyggda
elektriska system. Till skillnad från
konventionella kameror krävs ingen extra kopplingsbox. Praktiskt nog
räcker det med en fordonsspecifik
adapter. Kamerasatsen CAM 55NAV
innehåller redan en adapter och har
allt du behöver för enkel montering.
07-1046-05
Grå kamera
07-1046-06
Vit kamera

Dometic
RVS 545

Detta backningssystem har en 5"
LCD-monitor med en väl upplyst,
energisparande LED-bakgrunds belysning
som ger en utmärkt bildkvalitet.
Upp till tre kameror kan anslutas. Setet
omfattar en liten färgkamera med slutet
kamerahus
Platt och elegant 5-tums LCD-monitor.
Automatisk registrering av slävagnskamera. Utmärkt bildkvalitet i alla ljusförhållanden. Liten färgkamera med
slutet kamerahus för näst intill osynlig
kabeldragning. Spegelfunktion som kan
slås av och på. Temperaturstyrd uppvärmning
07-1045-1
Vit kamera
07-1045-2
Grå kamera

Dometic RVS 745

Detta avancerade backvideosystem
har en 7" LCD-monitor med extra ljus,
energisnål LED-bakgrundsbelysning
för enastående bildkvalitet. Upp till tre
kameror kan anslutas. Setet omfattar
en liten färgkamera med slutet kamera
hus för näst intill osynlig kabeldragning.
Platt och elegant 7-tums LCD-monitor.
Upp till tre kameror kan anslutas.
Automatisk registrering av slävagnskamera. Utmärkt bildkvalitet i alla ljusförhållanden. Liten färgkamera med
slutet kamerahus för näst intill osynlig
kabeldragning. Spegelfunktion som
kan slås av och på. Temperaturstyrd
uppvärmning.
Vit kamera
07-1045-3
Grå kamera
07-1045-4

Cam 18

Letar du efter en extra kompakt kamera? Då är denna lilla
klotkamera precis vad du behöver. Den är lätt att justera och
kan monteras på baksidan eller användas som en sidokamera.
		
Dess 140° vidvinkelobjektiv med LED-ljusstöd
		
ger utmärkt bildkvalitet i alla ljusförhållanden
		07-1046-01
Svart kamera
		07-1046-02
Vit kamera
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Eldetaljer

AC, Kylboxar, Solceller, Kablar
Lampor, Batteriladdare, Efoy mm
Elektricitet, från grekiska ”elektron”, ’bärnsten’, är ett fysikaliskt
fenomen. Grunden till elektricitet
är att materia kan ha en elektrisk
laddning. Fenomenet tar sig uttryck
i välkända former som blixtar och
statisk elektricitet liksom i elektromagnetiska fält och elektromagnetisk induktion. Ordet elektricitet
kommer av det grekiska ordet för
bärnsten, ηλεκτρον (elektron) och
slutligen från latinets ēlectricus
(bärnstensliknande). Ordet myntades av britten William Gilbert år
1600 vid hans experiment med
statisk elektricitet.
Elektriska fenomen har studerats
sedan antiken, även om vetenskapliga framsteg inom området inte gjordes innan 16- och
1700-talen. Praktiska användningsområden för elektriciteten
förblev dock få till dess att ingenjörer under det senare 1800-talet
lärde sig att använda elektricitet
i hem och inom industrin. Den
snabba expansionen av elektrisk teknik vid den tiden transformerade samhället i grunden.
Elektricitetens ovanliga flexibilitet
som energikälla betyder att den
kan användas i en rad sammanhang

Urban outdoor by
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COMFORT

COMFORT

EFOY COMFORT - Mer effekt än solenergi

EFOY-Bluetooth

I årsgenomsnitt avger en EFOY COMFORT tre
till tio gånger så mycket ström som en solcellsanläggning med samma effekt. För att uppnå samma
effekt som en EFOY COMFORT 80 (40 W), behöver du en solcellsanläggning vars effekt uppgår till
mellan 120 och 400 Wp, beroende på årstiden och
var du bor.

Kommunicerar med EFOYappen via Bluetooth när den
kopplas till din EFOY COMFORT
och skickar alla viktiga data
direkt till din mobila anslutning.
EFOY bluetoothadapter är
kompatibel med alla EFOY
COMFORT bränsleceller.
16-3030-BT

Kan användas året om

EFOY COMFORT garanterar en pålitlig strömförsörjning även vid platser som är långt ifrån
närmaste vägguttag. Under ett skuggande träd, vid en avsides bukt - oavsett väderlek, vid
alla årstider. Till och med vid minusgrader!

Supertyst

En EFOY COMFORT som monterats in på föreskrivet sätt är helt ljudlös. Den nyutvecklade
isoleringen och dämpningssystemet stoppar driftljudet. Njut av lugnet!

Helautomatisk & underhållsfri

En EFOY COMFORT avger ström omedelbart efter att den installerats – du behöver bara då
och då byta ut tankpatronen. Bränslecellen behöver varken rengöras eller underhållas!

Kan användas året om

En EFOY COMFORT är sparsam och miljövänligt. Väger endast 7-8kg, vilket innebär att den
är så lätt och kompakt att den alltid får plats i en husbil eller på en båt!

EFOY
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Laddning
Maximal effekt
Laddström
Nominell förbrukning/kWh
Kompatibla batterier
Vikt
Storlek (LxBxH)
Användning / årstid

150 Ah / dag
80 Ah / dag
75W
40W
7,1Ah
3,8Ah
0,9 liter
0,9 liter
Bly/syra, Bly/gel, AGM, Litium
6,9 kg
6,5 kg
448x198x275 mm
Vår till höst endast sällan Sommar / vår / höst
på vintern
Användningstid:
Användningstid:
max 120 dagar / år
max. 60 dagar / år
Växelriktare < 1000 W
Ingen växelriktare
belysning, tv, laddare ev. Belysning, tv
kaffebryggare / fön
16-3030-150N
16-3030-80N

Elektriska förbrukare
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EFOY Tankpatroner

Klara dig utan elnätet i flera veckor!
EFOY-tankpatroner är ett säkerhetstestat tanksystem som utvecklats
speciellt för EFOY bränsleceller.
Du kan byta ut patronerna på ett
par sekunder – lätt och rent. Med
en M10-tankpatron är du helt
oberoende av ett vägguttag i upp
till fyra veckor. Dvs med en M10tankpatron kan du planera t ex
1.000 utflykter på din bärbara
dator, njuta av 700 koppar kaffe
från din kaffebryggare, använda
båtens kommunikationsradio i
550 timmar, eller njuta av rostat
bröd 800 gånger...helt oberoende
av elnätet. Njut av friheten!
16-3030-M10		
10 liter
16-3030-M5		
5 liter

EFOY Litium batteri

Efoy litiumbatteriet (LiFePO4) är speciellt anpassat för ta i mot laddning av din
bränslecell. Det är första steget mot ett nätladdningsfritt system. Det integrerade
Smart Battery Manegement System (BMS) kontrollerar och optimerar löpande
parametrarna för ideell effektivitet och skydd av batteriet. Tack var det inbyggda
värmeelementet kan man ladda detta batteri även i minusgrader. IP44 klassat
så inga problem att ha på en båt.
EFOY Hybrid Power
Tillsammans med EFOY-bränslecell är EFOY-litiumbatteri oslagbart. 100%
autonom, miljövänlig och effektiv. Det smarta BMS ser till att allt sköts enkelt
mellan cellen och batteriet.
16-3030-70
70Ah (26,9x17,5x19,0 cm) 12,8 kg
16-3030-105
105Ah (36,8x17,5x19,0 cm) 16,3 kg

EFOY-Display

Den högkvalitativa och
användarvänliga displayen
installeras inne i ditt fordon.
Här får du all information
på ett enkelt och smidigt
sätt presenterat. Här ser
du även hur mycket bränsle
du har kvar i din tank.
16-3030-D
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MAXA
TAKET
måttanpassade solpaneler
Serien NDS BLACKSOLAR solpaneler är ett steg
framåt i solenergi. Helt svart, de fångar en större mängd solenergi och
även då solljuset inte är så starkt som vid soluppgång och solnedgång,
tillåts en produktion av el som överskrider standardmodulerna. NDS BLACKSOLAR-modulerna
är tillverkade av högkvalitativa monokristallina celler och råmaterial som passar denna speciella
konstruktion, optimerar prestanda och når en 18,5% effektivitetsgrad. Dessutom är modulerna utrustade med speciella
monteringsfästen som designats av NDS för snabb och säker installation. BLACKSOLAR modulerna uppfyller de strängaste
kvalitets- och säkerhetsstandarderna, vilket garanterar en långsiktig pålitlighet även under svåra nordiska klimatförhållanden.
Inkl 6 meter kabel.

SUNCONTROL är laddningsregulatorn för solpaneler och är fullt designade och tillverkade av NDS. Hantera upp
till 300W ingångseffekt, med en maximal laddning på 20A. Mikroprocessorn kan köra upp till fyra laddningssteg, inklusive
desulfationsfasen, vilket är viktigt eftersom det garanterar förlängningen av batteriets livslängd. Den nya SUNCONTROL,
i MPPT-versionen SC 300M möjliggör maximering av solpanelens potential, vilket förbättrar prestanda upp till 25%.
16-6020-110 BlackSolar 110W, inkl MPPT
(1345 x 541 x 60 mm)
9,5 kg 5,98A vid max effekt
16-6020-180 BlackSolar 180W, inkl MPPT
(1625 x 676 x 60 mm)
14,0 kg 8,97A vid max effekt
16-6020-1
BlackSolar Touch Display (extra tillbehör)
16-6020-2
MPPT Regulator Max 300W
Att tänka på:
Skall du koppla ihop flera solceller då kan du antingen koppla dem i
serie eller parallell. Viktigt att du har två solceller som ger samma volt.
Kopplar du i serie får de högre volt ut och då jobbar din MPPT-regulator
bäst. Risken med detta är om en av panelerna hamnar "i skugga" så
tappar du all effekt, detta slipper man om man kopplar dem i parallell.

Sunwind Arpina solcell med regulator.
185W solcell Blackpanel med monteringsfäste för husvagn och husbil. 5 meter kabel
medföljer. 1632x666x60 mm.
14 kg. 11,1Ah max laddning.
Mppt 20Ah regulator med
max 260W laddning. Med
denna regulator kan du ladda
två batteribanker separat.
Praktiskt när du vill separera
eller ladda förbrukar- och
startbatteriet samtidigt. Inbyggd LCD-display.
16-6021-10
185W solpanel med MPPT
16-6021-11
185W solpanel
16-6021-20
20A MPPT Sunwind regulator
16-2021-21
20A PWA Sunwind regulator
16-2021-22
30A MPPT Victron regulator
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C120

Alustomme för optimal värmeavledning 36 celler - 120W
Kan kombineras med övriga paneler
1380x820 mm, 3,7 kg
16-6025-11
Art nr:		

C90

Alustomme för optimal värmeavledning 36 celler - 90W
Kan kombineras med övriga paneler
1310x800 mm, 2,85 kg
16-6025-12
Art nr:		

S120

Alustomme för optimal värmeavledning 36 celler - 120W
Kan kombineras med övriga paneler
1360x500 mm, 3,45 kg
16-6025-1
Art nr:		

Alustomme för optimal värmeavledning 36 celler - 90W
Kan kombineras med övriga paneler
1310x820 mm, 2,95 kg
Art nr:		
16-6025-10

C120
Kabelgenomförig
för tak. Enkel eller dubbel
16-6013
Enkel
16-6013-10
Dubbel

L90

C90

Moscatelli solpanel

Italensk design när den är som bäst. Ny serie solpanel
från Moscatelli. Panelerna är uppbyggda av 36 st effektiva
monokristall celler som levererar som mest 10,2Ah och drygt 20V.
6m kabel och genomföring medföljer.
16-6026-01
100W - 1072x517x55 - 5,2Ah - 20,85V
16-6026-02
100W - 1560x350x55 - 5,2Ah - 20,85V
16-6026-03
130W - 1390x517x55 - 6,7Ah - 20,55V
16-6026-04
195W - 1500x675x55 - 10,2 Ah - 12,50V

Solcellsdrivet pulsladdningssystem som
underhållsladdar ditt batteri även om det
inte finns tillgång till fast el. Smart på båt
eller vid vinterförvaring av ditt fritidsfordon
I paketet ingår en solcell på 6W och en 12V
pulsladdare på 2A
16-3001
340 x 500 mm
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16-6025-22
16-6025-23
16-6025-24

RE104 - 20Ah PWM regulator - Max 350W - 2x batterier
RE120 - Display för RE104
RE252 - 25Ah Mppt regulator med bluetooth - Max 350W - 2x batterier

RE252 - 25Ah

RE104 - 20Ah

RE120
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PURE SINE POWER
NDS Smart-INPURE

Det nya sortimentet av växelriktare som är utformade och utvecklade av NDS, de skapa
en serie professionella produkter som motsvarar sina kunders förväntningar. Dessa
inverters har utformats för att garantera bästa prestanda när det gäller säkerhet,
effektivitet och tillförlitlighet. Tack vare några speciella tekniska och innovativa lösningar
är SMARTIN-omformare också lämpliga för professionell användning.
Modellerna finns 400W, 600W, 1000W, 1500W och 3000W versioner.
NDS Smart-INPURE 400
400 W effekt
1000 W toppeffekt
214 x 71 x 140 mm
16-3055-400

NDS Smart-INPURE 600
600 W effekt
1500 W toppeffekt
244 x 71 x 140 mm
16-3055-600

NDS Smart-INPURE 1000
1000 W effekt
3000 W toppeffekt
262 x 121 x 270 mm
16-3055-1000

NDS Smart-INPURE 1500
1500 W effekt
4000 W toppeffekt
322 x 121 x 270 mm
16-3055-1500

NDS Smart-INPURE 3000
3000 W effekt
6000 W toppeffekt
382 x 121 x 270 mm
16-3055-3000

NDS Smart-INPURE + IVT

Samma inverter som ovan men med den smarta prioritetsomkopplaren för nätdrift. Detta sparar
batteriet och gör att du har en stabilare 230V anslutning.
NDS Smart-INPURE 1000
1000 W effekt
3000 W toppeffekt
262 x 270 x 121 mm
16-3054-1000

NDS Smart-INPURE 1500
1500 W effekt
4000 W toppeffekt
322 x 121 x 270 mm
16-3054-1500

NDS Smart-INPURE 2000
2000 W effekt
5000 W toppeffekt
382 x 121 x 270 mm
16-3054-2000

DOMETIC SINEPOWER DSP-EM

Spänningsvakt för 12 volts termoelektriska kylboxar. Stänger av förbrukaren
automatiskt vid underspänning och
återtar vid normal spänning
16-5010-10

ÖVERVAKNINGS- OCH STYR- ENHET FÖR DSP-T
VÄXELRIKTARE OCH MCA-LADDARE
En praktisk och mångsidig styrenhet designad för
enkel användning av Dometic sinusväxelriktare och
batteriladdare. Utöver standardfunktionerna (PÅ, AV
och standby) anger den även värden som effekt och
spänning. Genom anslutning av en MCA batteriladdare
och en batterisensor kan enheten uppgraderas till en
kraftfull energiövervakningsenhet och styrcentral.
16-3046-EM

DOMETIC SinePower DSP INVERTER

Dessa kompakta sinus växelriktare är designad för att omvandla 12 V till 230 V AC och garanterar en pålitlig drift av
elapparater på upp till 2 000 W från fordonsbatteriet. Integrerade skyddskretsar förhindrar skador till följd av överbelastning,
överhettning, över- och underspänning. Det automatiska standbyläget sparar energi.
*En ren sinusvåg med 230 V som lämpar sig för försörjning av känsliga förbrukare *Brett intervall för den ingående likspänningen, för
fordon med utsläpps EURO 6 *Spar energi med automatisk ”wake-up” funktion via standbyläge *Lätt att installera i horisontellt eller
vertikalt läge *Automatisk omstart efter överbelastning, över- eller underspänning *Den tystgående fläkten är belastnings- och temperatur
styrd *Fjärrkontroll medföljer som standard (ej 150W)
16-3044-0212 150W
149x50x126 mm 1,10 kg
16-3044-0612 600W
220x80x230 mm 2,80 kg
16-3044-1012 1000W 240x80x230 mm 3,10 kg
16-3044-1512 1500W 382x97x272 mm 4,90 kg
16-3044-2012 2000W 402x97x272 mm 5,20 kg
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Prioritetskoppling för
nätdrift

Torka håret, brygg en espresso och
titta på dina favoritfilmer precis som
hemma.
Res med alla bekvämligheter du föredrar.
Vår nya generation premiumomvandlare
i SinePower DSP-T-serien har även
fördelarna med prioritetskoppling för
nätdrift med spänningssynkronisering
och ett energibesparande smart
viloläge. Som alla DSP-omvandlare
passar de bra i moderna fordon med
smart generator. Välj en modell som
motsvarar dina behov vad gäller effekt
och komfort.
Den integrerade prioritetskopplingen
för nätdrift garanterar en mjuk över
gång från batteri och elnät så fort fordonet
ansluts till en extern strömförsörjning.
Om den inte känner av någon belastning
byter omvandlaren till det energisparande standbyläget. Den slås på
igen automatiskt så snart den förinställda “wake-up” nivån uppnås. Den
kan konfigureras via kontrollpanelen.

			

		

iMANAGER

				
Innovativt systemet som kontrollerar
					dina batterier. iMANAGER hanterar,
					samtidigt eller separat, upp till tre
					batterier av olika sort och strömmstyka.
				
Det förbättrar deras effektivitet och
				
bevarar deras hållbarhet, tack vare den
automatiska switchen. Pekskärmen visar all info och det gör det möjligt
att manuellt aktivera eller avaktivera batterier med en knapptryckning
för en mer anpassad laddning eller användning. Den stora fördelen med
individuell laddning av dina batterier är att om ett skulle gå sönder eller
tappa sin funktion är det bara att byta just detta batteri, du behöver inte
byta alla som du var tvungen att göra förr.
16-3056

DOMETIC Modifierad Power

DOMETIC SinePower 1312T
med prioritetskoppling
1300W kontinuerlig effekt
405 x 118 x 284 mm (D x H x B) 4,8 kg
16-3046-1312
För att kunna driva riktiga ”energislukare” som kaffebryggare, brödrostar och
dammsugare behöver man en väldimensionerad omvandlare, dock krävs ingen
DOMETIC SinePower 1812T
ren sinusvågsspänning. De fungerar även utmärkt när de drivs med sinusliknande
med prioritetskoppling
230 V-spänning, som genereras av de båda kraftfulla omvandlarna i serien Dometic
1800 W kontinuerlig effekt
PerfectPower. Förutom hög kvalitet erbjuder de även en rad olika komfortdetaljer.
405 x 118 x 284 mm (D x H x B) 6,1 kg Till exempel prioritetskoppling för nätdrift eller mjukstart, som även energislukande
16-3046-1812
apparater på ett skonsamt sätt. Dessutom har de kabelhantering, frånluftsadapter,
anslutningar för fjärrkontroll och extern brytare samt justerbara fästen.
DOMETIC SinePower 2312T
16-3045-0150 PP152 150/350W
167x71x129 mm
0,80 kg
med prioritetskoppling
16-3045-0350 PP402 350/700W
177x71x129 mm
0,99 kg
2300 W kontinuerlig effekt
16-3045-0550 PP602 550/1100W 222x71x129 mm
1,40 kg
481 x 118 x 284 mm (D x H x B) 6,6 kg
16-3046-2312
DOMETIC SinePower 3512T
med prioritetskoppling
3500 W kontinuerlig effekt
490 x 122 x 324 mm (D x H x B) 10,9 kg
16-3046-3512

Hyundai Elverk

LCD skärm som visar volt, frekvens och antal timmar.
Mycket enkel att starta. 230V ren sinus samt 12V uttag.
Kompakt med låg vikt. Eco-mode för att spara drivmedel
samt sänka ljudnivå. Kan konverteras till gasdrift.
1000W Peak Power - 900W Running Power - 1x230V (4,4A) + 1x12V
1,8 Hp, 50CC - Snörstart - 2,1 liters tank - 95 blyfri
4,0h vid 50% effekt - 60dB - 451x242x379 mm - 14 kg
16-3060-10
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Prouser Batteriladdare

Universalladdare för både 6/12/24V. Passar för Bly/Syra,
AGM, Gel och Litium. Laddaren kan vara permanent tillkopplad till batteriet utan att batteriet tar skada. För underhållsladdning, ex under vintertid är denna laddare ett utmärkt val.
Finns både med och utan Bluetoothuppkoppling. Autostart
och minnesfunktion. 8 stegs laddning för skonsam laddning.
TUV och CE godkänd. IP65.
6/12V 4Ah
16-3000-10
16-3000-11
6/12V 4Ah
16-3000-12
12/24V 7,5Ah
16-3000-13
12V
10Ah

NDS DC/DC laddare

DOMETIC
DC-DC LADDARE
PerfectPower, 12 V till 12 V
Denna DC-laddningsomvandlare ser till
att fritidsbatteriet alltid laddas optimalt
under körningen så att du aldrig har slut
på batteri när du når din destination.
Rekommenderas starkt för moderna
EURO 6-fordon med smarta generatorer.
Rekommenderas även för fordon där
kabelarean är för liten för att försörja
anslutna apparater.
Fritidsbatteriet laddas optimalt under körningen
Stabil utspänning, lämpar för känsliga enheter
Avancerad IU0U-laddningsteknik
Kan anpassas till alla vanliga batterityper
Enkel konfiguration med yttre DIP-switchar
Hölje med exklusiv Dometic-design
16-3047-10
10 Amp
16-3047-20
20 Amp
16-3047-40
40 Amp

laddare som är Euro6 kompatibel. Kan ladda alla typer av batterer, både litium, AGM, gel och blöta batterier.
Två olika modeller:
Plus har två ingångar - solpanel & generator Gold har tre ingångar - solpanel, generator och laddstolpe.
Laddar i 5 steg med styrning från den inbyggda microprocessorn.
Solpanel: Max 250W, Generator: 70=25Ah 90=30Ah 110=40Ah, Laddstolpe240V=20A
16-6016-01
Plus 25Ah
16-6016-02
Plus 30Ah
16-6016-03
Plus 40Ah
16-6016-10
16-6016-11
16-6016-12

Gold 25Ah
Gold 30Ah
Gold 40Ah

Victron 25/50/100Ah DC/DC laddare

När det bara skall funka... Victrons DC/DC laddare styr laddningen helt automatiskt från generatorn
på din bil. Den startar med vibrationerna från motorn och stängs av lika smart
när dessa upphör. Detta säkerställer att den laddar så fort generatorn ger ström
och stjäl ingen ström från startbatteriet när bilen ej är igång - helt automatiskt!
DC/DC laddaren är helt programmerbar för att kunna finjusteras för just ditt fordon
och ditt batteri. Endast en USB-kabel krävs för att kunna göra alla inställningar
i den enkla PC-programvaran. Detta är viktigt på alla nya
fordon med Euro 5 och Euro 6 motorer som inte alltid ger
rätt laddström. Här kan du ställa utgångsspänningen för att
ge rätt spänning, varken för hög eller får låg.
16-6017-01
25Ah
16-6017-02
50Ah
16-6017-03
100Ah
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Milenco
OptiMate 20
Världens mest
avancerade Hi-Amp professionella
batteri pulsladdare för start och
djupcykel 12V batterier som kräver
noggrann temperaturstyrd laddning och
kontrollerande långvarigt underhåll.
Milenco 20 kan rädda dina batterier där
spänningen har fallit så lågt som
till 0,5V. Går djupare in i batteriet och
erbjuder världens bästa återhämtning
av “döda” batterier som andra laddare
inte kan med vår beprövade 9-stegs
innovativa laddprogram som är speciellt
framtagen för bil- och fritidsbatterier.
Helautomatisk drift för att skydda,
ladda och underhålla ditt fritidsfordons
batteri. Perfekt för underhåll av alla 12V
BLY/AGM/GEL batteri från 3Ah upp till
400Ah.
16-3002-1

Start- och fritidsbatterier är avsedda för olika ändamål. Startbatteriet måste kunna
ge hög ström när motorn startas och därefter fungera som energibuffert med
korta cykler. Fritids- och fordonsbatterier laddas däremot ur med mindre ström
över längre tid och laddas sedan upp igen. På så sätt utsätts de för betydligt
större påfrestningar. Laddningstekniken måste vara anpassad till dessa faktorer
för att skydda batterierna mot skador och förlänga deras livslängd. IU0U-batteriladdarna använder en unik laddningscykel i sex steg. De är optimala för alla
gel-, AGM- och våtbatterier eftersom de både är snabba och skonsamma.
Modell
MCA 1215
MCA1225
MCA 1235
Batteriutgångar
1+1
2+1
2+1
Slutspänning
14,4-14,7V DC
14,4-14,7V DC
14,4-14,7V DC
Underhållspänning
13,8V DC
13,8V DC
13,8V DC
Rek batterikapacitet 40-170Ah
75-300Ah
100-400Ah
U0-fasbegränsning
8h eller 16h
8h eller 16h
8h eller 16h
Max laddström
15A
25A
35A
o
o
o
o
Drifttemperatur
-20 C- +50 C
-20 C- +50 C
-20oC- +50oC
Mått (B x H x D)
175x91x310 mm 175x91x310 mm 175x91x310 mm
C:a vikt
1,6 kg
1,7 kg
1,9 kg
Art. nr
16-3040-1215
16-3040-1225
16-3040-1235

Tudor Exide Batteriladdare

Milenco
OptiMate 10
Helautomatiska
laddare för 12V batteri.
Milenco 10 kan rädda dina batterier där
spänningen har fallit så lågt som till 2V
för att sedan ladda och slutligen underhållsladda det, allt helt automatiskt.
Milenco 10 är den perfekta pulsladdaren
om du “ställer undan” din husvagn eller
husbil under vintern, laddaren håller
koll och underhållsladdar batteriet
vid behov och styr laddningen i en
optimerad temperaturreglerad 6-stegs
laddning. Perfekt för månadslånga
underhåll av alla 12V BLY/AGM/GEL
batteri från 15A upp till 192Ah. Laddaren
kan fästas på väggen och levereras
med kabel för fast montering på batteriets
poler samt med krokodilklämma.
16-3002

Med Exides batteriladdare behöver du inte fundera
på om husbilen startar till första vårturen eller om
ditt husvagnsbatteri är laddat. Du har själv full kontroll
och slipper tråkiga överraskningar. Exide använder
den modernaste tekniken för att göra en batteriladdare
som motsvarar den höga nivå som du är van vid från
Exide. Vi är en av världens ledande
batteriproducenter och då duger inget annat än det
bästa. Därför har vi utvecklat en serie laddare för 12 v batterier.
Modell
Ström in max
Laddström max
Laddspänning
Rek batterikapacitet
IP-klass
Max laddström
Drifttemperatur
Mått (B x H x D)
C:a vikt
Art. nr

12V/5.5A
1A
5,5A
13,7-15,5V DC
1-85Ah
IP54
15A
-40oC- +50oC
225x50x50 mm
0,5 kg
16-3050-1
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12V/7.0A
1,5A
7,0A
13,7-15,5V DC
1-150Ah
IP54
25A
-40oC- +50oC
225x50x50 mm
0,5 kg
16-3050-2

12V/15A
2A
15A
13,7-15,5V DC
20-300Ah
IP54
35A
-40oC- +50oC
315x65x60 mm
0,8 kg
16-3050-3
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Battery Backup

Startbatteri Exide 62 Ah
600A startkraft vid 00C, CCA 540(A)
Mått: 242 x 175 x 190 mm (LxBxH)
16-5010-062

Knappcellsbatteri
CR2032. Lithium
8-pack
16-5001

Powerbank modell större. Med denna kan
du starta din bil (upp till 2,5 liters bensin),
ladda din mobil/dator,
160x75x25 mm. 430 gr.
16-3014-10

Batterifäste 2-pack
Set med plus/minus
16-1025-01

Fritidsbatteri Exide Dual 80 Ah
350Wh*, CCA 510(A)
Mått: 270 x 175 x 222 mm (LxBxH)
16-5010-080

Alkaliska
batterier
16-5003
16-5004
16-5005
16-5006

AAA 4-pack
AA 4-pack
LR20 2-pack
6LR61 9volt 1-pack

Quick Power
Batterifästen. Snabbkoppling.
2-pack
16-1025

Sunwind Lithiumbatteri 100Ah

Kraftigt och prisvärt lithiumbatteri på hela
100Ah. Ypperligt om du skall ha ett batteri
i båten, husvagnen eller husbilen och vet
att du bara kommer använda ditt fodon
när det är plusgrader. Detta batteri har
inbyggd BMS för att sköta laddning och har
Bluetooth för enkel och smidig hantering.
Kan parallellkopplas (upp till 8 st) om man
vill använda det som startbatteri.
310x173x217 mm. Max 75Ah laddström.
13,5 kg. 100Ah - Max 80Ah (3sek)
Bluetooth
16-5015-100

Sunwind Lithiumbatteri 100AhHEAT

Smart lithimbatteri med bluetoothkoppling för enkel och smidig hantering.
Cylindriska LiFePo celler. Batteriet har DIN-poler så du kan använda både
M8 koppling alt snabbkoppling. Batteriet har HEAT-funktion vilket menas med
att det funkar utmärkt att användas och framför allt laddas i minusgrader.
Vid laddning i minusgrader värms batteriet först upp till 00C innan laddning.
Vid -150C brukar detta ta ca 45 minuter. Batteriet måste laddas senast 15
dagar efter det har blivit helt urladdat. Urladdning av batteriet bryts vid 8V.
Batteriet får ej seriekopplas. Max laddström 60A. Den inbyggda BMS är
inställd för att kunna ta imot låg laddström från ex solceller under de mörka
månaderna. Batteriet är perfekt att monteras under sätet på många husbilar
då måtten är de samma som ett fritidsbatteri. Laddas med en vanlig laddare.
16-5015-100H 100Ah Heat (174x191x335 mm) 12,8 kg
16-5015-300H 300Ah Heat (230x520x270 mm) 35,3 kg

Lithium Batteri 12V
96/200Ah
Fritidsbatteri Exide Dual 115 Ah
550Wh*, CCA 760(A)
Mått: 350 x 175 x 235 mm (LxBxH)
16-5010-115

Lithiumbatteri som kan
laddas även vintertid,
Dometic PLB40 Ah

Fritidsbatteri Exide GEL 80 Ah
900Wh*, CCA 540(A)
Mått: 353 x 175 x 190 mm (LxBxH)
16-5012-080
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litium järnfosfatbatteriet levererar höga
nivåer av mobil el – upp till 40 timmars
med Dometic CFX 40, kylning på en
enda laddning. Konstruerad för att driva
kylboxar och andra 12 V förbrukare utan
landström. Tack vare dess lätta och
kompakta design kan du njuta av en
verkligt oberoende och resa under en
längre tid utan att vara uppkopplad till
elnätet. Inbyggd 8 A laddare.
Kan driva en Dometic CFX3 45 kylbox i
upp till 53 timmar på en laddning (vid
inomhustemperatur 5 °C)
16-5015-40
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nytt lithiumbatteri för användning i husbil,
husvagn, båt eller stuga för kraftintensiva
förbrukare. Batteriet har en avancerad BMS
(battery management system) för att säkerställa & skydda batteriet mot felaktiv laddning, höga temperaturer och överbelastning. Batteriet kan laddas med de allra flesta förkommande moderna laddare. Det kan paralellkopplas för att öka
kapaciteten och det är utvecklat för att användas som förbrukarbatteri (ej startbatteri). Endast 12,8 kg. M8 batteripol.
Batteriet kan bytas rätt av mot ditt blysyra batteri tack vare det avancerad BMS. Endast 3% självutladdning/månad.
Batteriet klarar ca 2000 st 100% urladdningar. Detta ger batteriet en livslängd på ca
5-6 gånger längre än ett vanligt batteri.
16-5013-94H 96 Ah 350x175x188 mm
16-5013-200H 200 Ah 485x170x245 mm
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Att tänka på

Ska du åka och campa i sommar? Innan du ger dig av bör du kontrollera att den elektriska utrustning som du
ska ta med dig är i säkert skick. Elinstallationer i husvagnar är extra utsatta eftersom de utsätts för kraftiga
vibrationer och skakningar under färd. Därför bör du se över de elektriska apparaterna och dess anslutning
regelbundet. Kontrollera att kablar, stickproppar och uttag inte sitter löst eller har synliga fel som exempelvis
sprickor. Finns det synliga skador eller missfärgningar på elledningarna på dina elektriska apparater
ska du kontakta en elinstallatör för att byta ut dem.

Jordfelsbrytare

Se efter om campingens anslutningsuttag har en jordfelsbrytare. Prova att den löser ut genom att trycka på
testknappen innan du använder uttaget. Alla eluttag vid campingar som installerats efter 1994 ska enligt lag
vara skyddade av jordfelsbrytare. Men, för säkerhets skull kan du ta med en egen portabel jordfelsbrytare.

Elektriska apparater i förtält

Alla elektriska apparater är inte avsedda för att användas i utomhusmiljö.
Läs alltid bruksanvisningen för en produkt innan du använder den.
I bruksanvisningen står det bland annat hur och var apparaten får placeras.
Vill du använda elektriskt materiel för inomhusbruk i tält eller förtält
måste utrymmet motsvara inomhusmiljö.

Godkännd kvalitétskabel
Anslutningskabel
3x2,5 mm², H07RN-F, godkänd för utomhusbruk. VDE-godkänd.
CEE-kontakter i båda ändar, hona med lock. Kabel med vinklad
honkontakt har även uttag för vanlig stickpropp i ryggen.
16-2010-10 10 meter Rak hona
16-2011-15 15 meter Rak hona
16-2010-21 20 meter Rak hona
Hane
Hona
16-2010-26 25 meter Rak hona
16-2010-11 10 meter Vinklad hona
16-2010-15 15 meter Vinklad hona
Finns med både rak och vinklad kontakt.
16-2010-20 20 meter Vinklad hona
Vinklad har schukouttag i “ryggen”

Elsäkerhetsverket

Hane
CEE-kontakt
230 volt 16 amp. Hane
16-2046

CEE-kontakt
230 volt 16 amp. Hona
16-2045

CEE-kontakt
230 volt 16 amp. Hane.
För fast
montering.
16-2048

Elintag
För infälld montering.
16-2037 100x160 mm
16-2039 100x160 mm
Lock

Hona

Adapter
Omvänd

Adapter CEE-Chuck Standard
Kompakt modell 230 volt, 16 amp
16-2049

Hane

Hane
Hane

2x Hona

Grenkontakt
CEE hane till dubbla CEE hona
16-2048-D

Hane

Hona

Adapter CEE-Chuck Omvänd
Kompakt modell 230 volt, 16 amp
16-2051

Adapter
Standard

Adapter Omvänd
Omvänd, 3x2,5 mm². H07RN-F,
VDE-godkänd för utomhusbruk.
0,4 meter med rak kontakt
16-2028

Hona

Adapter Standard
3x2,5 mm². H07RN-F, VDEgodkänd för utomhusbruk.
16-2029 med vinklad kontakt
har även ett extra schuck-uttag Hona
16-2027
0,4 meter, Rak
16-2026
1,5 meter, Rak
16-2029
1,5 meter, Vinklad

New-Line

Standard

CEE-kontakt
230 volt 16 amp. Hane. Passar i
el-stolpar med låsbart lock.
16-2050

CEE-kontakt
230 volt 16 amp. Hona. Vinklad med
vanligt stickuttag i ryggen
16-2047
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Elintag
För infälld montering.
16-2035 100x100 mm Standard
16-2038 100x160 mm New-Line

Elintag Vit
För infälld montering.
230V, 12V, HDMI &
TV-antenn
16-2030 100x100 mm
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Hane

3x Hona

Grenkontakt
CEE hane till dubbla CEE hona
16-2048-D3

Kabelbox
För CEE-kontakter, skyddar
kontakter mot smuts och väta.
16-2054

Batteribox Power

2x12V UNI-kontakter på utsidan samt ett dubbelt USB uttag.
Batteriboxen är även utrustad med
en voltmätare i locket för enkel
avläsning av batteriet.
16-3015-2 425x250x310 mm

Batteribox

16-3015 272x182x195 mm
16-3016 390x180x190 mm

Kabeltrumma
För din kabel, rymmer upp
till 30 m kabel.
16-2019

Kabelklämma
Håller ihop din kabel på ett effektivt
sätt. Lätt att bära och hänga upp.
16-2020

Cabel Clamp Pro
Håller ihop din kabel på ett effektivt
sätt. Finns i olika storlekar
Kabelväska
16-2020-10
Small (1,5-3,0 cm)
I slitstarkt material. Dragkedja stänger 16-2020-11
Medium (3,0-5,0 cm)
hela väskan. Rymmer upp till 25 m kabel. 16-2020-12
Large (4,0-8,0 cm)
16-2018
16-2020-13
Mega (7,0-10,0 cm)
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USB-laddare för fast montering
Smarta USB-laddare för fast montering. Finns både som infälld
och utanpåliggande. 2 st USB-utag (2,1+1 amp) med antingen
voltmätare eller 12 volts uttag.
16-2017-1
2x USB med voltmätare infälld
16-2017-2
2x USB med 12 volt infälld
16-2017-3
2x USB med voltmätare utanpåliggande
16-2017-4
2x USB med 12 volt utanpåliggande

Kompakt
USB-laddare dubbel med totalt 3 Amp
16-1029

Adapter
7 pol bil - 13 pol husvagn
16-4018

Uttag 20 mm 12V
För infällning. Ø 28mm
håltagning. 152x32 mm.
16-1016

Tvillingadapter
Passar både 12 & 20 mm uttag.
Dubbla 20 mm uttag.
16-1007

Ladda fyra smartphones
eller surfplattor med denna
smarta laddare. Omvandlar
spänningen från 110–240 V
växelström till 5 V likström
16-1030-20

Adapter
13 pol bil-7pol husvagn
16-4017

DOMETIC FRESHJET

Fordon i alla storlekar kan luftkonditioneras med hjälp av den framgångsrika FreshJet-serien.
De två små FreshJet-modellerna är marknadens mest kompakta klimatanläggningar. Effektvarianterna som presenteras här har alla samma kompakta design, vilket lämnar plats för solenergisystemet eller parabolen på taket. Du kan även installera ytterligare en FreshJet om du behöver olika
klimatzoner i fordonet. Den låga startströmmen hos FreshJet 1100 och mjukstartfunktionen hos 2200
modellen gör att enheterna fungerar perfekt även på camping platser med låg säkring
FreshJet 2000
FreshJet 2200
Fresh Jet 3000
FreshWell 3000
Fordonslängd
Plåtisar
Max 7 m
Över 7 m
Över 8 m
Kyleffekt
2000W
2200W
2500W
2700W
Värmeffekt
1200W
1200W
3100W
3000W
Säkring
6A
6A
10A
6A
Softstart
Ja
Ja
Ja
Ja
Värmepump
Nej
Nej
Ja
Ja
Belysning
Nej
Ja
Ja
Nej
Håltagning tak
40x40
40x40
40x40
Under bänk
Vikt
32 kg
32 kg
37 kg
21 kg
Antal utblås
4
4
4
3
Mått
78x56x22cm
78x56x22cm
99x66x24 cm
63x40x29 cm
16-3110-04
16-3110-02 Vit
16-3110-05
16-311-15
Svart
16-3110-02S Svart

FreshJet

Vinkeladapter
Från 12 till 20 mm. 12-24 volt, max 8Amp
16-1023

Adapter
7 pol bil - 13 pol husvagn
16-4019
Kabel för koppling mellan husvagn
och bil.
16-4015-07 7 pol (6x1,5 + 1x2,5)
16-4015-13 13 pol (9x1,5 + 4x2,5)

QI-laddare för din mobiltelefon, laddar
din telefon trådlöst med 5/7,5/10W
samt extra telefon med en USB-sladd.
Väckarklocka med LED nattljus.
16-1030-40
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SÄKERHETSTIMER 230V & USB

Glömmer du stänga av kaffebryggaren, strykjärnet eller plattången? Vi tror det
har oroat de flesta att man ska glömma något på hemma och orsaka brand i
hemmet. Med en timer slår strömmen av
efter avsatt tid och man slipper oroa sig.
”Drog jag verkligen ut strykjärnet innan
jag gick?”… En annan grym produkt är
vår USB timer, den kan du ladda mobilen
och surfplattan samtidigt och strömmen
bryts efter 1-4 timmar och du slipper oroa
dig för överhettade enheter.
16-1027-10
1-4 timmar
(USB)
16-1027-11
1-4 timmar
(230V)
16-1027-12
15-60 min
(230V)
16-1027-13
1-10 timmar
(230V)
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AC-systemet Mestic Split Unit
handlar om bekvämlighet. Att installera
den här enheten är enklare än någonsin
tidigare och som en extra bonus är den
helt portabel. Med andra ord, om och
när du uppgraderar ditt fordon kan du
bara ta din AC med dig! Tack vare detta
kompakta AC-paket förblir klimatet i ditt
fordon behagligt svalt även på en varm
dag.
*extremt enkel installation
*760W kyleffekt
*400W effekt
*Fungerar även som avfuktare
*3 olika ventilationsnivåer
*Endast 53dB
16-3111

Var du än är kan du nu njuta av ett behagligt klimat i ditt fordon
tack vare Mestic luftkonditionering.
Med denna AC når din husbil
eller husvagn den perfekta
temperaturen på nolltid.
AC kan inte bara kyla ner ditt
fordon, det kan även fungera
som värmare och avfuktare! Denna kraftfulla luftkonditionering ställer snabbt in
rätt temperatur i ditt fordon så att du kan njuta av din semester till fullo.
Temperaturinställningarna sträcker sig från 16 °C till 30 °C så att du kan göra
ditt fordon så kallt eller varmt som du vill. Klimatanläggningen Mestic Roof är
kompakt i storleken (101,8 x 65 x 25,9 cm) och lämnar plats för en solpanel eller
takbox ovanpå ditt fordon. Dessutom finns det ingen anledning att
oroa sig för störningar från luftkonditioneringen. Tack vare den senaste
tekniska utvecklingen är detta luftkonditioneringssystem väldigt tyst,
vilket gör att du kan koppla av precis som du vill.
Snabbt och effektivt, kyler ner och värmer precis som du vill ha det
Justerbar 16 °C till 30 °C - Monteringshål: 40 x 40 cm - Vikt 42,5 kg
Storlek: 101,8 x 65 x 25,9 cm 220 till 240V - 4.65Ah - 2200W värme - 2500W kyla
16-3113
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Lucy Play

Steller Led

Mycket verklighetstrogen fackla som
faktiskt är en ledbelysning. 4W
17-0039-02
60 cm, Solcell

17-0038-04
17-0038-04V

utan Bluetooth Svart
utan Bluetooth Vit

Speaker
Originalet, den klassiska lampan med det flammande
ljuset och högtalare. 17 cm hög och laddas på ett
smidigt sätt med den medföljande USB-sladden.
17-0038-02

Flammande lampa i exklusiv design.
Två färger, stål och koppar. Laddas med
den medföljande USB-kabeln och lyser
sedan i ca 30 timmar. IP65 så den kan
användas både inne och ute.
17-0038-07
Koppar
17-0038-08
Stål
17-0038-11
Koppar med Bluetooth

LED värmeljus med flammande effekt. Smart
timerfunktion gör att det lyser i 6h och sedan
stängs av i 18h. Inkl batterier
17-1004 2-pack

Speaker

Solcellslanterna
30 cm hög och ca 23 cm bred.
Varmvit flammande lampa.
17-0039-04

Solcellslanterna
3 olika former, 30 cm hög
och ca 23 cm bred.
Varmvit flammande lampa.
17-0039-05

Solcellslanterna
Varmvit belysning med brytare.
Handtag. 35 cm hög och 20 cm
bred.
17-0039-09

Solcellslanterna
Ca 8 cm i diameter med 10 st varmvita LED-dioder. Solcellen sitter skyddad
inne i glaskupan. Lampan kan användas
som lös glaskupa eller tillsammans med
det medföljande markspettet.
C:a 6-8 h driftstid vid fulladdat batteri.
17-0039-10

Sirius
LED

Ca 17 cm. Varmvit belysning som kan
ställas i 3 nivåer, 30%/60%/100%.
4 st AA batterier (ingår ej)
17-0020
Svart
17-0020-R
Röd
17-0020-G
Grön
17-0020-B
Blå

Smart led lampa som du
kan hänga upp. När du inte
använder lampan trycks den
ihop och är då lätt att stuva undan.
12-18 cm hög
17-0025

Ministorm2 LED

Ca 16 cm, smart bärhand
tag/krok. 3 st AA batteri
(ingår ej)
17-0001

Camping LED

Smart led lampa som
du kan både hänga
upp, ställa på bordet
eller använda den
inbyggda magneten
för att fästa den på
magnetiska ytor.
Drivs av 3xAAA
batterier (medföljer ej)
C:a 9,5 cm hög
17-0013-3

Mini Flare

Varmvit LED "stearinljus"
som är ca 90 mm hög.
3xAAA (medföljer ej)
17-1004-10
2-pack

Solcells lampa som är
uppladdningsbar för
trädgården i rostfritt
stål. LED. Total höjd
inkl markspjut 35 cm
17-0039-03
Solcell, 7-pack
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Venus Sensor LED

Rörelsesensor som
aktiverar lampan.
1200, 4-5 meter.
4 st AA batteri
(ingår ej). 24 cm
17-0021

Mini B Led

Uppladdningsbar
bordslampa som
kan användas ute,
är IP44. Kommer
med laddare och fullt
laddad lyser den ca
8 timmar. Ca 25 cm
17-0020-31

Campinglampa LED

Regulus LED
Stormlykta i 24 cm
hög och flammande
lampa. Frostat glas.
Batteri (medföljer ej)
17-0039-06

Uppladdningsbar
bordslampa i en
snygg industriell look.
3 olika nivåer i varmvitt sken.Laddas med
medföljande USB-kabel
Ca 25 cm hög
17-0020-31

Flare LED

Ignis
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Denna lampa passar för både inomhus
och utomhusbruk. Laddningsbar och laddare
medföljer. Fullt laddad lyser den ca 8 timmar.
Varmvitt ljus samt RGB. Du ändrar lätt
färg genom att knacka lätta på lampan.
IP44.
17-0020-30

Flame

Speaker
Helios, flammande lampa med naturtrogen och stämningskapande effekt.
Lampan har inbyggd bluetooth och en
högtalare för att spela musik. Finns i
vitt och svart. 21 cm
17-0038-03
med Bluetooth Svart
17-0038-03V med Bluetooth Vit

Stormlykta i metall
24 cm hög och
flammande lampa.
Klart glas. Batteri
(medföljer ej)
17-0004-10

LED-bordslampa OOO

Tack vare det integrerade Blutoothljudsystemet och det ergonomiska
handtaget kan du ta med din musik
var som helst Använd fjärrkontrollen
för justera ljuset med musiken, fast
eller pulserande färg! Med sin inbyggdahögtalare kommer Lucy
Play att göra succe på dina fester!
17-0035

Som ett vackert Fabergé
ägg lysern denna vackra
lampa upp mörkret.
Flammande LED som är
mycket naturtroget och kan
användas både inne på
fot elller utomhus på det
medföljande markspjut.
Utrustad med micro-USB
kontakt för snabb och smidig
laddning av det 1800mAh
starka lithiumbatteriet. 96 st
LED dioder. IP65 vattenskyddad.
Lampan måste laddas regelbundet
17-0038-01
24 cm
17-0038-06
27 cm

Ca 18 cm. Varmvit
belysning som kan
ställas i 3 nivåer, 30%
60%/100%. 3 st AAA
batterier (ingår ej)
17-0023
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Rolig lampa som ser ut som
glödlampa. Finns både med
och utan “sladd”. C:a 12 cm
hög och lampan med
sladd är totalt ca
90 cm (inkl sladd)
17-0013-1 med sladd
17-0013-2 utan sladd
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Blokhus
Elegant lampa tillverkad

Spotlight

i bambu. Stilren och
modern design. 4-8 tim
batteritid beroende på
ljusnivå. USB-kabel för
laddning.
17-0024-06
25 cm

Cambridge
Klassisk bordslampa med

fot i bambu. Varmvit och
tre nivåer på ljusstyrkan.
17-0024-07
27 cm

12V. LED.
Rostfri. Med brytare
17-1006 Läslampa
17-1005 Taklampa

Meteor

12V. LED.
Rostfri. Med brytare.
17-1007 Läslampa
17-1008 Taklampa
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Triton
Led-spot med brytare

12V, 1,4W, varm vit, 150
Lumen Original till
Knaus, Pilot, Solifer
och Polar70x120x105
17-1033

12V 1,4W, varm
vit, 150 lumen
som kan jämföras med 15W
halogen. 70x120x105 mm
17-1032

LED Power

12V, 3W vägglampa med touch
knapp som på natten skimmrar i
blått. Borstad stål och vit skärm.
17-0042-01

lampa i metall. Solcellsladdning samt via USB.
17-0024-09
Bordslampa 29 cm hög
17-0024-10
Hänglampa Ø14cm

Uppladdningsbar med ett
varmvitt ljus. Kan smart nog
även laddas med den medföljande USB-sladden.
17-0020-32

Väggspot med ledad arm.
1W, 3000-3200K
Med brytare. 22 cm
17-0041-01 Med USB-uttag
17-0041-02

Groove

Taklampa med 45 LED lampor, totalt
450 lumen. Justerbar styrka. Drivs
på 230V samt 12V adapter med 5 m
sladd. Fjärrkontroll medföljer. Endast
9W.
17-0030-B
Blå
17-0030-G
Grå
17-0030-O
Orange
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Luna
Led-spot med brytare.
12V 1,4W,
varm vit, 150
lumen som kan
jämföras med
15W halogen.
70x120x105 mm
17-1034

Arum Mirror LED

Dimbar 0,5-5W med den inbyggda
touchknappen. 110 Lumen. Kan
placeras antingen på vägg eller
tak. 200x90x10 mm
17-1031

Quadra Plafond LED

Dimbar med den inbyggda touchknappen. 4000K. Kan placeras
antingen på vägg eller tak.
17-4022-01 220x110x8mm, 6,3W
17-4022-02 195x195x8mm, 12W

Flexi+

Väggspot med ledad arm. 1,5W,
3000-3200K Med brytare. 38 cm
17-0041-03

Almond Mirror LED

Dimbar 0,5-3,5W med den inbyggda
touchknappen. 80 Lumen.
Kan placeras antingen på vägg
eller tak. 100x75x10 mm.
17-1030

Sao
Led-spot med brytare.

Harter
Elegant och exklusiv

OSL
Solcellsdriven LED lampa.

Flexi

17-2015

Hayes

Stilig och elegant bordslanterna med varmt sken.
Kan både stå på bordet
eller hängas upp i taket.
Batteriet kan användas som
en powerbank.
17-0024-08
25 cm

Holiday
Mini
Helt i rostfritt

Taklampa Cirro

Ø 250 mm. 12V, 10W G4 halogen
90 Lumen. Silversand
17-4016

Flexi BBQ

Batteridriven LED-lampa med
klämfäste för montering på ex.
grillen, stolen eller på hyllkanten. Armatur Soft LED
3xAAA batterier (medföljer ej).
LED. 12V. 250x65x35 mm.
Armen är flexibel och 49 cm lång. Med brytare. 0,75W, 80 Lumen
17-0052
17-1012-S Silver
17-1012-V Vit

Aurora

Lösa lysrör 12 volt
17-1022
Lösa lysrör 8w
17-1023
Lösa lysrör 13W

Elegant och energibesparande
LED läslampa. Passar lika bra
i husvagn, husbil som hemma.
Ställbar strömbrytare i tre nivåer.
och 6-10 timmar lystid.
Justerbar arm 27-50 cm hög.
17-0038-05

Flexi Charge

Uppladdningsbar flexi-lampa
med touch kontroll och klämma
för montering på valfri plats.
3 olika nivåer på ljusstyrka.
35 cm hög. Vit
17-1002-01

Läslampa med clips för att fästa
ex på boken, nackstödet i bilen
eller där man behöver tillfälligt
ljus. Kommer med 2x CR1220
(som ej går att byta)
17-1002-02
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Incasso LED

Infällnadsspot, Ø 68 mm. Dimbar och
IP44 klassd. 12V och 1,2W
17-0043-01

Giorno 3600 LED

Ø 87 mm. Utanpåliggande montering.
Lampan kan fällas ut och vinklas i
valfri riktning. Touchbrytare på lampan.
12V och 1,6W
17-0043-02
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Led G4
4500K
17-0008
17-0033
17-0034

1.0W 1-p
1.8W 2-p
1.0W 2-p

Led Spollampa 37mm
4500K
17-5050-16
0,7W Vit
17-5050-17
0,8W Vit

IMOOD

Styr belysningen i din husvagn eller husbil med din mobil eller surfplatta. Med IMOOD smart belysning är det nu
möjligt att tända, släcka och dämpa ljuset i varmvitt eller 16,8 miljoner olika färger med några få klick. IMOOD
Lamporna kan användas med både Google Android och Apple IOS.
RGBW - 12V - 3,5 till 6W - 160 till 600LM - Upp til 25 000 timmar livslängd
17-5050-40
G4 bulb 1-pack
17-5050-41
G4 bulb 2-pack
17-5050-42
G4 flat 2-pack
17-5050-43
MR16
2-pack

LED-slinga

Batterislinga med 30 LED-lampor.
Varmvit med ca 15 cm mellan varje
lampa. Batterihållare för 3x AA batterier
(medföljer ej).
17-0006-09

Varningspucken

Kompletterar varnings triangeln mycket
effektivt med sina 16 st lysdioder. Pucken
syns på ett avstånd upp till 1,5 km.
Den är vattentät, överkörningsbar och
magnetisk. 9 olika blinkfrekvenser och
batteritiden är upp till 100tim.
17-0027
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Led G4
4500K
17-0007
17-5050-14

Led G4
4500K
17-0009

Led MR11 / GU4
4500K
1.5W 1-p
17-0016
17-5050-22
2,5W 1-p

Ba15s halogenlampa
17-5020
5 watt 2-p
17-5021
10 watt 2-p

Flammande lampslinga som kan användas både till stämningsbelysning
till uteplatsen och bordsdekoration.
Fjärrkontroll med timer och styrning
av ljuset. IP44. Två ledslingor kan
kopplas ihop för totalt 16 lampor.
17-0038-09

Nexus LES-slinga

Byggbar ledslinga. Max 4 st lampor kan kopplas
ihop. 5V USB plugg. 200 lumen/ lampa.
17-0006-06

Dynamolampa

Aldrig mer utan ström i din ficklampa.
Denna dynamolampa laddar du på ett LED-slinga Elegans
enkelt sätt med det inbyggda hantaget. Ledslinga 125 cm lång och 10 lyktor
17-0015-10
17-0006-07
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E14 Klotlampa
17-5031
25 watt
17-5032
40 watt

1.3W 1-p

Led MR11 Spot 1
6000K
17-5050-21
2,5W Vit

Led MR8
2700-2900K
17-5050-020

1.0W Varm

LED lysrör med 120 graders spridning. 720-800 lumen.
2700-2900K. 60x18x0,8 cm. Röreslesensor så det räcker
att föra handen framför så tänder eller släcker man
17-5050-23

Led MR11 /
GU4 3000K
17-5050-019

2.0W Varm

2,5W Varm

0.6W 1-p
2,8W 1-p

Dörrbelysning Luce Esterna LED
Ledbelysning för att ha över dörren.
10x0,5W 4000K. 364x35x50 mm.
17-0040-S
Silver
17-0040-V
Vit

Sky

Positionsljus Jokon
Serie SPL 07. Tvåfärgat glas, finns både med
svart/klart & rött/klart glas. 92x43 mm. 5W.
Utanpåliggande montering. Märkning E1-021002
17-3020-1
Armatur Röd/klart glas
17-3020-2
Glas till 08-3020-1
Positionsljus Jokon
Serie SPL 2000. Tvåfärgat
glas, rött och klarglas. 5W
Utanpåliggande montering
90x40 mm.
Märkning E1-020230
17-3022

Positions / Frontljus Jokon
San-plast. 110x45 mm. 17,5 mm
hög. Ø 25 mm håltagning. 5W.
17-3012 Orange
17-3013 Vit

www.holidayfritid.se

Twin

Ytterbelysning LED
För montering vid ingångsdörren
på husvagn eller husbil. 12 volt.
17-2033
Sky
17-2035
Twin

Homeline LED-slinga

2 i 1 lampan Emit

Bo-Camp lampan som både är ficklampa
och tältlampa i samma. Ficklampan har
2 nivåer samt funktionen att den blinkar.
Har även funktionen att man kan "dra
isär" skaftet och får då en tältlampa. Sitter
även en magnet i botten som gör att man
kan fästa den på magnetiska ytor.
Drivs av 4 st AAA batterier (medföljer ej)
17-0015-11

Led E14
2700-2900K
17-5050-18

Led G4
3000-3200K, 1-pack
17-5050-10
0,6W Varm
17-5050-11
1,1W Varm
17-5050-12
1,2W Vit
17-5050-13
2,2W Varm

Spollampa 40 mm
17-5046
10 watt 1-p
17-5047
15 watt 1-p

Bakljus Jokon
Serie 710. Krom Ø 95 mm
höjd 23 mm infällning 57 mm
17-3030 Röd
17-3040 Dekorring krom

LED
LED
LED Positions/ Front ljus Jokon
100 mm kabel. 0,6W LED-lampa.
110x45 mm
17-3010-LED Orange
17-3011-LED Vit
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TrumaTherme

Ultra Heat

Effektiv användning av uppvärmningsluften. Extra elpatron så att
vattnet kan värmas även utan värmedrift. Kort uppvärmningstid vid
eldrift, från 15 °C till 60 °C på 50 minuter.
Steglöst reglerbar vattentemperatur upp till 65 °C.
Volym på 5 liter. 2 kg. 37x22x23 cm (LxBxH)
Komplett med manöverenhet
19-5016
Truma Therme, komplett
19-5016-1
Reservtank Therme

Den idealiska tillsatsen till gasvärmaren Truma S
och Trumatic S. Tre effektsteg för individuell
värmekomfort. Enkel montering Snabb uppvärmning i alla väder. Effektivare varmlufts
fördelning än med enkla värmefläktar.
19-5003

Gasolslang
50 meter rulle, 2601 LPG, 8x15
19-4010-50

Snabbkoppling till
Safari Chef och övriga Cadac grillar
med 1/4” skruvanslutning och 8 mm
gasolslang.
19-2043-10
Gasolnippel
10 mm slang till 10 mm rör
19-2043-01

Takskorstensats
Bestående av skorsten, 2,5 meter avgasrör,
2 meter isoleringsrör samt 3 klämmor
19-5007 Truma S5004 (sats)
19-5008 Truma S3004 (sats)
19-5009 Avgasrör AE3, Ø 55mm
19-5010 Isoleringsrör ÜS, Ø 65mm
19-5011 Klämma ÜS, Ø 65mm

Gasolnippel
10 mm slang till 8 mm rör
19-2043-02

Gasolkit med 1 meter gasolslang,
reduceringsventil och två slangklämmor
19-4011
Komplett kit
19-1025
Reduceringsventil
19-4020
Slangklämma 2-p
A-4175001
Packning

Gasolnippel
10 mm slang till 10 mm rör med
väggfäste
19-2043-04

Gasolnippel
90°, 8 mm med mutter.
19-2043-06

Läckagestestare ALDE
19-2040-01
Testare
19-2040-02
Vätska till 19-2040-01

Läckspray

Avslöjar läckan snabbt och enkelt. Kan
användas på alla system med gas eller
luft under tryck
19-1030

LevelCheck
Visar snabbt och tillförlitligt med LED
om gasolen ligger inom mätområdet.
För alla stål- och aluminiumgasflaskor
med 200–350 mm diameter. Tillförlitlig
mätning med ultraljud
19-2024

Bluetooth Gasolvåg
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DuoC med EisEx

Fjärrindikator för DuoComfort,
DuoControl och DuoContorl CS,
visar inne i fordonet vilken flaska
som är i drift. Förhindrar att regulatorn fryser vid låga temperaturer.
19-5019

Skyddar gasregulatorn och
ventilerna från nedsmutsning
och olja. Monteras före gasregulatorn. 99% frånskiljningsgrad. Perfekt för en felfri
funktion och god livslängd på
din regulator
19-5018
Komplett
19-5018-2 Utbytespatron

DuoComfort

Vid komplettering av en anläggning
med två flaskor. Finns redan
MonoControl eller SecuMotion
installerad är DuoComfort
perfekt som komplettering för
omkopplingsanläggningen för
två flaskor.
19-5020

DuoControl

1x kran, rörkoppling 8 mm
1x kran, slangkoppling 8 mm
2x kran, rörkoppling 8 mm
3x kran, rörkoppling 8 mm
4x kran, rörkoppling 8 mm
(10 mm anslutning)

Gasolvågen som väger din tub och skickar till din
telefon eller läsplatta via Bluetooth hur mycket som
är kvar i flaskan. Fungerar med både Android och iOS
system. Max mått på flaskan är Ø30 cm. Funkar
både i husvagn, husbil och hem.
19-2025

450 mm lång högtryckslang
med slangbrottssäkring
19-5017-1 G10, SE Pol
19-5017-2 G12, DE

Truma gasfilter

Gasolnippel
T-koppling, 8 mm
med mutter.
19-2043-07

Gasolkran
19-2042-01
19-2042-02
19-2042-03
19-2042-04
19-2042-05

Truma högtryckslang

Gasoltubsmätare
Fästes på utsidan av flaska för enkel
och smidig avläsning av nivå
19-2020
För stål

Mono
Control

Vertikal montering

Horisontell montering

DuoControl CS
Tack vare den integrerade krocksensorn är den här säkerhetsanläggningen för gastryck optimal. Det medför säker
uppvärmining under färd. Automatisk omkoppling från en
tom till full flaska. Manuellt val av driftsflaska via vridknapp.
Statusindikation på driftsflaska (full/tom). Viktigt är att
montera den rätt, finns för vertikal alt horisontell montering
19-5021-V DuoControl Vertikal
19-5021-H DuoContorl Horisontell

MonoControl CS
Säker under resa med en gasolflaska. Regleranläggning för
gastryck med krocksensor. MonoControl CS kan monteras
som komplettering till en omkopplingsanläggning för två
flaskor, använd Truma DuoComfort omkopplingsventil och
en tjockare gasslang.
19-5022-V MonoControl
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Tvätt &
Rengöring
Korrekt rengöring, både inomhus
och utomhus, är viktigt innan säsongen äger rum. På de nästkommande sidorna hittar du en mängd
olika produkter för tvätt och städning. Globex är speciellt lämplig
för rengöring av husvagnar och tar
bort de tuffaste fläckarna, utan att
skada ytan. Dessutom finns den
med vax, vilket gör att husvagnen
och husbilen håller sig ren längre

Turtle erbjuder även sitt eget tvättmedel, Caravan Shine, en effektiv
och koncentrerad rengöringslösning som tar bort sot, fett, olja och
annan smuts. Turtle Wax har också
en effektiv Caravan Sealer som ger
ett förbättrat långsiktigt skydd som
stänger lackens porer och ger en
hård och jämn yta där smuts får
svårt att fästa.
Ta hand om lacken!
Om du har haft mindre skador
på färgen, bör dessa också
åtgärdas innan bilen är klar för
vägen igen. Det lönar sig också
att polera husbilen nu när den
är fräsch och ren, vilket skyddar
lacken ännu bättre.
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Texelent Textil Skydd

Är en effektiv impregnering mot fukt, smuts och fläckar.
Den bildar ett osynligt skydd som bibehåller textilierna
fräscha och lättskötta utan att ändra på utseende
eller egenskaper. Textilskyddet lämpar sig väl för
alla typer av beklädnads tyger, möbler och mattor i
hemmet, bilen, båten, husvagnen etc. Texelent Textilskydd
varken syns, känns eller förändrar materialets egenskaper.
Utspilld vätska lägger sig som pärlor på ytan och kan enkelt torkas av utan att lämna något spår efter sig.
Tvätta ytan först med Texelent Textiltvätt eller Textilskum och impregnera sedan med Texelent Textilskydd.
Mer info på www.holidayfritid.se
18-3012-01 Textilskydd
18-3012-02 Textiltvätt
18-3012-03 Textilskum

500 ml
500 ml
150 ml

18-3012-04 Lädertvätt
150 ml
18-3012-05 Läderbalsam 150 ml
18-3012-06 Läderskydd 500 ml

Impregnering
IMPRENEX

För impregnering av grova
textilier. Snabb och effektiv
impregnering. Utmärkt till
förtält, ryggsäckar, båtkapell och markiser.
Räcker till ca 3-4 m2.
Rengör ytan noga.
Pensla, borsta, rolla eller
spraya på Imprenex på
den torra ytan. För bäst
resultat utföres impregneringen i +100 eller varmare.
Torkning i värme ger
bättre resultat.
Låt torka i minst ett dygn.
18-3010

KAMPA Seam Sealer

För tätning av sömmar på ditt tält eller
markiser. Fungerar även på ryggsäckar,
kläder eller övrig textil. 60gr.
18-8095-3

KAMPA Impregnering

Nanoteknologi gör denna impregnering
överlägsen. Impregnerar utan att
påverka känslan i tyget eller andnings
förmågan.
Refillpåsen är koncentrerad och
ger 4 liter färdig impregnering.
18-8095-4
0,75 liter
14-1300-20
1,0 liter spray
14-1300-20R 1,0 liter refillpåse
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FABSIL med UV-Filter

UV-filter. Fabsil Universal Protector Liquid återskapar den ursprungliga vattenavvisande ytan som fanns på dina textilier och kan hjälpa dig att hålla dig torr även
vid våt väderlek. Fabsil Universal Protector är pålitlig och har använts av proffs
och fritidsmänniskor i många år. Fabsil är en silikonbaserad vattentätbehandling
som är lämplig för användning på tält, båtkapell, campingstolar och paraplyer.
18-3011-01
0,4 liter Fabsil spray
18-3011-02
1,0 liter Fabsil +UV-filter
18-3011-03
2,5 liter Fabsil +UV-filter
18-3011-04
5,0 liter Fabsil +UV-filter

Rengöring

Med ABNET® får du inte bara ett professionellt miljövänligt
rengöringsmedel för alla ytor och smuts, utan du får också
ett fläckborttagningsmedel som tar bort dålig lukt på alla ytor.
Jämfört med många olika rengöringsmedel som rengör ytliga
lager har ABNET® en verklig effekt genom att inverka på alla
lager & smuts och efterlämnar ett imponerande utseende.
Produkten är kompatibel med samtliga tvätt system och kan
användas manuellt och maskinellt.
14-1045-01
Tvätt 1 liter
14-1045-02
Tvätt 5 liter
14-1045-11
14-1045-12
14-1045-13
14-1045-14

Skumspruta 1 liter
Tryckspruta 3 liter
Tryckspruta 6 liter
Tryckspruta 9 liter
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GLOBEX 80
Husvagns-Tvätt

Ett extra högeffektivt alkaliskt rengöringsmedelkoncentrat, speciellt anpassad för utvändig och invändig husvagnstvätt.
Löser inte upp lim eller tätfog.
Globex 80 HUSVAGNSTVÄTT är Sveriges genom tiderna mest köpta rengöringsmedel för husvagnstvätt. Globex 80
Husvagnstvätt är ett högeffektivt rengöringsmedel, som snabbt och enkelt löser upp exempelvis: olja, fett, sot, trafikfilm,
vägsalt, bromsdamm, insekter, avlägsnar även dem svarta ränder som kan uppstå på sidorna samt alger, mossa, pigment
smuts. Lämnar en helt ren yta.
Tips på övriga användningsområden!
Globex 80 Husvagnstvätt passar även som ett högeffektivt
rengöringsmedel för husbilar, bilar, lastbilar, bussar, båtar, etc.

Globex Husvagns-Tvätt
14-1042-0
14-1042-1
14-1042-2
14-1042-3
14-1042-4
14-1042-5
14-1042-6

0,5 liter
1 liter
2,5 liter
5 liter
10 liter
25 liter
210 liter

14-1043-1
14-1043-2
14-1043-3
14-1043-4
14-1043-5
14-1043-6

1 liter med vax
2,5 liter med vax
5 liter med vax
10 liter med vax
25 liter med vax
210 liter med vax

14-1040-1
14-1040-5
14-1040-25
14-1040-210
14-1041-1
14-1041-5
14-1041-25
14-1041-210

1 liter
5 liter
25 liter
210 liter
1 liter med vax
5 liter med vax
25 liter med vax
210 liter med vax

BioCool Mögeltvätt

Ett effektivt, miljövänligt medel
för att tvätta bort mögel.
Tar effektivt bort svartmögel
från kapell, utemöbler och
andra ytor som drabbas av mögel.
14-1060-6
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Waterless Caravan Cleaner

Interior Cleaner &
Odour Neutraliser

Rain Streak Remover

Glass Cleaner Extra Strong

Insect Remover Extra Strong

Tree Resin Remover

Plastic Cleaner

Wheel Cleaner

Caravna Acrylic Polish

Ett snabbt och enkelt sätt att rengöra
mindre aggressiv smuts från hårda ytor.
Ingen förtvätt nödvändig. Rengöringsmedel som effektivt löser upp smuts
och damm från väg och mark. Rengör
effektivt lack, gelcoat, gummi, plast,
(akryl-) glas och metall. Inget extra
vatten behövs. Fosfatfri och kompatibel
med alla typer av material.
14-1200
500 ml
Säkerställer rengöring utan sträck och
ger strålande glans på alla glas och
spegel ytor i husvagnar och husbilar.
Envis nedsmutsning såsom nikotin,
fett och oljespår avlägsnas snabbt och
effektivt.
14-1200-7
500 ml

Multi-Tvätt

Globex Multi-Tvätt

CAMPING

Ett högkoncentrerat och extra effektivt rengöringsmedel, speciellt anpassad för
utvändig och invändig husvagnstvätt. Globex 80 är Sveriges genom tiderna mest
populära rengöringsmedel för husvagnstvätt. Ett högeffektivt rengöringsmedel som
snabbt och enkelt löser upp exempelvis fett, olja, sot, pigment smuts, trafikfilm,
		
vägsalt, bromsdamm, insektsrester, avlägsnar även alger och
		
mossa och andra beläggningar, tar även effektivt bort de
svarta ränder som kan uppstå på sidorna, lämnar en helt ren
yta. Löser inte upp lim/tätfog. Tips på övriga användningsområden! Globex 80 passar även bra som exempelvis
högeffektiv bil och båttvätt, våra kunder använder den även
till att rengöra lastbilar, truckar, skyliftar, kapell & presseningar,
		
verkstadsgolv, övriga maskiner och verktyg.
Globex 80 är även mycket bra till att rengöra fasader,
stuprännor, altan, trädgårdsmöbler, trädgårdsmaskiner,pannrum,
kök och badrum med mera!

Black-Streak
Tar bort de jobbiga
svarta ränder på ditt
fordon. Även effektiv
mot alger
14-1300-15
1 liter
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Allrengöring
Effektiv att göra ren
golv, köksytor, ugn, och
på toaletten
14-1300-14
1 liter
14-1300-14R
Refill

Flytande rengöringsmedel för alla plastdelar på husvagnar och husbilar.
Rengör grundligt och skapar en ny
glans. Också lämplig för rengöring
av
fönsterramar,
motorcykeldelar,
trädgårdsmöbler och mer.
14-1200-1
500 ml

För husvagnen och husbilens interiör.
Denna allsidiga produkt rengör plast,
målade ytor, klädsel, takbeklädnad
och även läder. Tar effektivt men försiktigt bort smuts, nikotin, fingeravtryck och skomärken. Tar bort dålig lukt
samt otrevlig odör och en behaglig lukt
sprids.
14-1200-6
500 ml
Avlägsnar snabbt och tillförlitligt insektsrester och envis smuts från glas, färg, krom
och plastdelar på husvagnar och husbilar.
På grund av dess gelliknande konsistens
hålls produkten kvar på ytan och därigenom
säkerställer en optimal effekt.
14-1200-4
500 ml

Tar lätt bort även envis smuts så som
bränt bromsdamm, rester från gummi
och tjära plus annan smuts från vägarna. Fungerar utmärkt på alla stål och
lättmetall fälgar samt navkapslar. Ger
även en skyddande hinna efter behandling
14-1200-2
500 ml

Kraftigt rengöringsmedel för avlägsnande
av svarta streck på husvagnar, husbilar
och RVs. Också lämplig för borttagning
av olja, fett, diesel och väg förorening
på gelcoat, släta ytor och kullhamrad/
hammarslagen plåt.
14-1200-3
500 ml

Ett specialiserad rengöringsprodukt som
tar bort kåda från träd, pollen och fågel
spillning på färg, gelcoat, plast, metall
och glas på husvagnar och husbilar.
14-1200-5
500 ml

Unik formula som tar bort repor från
plast! Autosol Acrylic Polish unika formula
innehåller en serie poleringspartiklar som
hjälper dig att göra gamla transparenta
plastytor som nya.
14-1200-8
150 ml

Autosol Metal Polish

Polercreme för bilar, båtar och alla blanka metaller. Fungerar som finpolerande rubbing på billacker, gelcoat, mjuka och hårda plaster.
14-1200-9
75 ml

Tvätt
Tvätta din husvagn eller
husbil utan att tillsätta
vatten
14-1300-10
1 liter
14-1300-10R
Refill

Eftertvätt
Likt ett vax skapar
Afterwash en hinna som
skyddar ytan
14-1300-11
1 liter
14-1300-11R
Refill

Tält & markistvätt
Specialmedel för att
tvätta och skydda din
markis eller tält
14-1300-12
1 liter
14-1300-12R
Refill
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Fönstertvätt
Tvättar och rengör dina
ömtåliga fönster på tält
och fordon
14-1300-13
1 liter
14-1300-13R
Refill
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Tvättborstar
Tvättborste med vattenanslutning i
änden. Justerbar längd.
10-3003
(1) Kort,
55 cm
10-3006-01 (2) Extra kraftig,
Max 180 cm
10-3006
(3) Med sidoborste,
Max 200 cm
10-3004-XL (4) Tvättborste XL,
Max 300 cm
10-3006-10 (5) Tvättborste
Microfiber
Max 250 cm
10-3006-12 (6) Tvättborste Viklad
Teleskop 200 cm

Vattenkanna 10,5 liter
Enkel vattenkanna med sil i pipen.
Blandade färger
10-3016
Sopborste Corner
Vinklad borste för
att komma åt i
hörnen. 135 cm
11-5033
Sopkvast Holiday
Justerbart skaft upp
till 125 cm. Grön
11-5036

Vattenkanna 10 liter
Med skruvlock till påfyllnadshålet vilket
även har en sil.
10-3017

Sopskyffel Colour
Sopskyffel med borste.
11-5037

Dammsugare

Dammsugare Cyclone System 12/230V
2 i 1 funktion. Kraftfull teleskopdammsugare som är
enkel att konvertera till en kraftfull handhållen enhet.
Perfekt dammsugare för svåråtkomliga ställen eller
för rengöring av bilen. Inklusive en 5 meter sladd.
Borste för lister och möbler och ett teleskoprör på
90 cm. Låg vikt och kompakt design gör att den
är lätt att stuva undan.
16-4041
400W, 230V
16-4041-01
100W, 12V

DOMETIC CV 1004
CENTRALDAMMSUGARE

I varje mobilt hem eller till sjöss
är utrymmet värdefullt.
Det är därför du gladeligen
kommer att välkomna
denna platsbesparande
dammsugare. Kompakta
mått, vilket sparar värdefull
plats. Tillräckligt kraftfull för att
kunna avlägsna smuts från varje vrå.
Automatisk aktivering/inaktivering
när slangen ansluts eller kopplas
bort. Lång slang (12 m) och två
ingångar ser till att varken smuts eller damm kan
komma undan
16-4042-02
CV 1004
16-4042-03
CV 1004 damsugarpåsar 5-pack

Dometic PowerVac PV 100 Sopkärl Tina
En praktisk, batteridriven våt- och
torrdammsugare. Dess imponerande
rengöringskraft lämpar sig väl även för
envisa fläckar och utspilld vätska. Tack
vare sin kompakta design, kan PowerVac förvaras nästan var som helst.
Förvaringsutrymmen, garage, bagageutrymmet eller städskåpet.
16-4042-01

Fönstertvätt
Med microduk för att inte
repa fönstret. 13x40 cm
10-3008-01

Tillverkad i grå
plast med lock.
Adapter för både
skruvfäste och tältstativ medföljer.
12-7012
6,5 liter
12-7012-1
10 liter

Förvaringsbox

Korg som kan användas till förvaring
& sophink Vikbar och tar liten plats.
32x27x38 cm.
12-7017

Sopkärl Marie

1

Tillverkad i grå kraftig
plast med lock.
28x32x49 cm. 25 liter
12-7014
4

6

Sopskyffel
Klassisk sopskyffel med borste
11-5031

2

3

Vortrix Wet & Dry 12V

5

Dammsugare som kan användas till
både våt och torrdammsugning.
120W/10A gör detta till en smidig och
allsidig dammsugare.
4 olika munstycken medföljer.
16-4040

Bambu

Sopskyffel Bristle XL
Smidig sopskyffel som tar liten plats.
11-5039
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Städset i miljövänlig bambu
11-5031-10
Borste med skyffel
11-5031-11
Fönsterskrapa
11-5031-12
Diskborste
11-5031-13
Skrubborste
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Sopkärl Duo

Tillverkad i kraftig
plast med två lock,
möjlighet till källsortering.
50x53x30 cm.
2x25 liter
12-7015
Sopkärl Duo
12-7015-P Påsar

Sophållare standard
Kan packas ihop och tar då liten plats.
120 liters svart sopsäck kan användas.
11-5034

Påshållare One Way
Plastpåse till sophink
25 liter
12-7015-P
12-7015-P1
10 liter
12-7015-P2
5,5 liter

Smart hållare som
hänger på dörren.
Passar till påsar på
max 30 liter.
12-7013
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Sopkärl Click

Ø45x55. 50 liter. Inkl lock som går att
låsa
12-7016
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Grå/ Grå
Vit

Dörrdraperi
Blå

Grå/Vit/
Svart

Dörrkrok
Smart dubbelkrok som hängs
på dörren
11-3031-10
2-pack

Finns i flera färger och storlekar.
Hindrar mygg och knott. Packade i snygg väska.
15-1010
Grå/Vit
15-1011
Grå/Grå
15-1013
Grå/Blå /Vit
15-1016
Grå/Vit/Svart
15-1020-GG
Grå/Grå (100x200 cm)
15-1017
6x Grå/Vit, 3x Grå/Grå,
		
3x Grå/Blå/Vit, 2x Grå/VitSvart,
		
(56x185 cm Storpack)

Dörrdraperi
Mosquito

Myggnät i tre sektioner
som man ser igenom.
Viss justermån i bredd
och höjd.
15-2032 (185x65)
Myggnät
15-2033 (220x95)
Fästs enkelt med de
medföljande kardborre
5 sektioner
banden 2 olika storlekar.
15-2034 (185x65)
15-2035 1x1 meter
15-2036 1x2 meter

Dörrdraperi Sara

Myggdraperi med ca 60 st Flugsmälla
flätade plastband. Stoppar 15-3009-2
effektivt mygg, knott ute.
190x60 cm 100% återvinningsbar PVC. Lätt att
göra ren vid behov Vit/grå
15-1026

Dörrdraperi Korda

Myggdraperi som Sara
ovan men i flätad polyester
190x60 cm
15-1027
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2-pack

Tennisrack

Elektronisk insektsjagare i form av ett
tennisrack. Drivs med 2 st AA batteri
(medföljer ej).
15-3009

www.holidayfritid.se

Torkvinda Classic

Torkvinda Duo

Med fotstativ, mycket stabil konstruktion.
3-armad. Hopfällbar och tar då liten plats.
14+7,2 meter tvättlina. Förvaringsväska
medföljer. Vikt 1,9 kg. 160 cm hög
09-4015-1

Toalettklädkrok
Dubbelhäftande för släta ytor
11-3038-23
2-pack

Toalettklädkrok
Sugproppskrok för släta ytor
11-3038-24
1-pack

Klädhängare USB
Smart klädkrok med rörelsesensor som känner av om
du öppnar skåp eller bara rör dig
framför. Inbyggt uppladdningsbart
(via USB) batteri. Fästs med dubbelhäftande tejp eller skruvar. 22x3 cm.
11-3037-10

Toalettklädkrok
Stabil krok med självhäftande
tejp. Finns i två storlekar.
11-3034 4-pack ca Ø 3,5 cm
11-3036 2-pack ca Ø 5 cm

Med fotstativ, mycket stabil
konstruktion. 4-armad.
Hopfällbar och tar då liten plats.
15,6 meter tvättlina. Väska
medföljer. Vikt 1,9 kg
09-4015 Torkvinda
09-4018 Markspik
09-4017 Vagnsfäste

Pimpa din parasoll
Prakiska krokar

Monteras på din parasoll eller torkvinda
för att på ett enkelt sätt ha krokar för att
hänga småsaker. Passar alla rör med en
storlek av 19-32 mm
09-4019

Smart parasollfot som är enkel
att skruva ner i marken. Passar
alla parasoller (eller torkvindor)
med en diameter på 22-33 mm.
44 cm lång gör att den står stadigt.
09-4018-01
Plast
09-4018-02
Metall

Torkstativ Gobi.
Klädkrok Rojo
Finns i både silver och vit.
11-3022-S Tältkroklist silver
11-3022-V Tältkroklist vit

Krokset
Krokset för att hänga på dörren.
Kommer i tre olika varianter.
1-krok, 2-krok samt handdukshängare.
11-3031

För att hängas i ett öppet fönster eller
på ett cykelställ. 6 st linor för småplagg
FIX-CLIP
56x34 cm
En innovativ
09-4022
låsbar klämma
/ klädnypa som
håller greppet
även under de
tuffaste förhållanden. Klämmans
patenterade dubbla knäledslås och
självlåsande friktionsarmar ger unika
Travel Kit
greppegenskaper.
Smart klädgalje, hopfällbar
6-pack av den större är blå och vit och
11-3038-01
5-p
mini 16-pack helt vit.
11-5025
6-p
(5-32 mm)
11-5025-01
16-p
(2-10 mm)

Klädnypor för din handduk, fäst enkelt
din handuk i stolen 2-pack
11-5026-11

Klädnypor 12-pack
11-5026

Klädkrok
Klädkrok
För tältstativet i krom och 5
st krokar att hänga kläder på
11-3030

Tvättlinehållare
Easy-Dry

För montering på Fiammas cykelställ
06306-01-

I trä för draghandtag. Finns både
för vågräta och lodräta montering.
09-4020
Vågräta handtag
09-4021
Lodräta handtag
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Med smart klädnypa i andra änden.
6 st/pack
11-5028
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Konstblommor
11-9013-13
11-9010

11-9012

11-9011

11-9013-10

handkrämen för dig som arbetar mycket
med händerna.
Den oparfymerade och doftfria handkrämen mjukar effektivt upp torra
händer, stimulerar hudens naturliga
reparationsprocess genom återfuktning,
justerar pH-balansen och hjälper
huden att bibehålla fukten. Svåra
sprickor och extremt torra partier lindras
effektivt med Working Hands.
08-9030-10
Burk 96g
08-9030-10T Tub 85g

Konstblommor

11-9009

11-9013-11

Olika sorter i kruka. Pärlhyacint, Lavendel,
Kaktus och Minikaktus
11-9009
Pärlhyacint 20-22 cm
11-9010
Lavendel 17-20 cm
11-9011		
Kaktus Mini 7-8 cm
11-9012
Kaktus 12-15 cm
11-9013-10
Kaktus i glas
11-9013-11
Dekorationsgräs i kruka
11-9013-12
Kaktus kruka 9-10 cm
11-9013-13
Kaktus hink 10 cm
11-9013-14
Sommargarbera 13 cm
11-9013-15
Fjärilsblomma 14 cm

Lanterna

Trä med vit ram och
bärhantag
17-0039-08

Lanterna
Metall
17-0039-07

Solglasögon

Solglasögon i 4 olika modeller
och 5 olika färger.
15-4015-11

11-9013-14

O'Keeffe's
Working Hands

O'Keeffe's
Healthy Feet

Fotkrämen för dig med torra fötter
som lätt får sprickor. Den oparfymerade och doftfria fotkrämen mjukar
effektivt upp torr hud, stimulerar hudens
naturliga reparationsprocess genom
återfuktning, justerar pH-balansen
och hjälper huden att bibehålla fukten.
Hälsprickor och extremt torra partier
lindras effektivt med Healthy Feet.
08-9030-11
Burk 91g
08-9030-11T
Tub 85g
		

O'Keeffe's Lip

• Ger omedelbar lindring
och fukt hela dagen efter
en användning.
• Skapar en flexibel barriär
och återfuktar torra och
spruckna läppar.
• Skyddar mot torrhet hela
dagen, även när du äter och dricker.
08-9030-20
Lip Repair
08-9030-21
Lip Repair Mentol
08-9030-22
Lip Repair Solskydd

11-9013-15

Läsglasögon

Läsglasögon i 5 olika färger &
styrkor(+1.0/+1.5/+2.0/+2.5/+3.0)
15-4015-10

Camping Spa

Hemmafixaren

Hårtork 12 volt
Vikbart handtag. 180 Watt.
Blisterförpackad
16-4020

Doftset

Presentförpackning med 2 st doftljus
och en flaska för doftpinnar.
15-4013-03

Pläd

Mjuk pläd med fransar.
170x130 cm
13-3000-10

Komplett med band, spänne samt
krokar. 4,5 meter.
18-1053-10

Buntband

Handduk

25x10 cm
25x15 cm
25x20 cm
18-2010-11

100% bomull, 180x90 cm.
5 olika färger.
13-3000

180

Spännband
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Verktygs Set 18 delar
Hänglås
Metall 40 mm med
3 st nycklar
08-6026-01

1x Skruvhandtag/bitshållare,
10x bits, 2x skruvmejsel, 1x bitsförlängare, 1x kombitång,1x kniv
med extra blad, 1x mätband, 1x sax
18-2010-10
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Dry-Bag
Vattenskyddade väskor. Finns i både
2 liter och 10 liters storlek.
Blandade färger.
11-2070
2 liter
11-2070-1
10 liter
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Monopol är det klassiska
spelet för fastighetshandel
som du kan ta med dig
och spela var du än
befinner dig. Med självhäftande spelplan m.m.
Vem där? är ett klassiskt gissningsspel, här i
smidig reseversion. Ställ
frågor och försök lista ut
vem din motståndare har
på sitt kort.
Hippos. Överraska de
yngre familjemedlemmarna
på semestern. Det klassiska kulätarspelet är i ett kompakt och smidigt format som gör det lätt för
dig att packa ner utan att det tar för stor plats. Sänka skepp är en riktig spelklassiker, här i smidig
reseversion. Sänk varandras skepp och se vem som blir härskare över havet. Cluedo. För att lösa
mordgåtan på det engelska godset krävs både logiskt tänkande och list. Visst låter det spännande?
4-i-Rad, Spelas av två spelare som turas om att lägga brickor och det gäller att vara strategisk.
20-2030-01 Monopol
20-2030-02 Vem där?
20-2030-03 Cluedo
20-2030-04 Sänka skepp
20-2030-05 Hungry Hungry Hippo
20-2030-06 4-i-rad

Leksaksbilar
Volvo XC90 med hästtrailer

Skala 1:32. Volvo XC90 i metall
med pull-back funktion.
Öppningsbara dörrar. Kommer
i blandade färger. 2 hästar i
trailern
Kasta Ring
Spelet som roar alla, här i en träversion 09-5026
och ringar i hamparep. 40x40 cm och
5 st ringar.
Volvo V70 med husvagn
20-1024-04
Skala 1:32. Volvo V70 i metall
med pull-back funktion.
Öppningsbara dörrar. Blandade färger.
09-5025

Plockepinn XXL

eller Mikado som det
heter på japanska.
Här i XXL versionen
som passar utmärkt
på gräsmattan. 90 cm
långa.
20-1024-03

Carthago Chic C-line

Skala 1:32. Metallchassi, avtagbart tak och
möjlighet att tända ljuset inne i kupen.
Öppningsbara dörrar och pull-back funktion.
09-5024

Volkswagen

Skala 1:32. 2 modeller, en
klassisk bubbla och en lika
ikonisk T1 folkabuss från
1963.
09-5027
Folkabus
09-5028
Bubbla

Boule-set

6 st bollar i tre olika färger samt
lillen. Praktisk bärväska
20-1024-05

Beer Pong

Varje lag ställer
upp 10 muggar
i en pyramidformation och
fyller dem med öl.
Vilket lag som börjar bestäms gentlemannamässigt eller genom att singla
slant. Varje spelare kastar en pingisboll per omgång. Om en boll landar i en
mugg ska motståndarlaget dricka upp
innehållet och muggen tas ur spel.
Om en boll studsar i bordet och därefter
landar i en mugg, dricks 2 muggar. Om
två bollar landar i samma mugg får det
attackerande laget kasta igen.
Spelet är slut när endera lag har sänkt
samtliga av moståndarens 10 muggar.
20-1024-01
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Yatzy

Populärt spel som
alla kan vara med
och spela. 5 tärningar,
block och spelmugg.
20-2030-07

XQ Max Sport Elektrisk Darttavla 4 i 1 brädspel

Designad av den 1:a rankade dartspelaren i världen Michael van Gerwen.
Tavlan kan hantera upp till 8 spelare
samtidigt, 18 olika spel med 159 olika
varianter.
Det medföljer 6x soft-tip dartpilar och 6
st utbytes spetsar. 378x430x20 mm.
20-1024-02
Elektronisk
20-1024-06
Klassisk manuell

Klassiska spel i trä. Här får du en
låda som räddar semesterns kvällar.
170x170x30 mm. 4 olika spel:
Schack, Backgammon, Plockepin och
Domino
20-2030-08

Volkswagen
med husvagn

Catch-Ball &
Strandtennisset
4 delar
20-1011-10

Hopprep

med handtag.
20-1012-1 2,1m
20-1012-2 4,5 m

Strandtennis

Två rack i dekorativt målad plywood
och en boll. Blandade motiv.
20-1016

6 i 1 brädspel

Resespelet med 6 olika klassiska spel.
130x130x30 mm. Magnetiskt
Schack, Fia med knuff, Othello, 3 i rad,
Snake och Kinaschack
20-2030-09
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Drake

Beachtennis med brädspel

Smart 2 i 1 lösning. Här är det både
beachtennis och brädspel i samma.
Komplett set med två rack, boll schack
med tillhörande schackpjäser och en
uppsättning spelpjäser till Fia med knuff
20-1016-10

Strandtennis

2 st rack och 3 st bollar
20-1017

Tuschpennor

Set med 30 st pennor
20-1042-10
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4 olika modeller
Enhörning
80x60 cm
Regnbåge
60x40 cm
Solsken 		
50x45 cm
Haj		
50x60 cm
36 meters lina och handtag
20-1042-11
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SUP

En stor och stabil SUP (stand-up-paddelboard)
som klar upp till 150 kg. Kommer i en
behändig ryggsäck tillsammans med
en paddel, pump, fotrem & lagningskit.
305x71x10 cm.
20-1040-20
Blue
20-1040-21
Lime
20-1040-30
12V pump 16 psi
20-1040-31
Multipaddel (enkel/dubbel)
20-1040-32
Handpump 2 bar/29 psi
20-1040-33
SUP-säte

Strandfotboll

Ø13 cm i mjukt pvc.
20-1018

Hummern

Strandens fräckaste
luftmadrass. 4 st handtag att hålla sig
fast i. 213x137 cm
20-1040-02

Boll - LED

Badring Wild Safari

Ø23 cm i mjukt pv.
Inkl batterier som driver
LED-lampan. 4 modeller.
20-1018-10

Badringar för de minsta, 3 olika modeller
i djurmotiv. C:a Ø65-75 cm
20-1040-10

Vattenkanon
Såpbubblor

Bubble Fun Set med
flera olika munstycken.
20-1015-1

Badringar för de minsta, 3 olika modeller
i fåglar.
20-1040-13

Såpbubbelsvärd
Såpbubblor 3-p
3x60 ml såpbubblor
20-1015-3

Simglasögon

Refill

Anpassade för barn. Öronproppar medföljer
20-1041-03

Såpbubbelspade

Dykset barn

Refill för såpbubblor
20-1015-10
1 liter
Den ultimata kombinationen,
spade med såpbubblor
i handtagen.
Alltid redo!
20-1015-4

26 cm med pumpfunktion.
20-1014-3

Barnpool

Liten och smidig barnpool som blåses
upp. Ø168 cm och 38 cm hög.
20-1040-11

Frisbee

Plast, 27 cm
20-1013

Fiske-Kit

Kit med 160 cm
långt fiskespö och rulle
20-1042-02

36 cm fiskespö för
krabbfiske vid bryggan.
20-1042-03

Fångsthåv

Teleskopisk håv för
bryggfisket.Max 66 cm.
20-1042-04

Set med 6 st bollar
som är tänkta att användas i vattnet.
Ø5 cm, neonfärgade
20-1018-02

183x69 cm med två separata luftkammare. 3 olika motiv och det följer
med en väska samt reparationskit.
20-1040-03

Detta kit är ett måste
för storfiskaren. Set med
165 cm långt teleskopiskt
fiskespö. Hela 15 st flöten
och 90 st krokar.
20-1042-01

Krabbfiske
Vattengevär

Ø50 cm uppblåsbar
20-1018-01

Fiske-Kit XL

Cyklop och snorkel
20-1041-02

Vattenbollar

Luftmadrass Summer

Lounge
Luftmadrass

55 cm
45 cm
26 cm
40 cm

som gör STORA såpbubblor
20-1015-2

Badboll
Badring Wild Bird

20-1014-2
20-1014-4
20-1014-5
20-1014-6

Krabbhink
Vattengevär
Strandset

Spann och spade, 5 delar.
20-1022-10

23 cm hög
20-1042-05

47 cm med pumpfunktion.
20-1014-1

18 st fickor på liggytan för att få en
stabilare luftmadrass. Titthål så man
kan ligga och titta på fiskarna.
188x71 cm
20-1040-04
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Koppel

Mini

Säng i kraftig väv Finns
med och utan sidostöd.
55x41x10 cm, tvåfärgad
och i två olika färgkombinationer.
30-1011-01
med sidostöd
30-1011-02
utan sidostöd

Utmärkt att hänga på hunden som
gärna rymmer.... Mini har ca 5-7
dagars batteritid och du kan följa din
hund (eller ditt fordon) i realtid. Mini har
samma funktioner med Geo-Fence som
den vanliga Trackimo. Lägg till din familj och vänner i
appen så får de också notering när hunden
är på rymmen. Smart väska som man kan
sätta fast i hundens halsband
medföljer. Laddas enkelt med
den medföljande USB-kabeln
antingen via 12V eller 220V.

Kylfilt

07-3020-05

Hundsäng

Kylfilt för de extra varma
dagarna. Två storlekar
30x40 cm
30-1011-03
30-1011-04
40x50 cm
30-1011-08
60x80 cm

Mat & Vattenskål
Smart skål där du kan ta
ur den rostfria skålen och
använda bägge samtidigt
30-1000
17x14x6 cm
30-1000-1
22x19x6 cm

Mat & Vattenskål
Vikbar skål för hunden eller
katten. Blandade färger
30-1000-13
15x15x5 cm
30-1000-14
19x19x6 cm

Mat/Vattenskål
Rostfritt stål med gummiring
så den står stabilt.
30-1000-11
20x16x12 cm
30-1000-12
25x18x13 cm
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Koppel till katt
30-1010-13

120 cm

Halsband till katt
30-1010-41
30 cm

Löplina för hund med kraftig
karbinhake till halsbandet.
Finns i tre längder / storlekar
30-1010-15
3 m, 10 kg
30-1010-16
5 m, 20 kg
30-1010-17
8 m, 35 kg

K9 80Air

Klart våra bästa vänner också skall ha ett lufttält.
K9 80 Air från Dometic.
18-8271-6

Pop-Up Hundbur

Pläd

Fleece med tryck. 77x55 cm
30-1011-05
Hundplattan
Den smarta plattan som du
ställer bilen på med fästöglan
för hundkopplet.
Kan även användas för att
fästa cykeln
30-1010
Matburk
Två olika designer, en
med hund och en med katt
30-1000-16
25x12x26 cm
Hundpinne
18-1025
18-1025-01

Vattenskål
Smart vattenflaska för
promenaden. Flaska och
skål i ett, 27x7x6 cm, 450 ml
30-1000-15

Mat
Vattenskål
Melamin i två motov,
ett med katt och ett med hund
30-1000-10
18x16x5 cm

Tuggleksak

Koppel till hund & katt
30-1010-10
120 cm
Sele till katt,
komplett med
koppel
30-1010-40

Utan wire
Med wire
Hundboll
Leksak för hunden
30-1030-12
1-pack

Koppel med halsband för hund
Halsband
33-50x2 cm
Koppel		
100x2 cm
30-1010-11

Halsband till hund eller katt
30-1010-12
25-40x2 cm

Tuggleksak
2 motiv, grystryne & vargagrin.
30-1030
1-pack

Pälsvård

90x90x58 cm så håller
den de flesta hundar på
plats.
Smart pop-up funktion
så hopfälld tar den litet
utrymme.
30-1011-12

Överdrag

135x145 cm i svart
polyester. 600D med
4 st remmar. Öppning
för bilbälte
30-1011-06

Namnbricka

med belysning.
Sätts i halsband
för att på ett
säkert sätt se
till att din favorit syns i mörkret
30-1010-14

Carry-Dog

Borste
Klösmatta
3 olika motiv.
30-1030-41

din mobila hundkorg.
Lätt att fälla ihop.
75x49x55 cm (78x55x3 cm)
08201-01

Dubbelsidig borste
30-1011-10 1-pack
Tuggleksak
hund i rep, ca 39-46 cm
30-1030-11

Regnkappa

Regnkappa i vattentät gul polyester.
Två storlekar
30-1011-13
Small
30-1011-14
X-Small
Kattboll
Leksak för katten, set med
3 st bollar.
30-1030-40
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Tuggleksak för
hund i rep, ca 20 cm
30-1030-10

Borstset

Set med en borste och
en kam
30-1011-11 Set

Hundpåsar 3x15 st
30-1011-07
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Grillar

Den enklaste typen av grill är en
värmetålig behållare som fylls
med grillkol eller grillbriketter.
Ovanför behållaren monteras ett
grillgaller eller grillspett på vilket
man placerar det som ska grillas.
En del rätter lämpar sig inte för
grillning på galler. Då kan de
antingen träs upp på grillspett
eller klämmas fast mellan halster,
som kan fästas i grillen. Vanligen
kan gallret flyttas upp eller ned för
att styra grilltemperaturen, dessa
grillar saknar ofta ett spjäll. Med
ett spjäll kan mängden tillfört
syre styras. Mängden tillförd syre
& utförda bränngaser bestämmer
till stor del den uppnådda värmeeffekten i grillen, varför grillar där
man kan styra tilluften och frånluften ger goda möjligheter till
ett bra grill resultat. En del grillar
har ett lock med vilket man kan
täcka över grillen och därmed
styra mängden utförda bränngaser. Om man grillar med locket
på kan även en viss rök hållas
kvar runt maten, och det grillade
får en kraftigare rökig smak. Det
finns även elektriska grillar där
värmen kommer från en strömförande värmeslinga, och varken
kol eller briketter behövs.

Letar du efter en robust, komplett, högkvalitativ brasa, ska du titta lite närmare på Frigg.
Denna nästa 35kg tunga bålpanna kommer med en kombinerad grill och gjutjärnshäll, så att du kan
laga mat på den. Denna häll kan höjas och sänkas väldigt lätt, eller du kan lyfta bort den helt om
du bara skall elda.
Gnistskyddet är heltäckande, du kan ta bort det helt eller bara locket. Locket tas bort
med fördel om du eldar med hög låga.
För tillbehör till Umas Bålpanna, se sidan 198
19-1200
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Premier Gasol

Premier+

Vid köp av en Cobbgrill får du en kokbok med
speciellt anpassade recept för Cobbgrillen
till ett värde av 149:- utan kostnad...

Grillplatta
Ger hög värme och rekommenderas till biffar och korvar.
Grillplattan är tillverkad i aluminium som ger den bästa
värmefördelningen.
19-1110-61 Premier+ & Gasol
19-1110-40 Supreme

Sautépanna (Wok)
Används för gryträtter,
soppor, musslor, pytt i panna
eller kanske spröda popcorn.
Sautépannan är tillverkad i
rostfritt stål av hög kvalitet
med inkapslad alubotten.
19-1110-14

Grillpanna
Används för bakverk, stekta
ägg, omeletter och spröd
pizza. Pannan är tillverkad
i högkvalitativt rostfritt stål
med inkapslad aluminiumbotten.
19-1110-13 EasyToGo
19-1110-41 Supreme

Grillplåt
Används i kombination med
stekgallret för indirekt stekning. Används även för grillning, stekning och bakning.
Fettet rinner ned i skåran, så
att du slipper rök och lågor.
19-1110-12 EasyToGo

Cobb

Behändig modell – väger endast 3,5 kg och är bara 17,5 cm hög. Grillen är klar på några minuter med hjälp av
Cobbs egna briketter och kan enkelt användas till matlagning för upp till 6 personer. Grillplattan på denna modell
är försedd med en non stick beläggning och är perfekt för grillning av korv, biffar, kotletter, etc. I innerskålen kan du
koka potatis och grönsaker under tiden du grillar på grillplattan – så även om grillen är liten, har den stor kapacitet.
Vill du också att kunna röka, långsamt steka, baka och koka, kan du alltid utveckla din Easy to go grill till ett utekök,
genom att köpa lock och diverse tillbehör. Även om den på insidan kan nå en temperatur på upp till 300°, förblir
den på grund av sin unika konstruktion, sval utanpå.
19-1110-02
Premier Gasol med grillplatta
19-1110-05
Premier+
19-1110-30
Cobb Cobble Stone briketter
19-1110-51
Kokbok med Cobbrecept
19-1014-4
Gasol till Premier 500 gr

Skärbräda
Skärbrädan är tillverkad i
bambu som är ett hygieniskt
och miljövänligt material.
Locket från grillen passar i
skåran Ø33,5 cm.
19-1110-16 EasyToGo
19-1110-42 Supreme

Stekgaller
Används med locket till indirekt stekning av större bitar
Bärväska
kött samt marinerat kött. Nu
Med denna väska kan du en- med hög kant så att köttet
kelt transportera och förvara inte faller ner.
din Cobb. Den har utformats 19-1110-15 EasyToGo
så att den rymmer både
19-1110-43 Supreme
Cobb-grillen och allt tillbehör.
Premier+
19-1110-21
19-1110-21G Premier+ Grå
Termometer
19-1110-22
Gasol
Cobbs egna termometer med 19-1110-22G Gasol Grå
grader och rekommendationer
19-1110-26
Lockhållare
Smidig lockhållare som
fästes på grillen.
19-1110-18

Folieskål
Enklare att diska. 6 pack
och passar i EasyToGo
19-1110-19
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Outdoorchefs
Hemlighet!

P420 Gasol

Porslinsemaljerat 1-ring brännarsystem med
piezotändning. Vridbar porslinsemaljerad EASY FLIP
kon för direkt och indirekt grillning. Integrerat lockgångjärn och två löstagbara hyllplan på P420 modellen.
Bägge grllar har inbyggd termometer. Klot och
grillgaller är porslinsemaljerade. P420 City har benstativ för smidig grillning. P420 bord kan enkelt
utrustas med rullvagn. Grillyta: Ø 39,5 cm
Fördelar med en gasolgrill från Outdoorchef:
- Ingen fettbrand tack vare den patenterade skyddskonen - Snabbt rengjord
- Hög temperatur (380 grader) - Låg gasförbrukning - Direkt och indirekt grill
19-1090-01
P420 Bordsmodell
19-1090-02
P420 Chelsea

P420 Chelsea Gasol

Grillplatta
Gjutjärn med optimal värmelagring och fördelning: räfflad
Pizza Slicer
Ergonomiska handtag som sida för det korttidsstekta,
är lätt att rengöra tack vare flat sida för bl.a äggrätter
det borttagbara knivbladet. och läckra crêpes.
19-1090-22
19-1090-20

Majskolvshållare
Hållare med fiffig låsmekanism
för säker förvaring. Grillpinnar
i rostfritt stål ger lång livslängd.
19-1090-21

Silikonform
I en handvändning kan du
trolla fram originella aperitifer,
tillbehör och desserter. Tål
värme upp till 230 °C och kan
tvättas i diskmaskin.
19-1090-30
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Gourmet Set
Nu finns det inga gränser för
din matlagningskonst. Hålplattan och Gourmet-pannan
med porslinsemaljerad yta
kan användas var för sig
eller tillsammans t.ex. för fisk
och grönsaker. 2 delar
19-1090-23

Pizzasten
Ram i rostfritt stål med
ergonomiska handtag.
19-1090-24

P-480 G Compact

Denna smidiga gasolgrill från
Outdoorchef lämpar sig vid matlagning
för upp till 8 personer. Du får snabbt upp
värmen i gasolgrillen tack vare en ringbrännare med en effekt på 5,6kW.
Matlagningshöjd: 88 cm, Grillyta: Ø 48 cm
19-1090-03

Lämpar sig
utmärkt till att
gripa mindre bitar
av grillad mat. Med
de räfflade spetsarna och
de gummerade handtagen
glider maten inte mera av när
den vänds på grillen.
Grillpincett
19-1090-40
19-1090-41
Grilltång

Direkt värme
Vid direkt grillning och matlagning arbetar du med hög
temperatur som koncentrerar sig på gallret- t.ex. får ett
vackert grillmönster på köttet.
Indirekt värme
Vid indirekt grillning, matlagning och bakning fördelar
sig värmen jämnt i det slutna
grillklotet. Perfekt för t.ex ångkokning av grönsaker eller
stekning av kött på låg värme.

Skanna
QR-kod
för info

Rullstativ
Det nya underredet till
MINICHEF gasolgrillar gör
de små grillarna stora med ett
par handgrepp. Det stabila
stativet erbjuder plats för
en gasolflaska och tillbehörsdelar och tack vare det
Skyddshandskar
ergonomiska handtaget och
Tillverkad av hökvalitativt läder plasthjulen är det enkelt att
med välisolerande insida.Ger förflytta det.
högsta möjliga bärkomfort. 19-1090-09
Tack vare det långa skaftet
skyddas även underarmarna
mot hettan.
19-1090-35

Wokpanna
med lock.
19-1090-46
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Överdrag
Skyddsöverdrag speciellt
anpassade för Outdoorchef
19-1090-50
P420 City
19-1090-51
P420
19-1090-52
P420 med stativ
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Letar du efter en robust, komplett, högkvalitativ brasa, ska du titta lite närmare på Frigg.
Denna nästan 35kg tunga bålpanna kommer med en kombinerad grill och gjutjärnshäll, så att
du kan laga mat på den. Denna häll kan höjas och sänkas väldigt lätt, eller du kan lyfta bort den
helt om du bara skall elda.Gnistskyddet är heltäckande, du kan ta bort det helt eller bara
locket. Locket tas bort med fördel om du eldar med hög låga.
19-1200
Umas Bålpanna
Tillbehören som gör det lilla extra....
19-1200-1
Skyddsöverdrag
19-1200-2
Avlastningsbord trä
19-1200-3
Våffeljärn
19-1200-4
Toastjärn
19-1200-5
Korvjärn
19-1200-6
Kaffepanna 2,3 liter
19-1200-7
Gjutjärnsgryta 29x27x19 cm
19-1200-8
Rullstativ
19-1200-9
Pop-Corn panna 70x18x9 cm

BBQSAfire Gas+Kol
SAfire Grill & SAfire Gas

En kompakt, högpresterande grill som är enkel och lätt att starta upp.
Grilla på bordet, balkongen, stranden, parken, campingplats eller på
båten då kolgrillen är kolen helt inkapslad och mycket säker att använda
i alla förhållanden, särskilt när det blåser då askan brukar blåsa runt.
Att hela grillen är “stängd” förhindrar eventuella bränder från att bryta
ut. Safire är en extremt allsidig grill där du har alla möjligheter att grilla,
helsteka, baka och till och med även använda som stekpanna.
SAfire Gas är precis som SAfire Grill. Det som gör den unik är att den kan
kompletteras med kolinsatsen. Insatsen är en behållare och ett galler
för kolen eller briketterna. Detta gör den till den smidigaste och bästa
portabla grillen på marknaden.
19-1080-2
SAfire Gasgrill
19-1080-11
SAfire kolinsats till Gasgrill 19-1080-2
19-1080-40
Gasolmunstycke
19-1080-12
Grillgaller

O-GRILL

Den smidiga och kompakta fullstora grillen. Perfekt för camping, picknic eller alla typer av matlagning utomhus. Då regulatorn
är inbyggd så skruvar man fast flaskan direkt på grillen. Grillen är monterad och klar att användas direkt ur kartong.
500: 2,7kW - 445x212x450 mm - 9 kg
19-1085-1
O-Grill 500 Röd
19-1085-2
O-Grill 500 Svart
19-1085-6
O-Grill 500 Orange
19-1085-16
O-Grill 500 Guld
19-1085-17
O-Grill 500 Blå
Tillbehör
19-1085-11
19-1085-12
19-1085-13
19-1085-20S
19-1085-20V
19-1085-21

600: 3,2kW - 525x212x580 mm - 11 kg
19-1085-3
O-Grill 600 Röd
19-1085-4
O-Grill 600 Svart
19-1085-7
O-Grill 600 Orange
19-1085-8
O-Grill 600 Blå
19-1085-9
O-Grill 600 Cream

900T: 3,2kW - 525x212x450 mm - 11 kg
19-1085-5
O-Grill 900 Svart
		med termometer

Grillbriketter
Tillverkade av kokosnöt och ger en jämn
och bra glöd i upp till 2 timmar. 6
st briketter / paket. Passar även till
COBB grillen
19-1110-30

MB-100
Gasolgrillen

Ställ den på border, tänd den och kör
igång. Här kan du grilla, steka eller koka
vatten. Locket kan även användas som
skärbräda
19-1091

Grillbord
Skyddsöverdrag Grillbord
Väska till 500
Pizzasten Svart till 600/900
Pizzasten Vit till 600/900
Stekplatta till 600/900

Kampa Grill

Smart och smidig bordsgrill.
Stor grillyta, 34x26 cm och automatisk tändning. Här behövs inga tändstickor. Grillen är på hela 2,3kW och
brännaren är av rostfritt stål.Steglös
justering av värmen. Lätt att rengöra
då droppkorg är enkel att lossa. Upp
till 21/2 timme grillning per tub. Tuben är
Kampa Fornello
snyggt integrerad i grillen.
Två brännare och grill Laga din favoritmat 19-1060-1
utomhus på en gasspis med två brännare
och en grill. Det händiga formatet sparar
värdefullt utrymme i din campingpackning.
19-1060-5

Benstativ är
extrautrustning

Gasolgrillen Malibu
Elgrill

Kolgrill

Kompakt modell, viks lätt ihop då den inte Kolgrill
används. Rostfritt stål. 24x27 cm gillyta. Ø 33 cm och 54 cm hög.
19-1310-01
19-1310-02
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Smidig 230V elgrill på 1250 W. Ø 32 cm.
11 cm hög. 90 cm sladd. Man kan lätt
plocka ut bottenskålen för rengöring.
19-1060-2 Bordsmodell

Kompakt format. Kan kompletteras med
benstativ med hjul för enkel och smidig
transport av grillen. Hopfällbar tar den
liten plats. Eltändning. 30mb.
19-1018-1 Bordsmodell
19-1018-2 Benstativ

Evo Series 2
Inbyggd tändning och gasflaskan
monteras i facket vid sidan av grillen.
2,2kW 372x260x123 mm. 1,75 kg.
19-1060-4
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Gasol

450 resp 227 gram
19-1014-2
227 gram
19-1014-3
450 gram
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Elektrisk stekpanna

Justerbar termostat på nätsladden. Non-stick beläggning på
stekytan, 5 olika inställningar. Integrerat handtag, strömindikeringslampa, genomskinligt löstagbart lock. Ångutsläpp
genomlock.
Anti-Glid på fötterna 1500W
12-1025
Ø30 cm (låg modell)
12-1026
Ø40 cm (låg modell)
12-1025-10
Ø30 cm (hög modell)
12-1026-10
Ø40 cm (hög modell)

Eco-Friendly
CasusGrill är gjord av helt naturliga material – Kol, Lavasten, Bambu och kartong. Alla material är biologiskt
nedbrytbara förutom lavastenen som är o-organiskt och därför inte skadlig för miljön.

Grillplatta
Teppanyaki

Smart - 230V

Bordsgrill 230V i vacker
design och bambufinish. Med den kombinerade Teppanyaki- och grillplattan
kan man laga de flesta rätter, snabbt och enkelt. Med gott om plats för alla!
Löstagbar fettdroppbricka och platta – lätt att rengöra. Pressgjuten grill- och
stekplatta i aluminium. Justerbar termostat. Bambustativ.
Non-stick-beläggning. Effekt: 2000W
12-1028-XL
51x25 cm

Induktionshäll

Fristående induktionsplatta med LED
display och blått ljus. Induktionsplattan
värms upp väldigt snabbt och är lättanvända och miljövänlig. Utrustad med
många funktioner. Justerbar temperatur 60-240°C. Känner automatiskt av
att rätt panna används. LED-display, 10
justerbara inställningar för strömstyrkan
Justerbar timer med signal 180 minuter.
Skydd mot överhettning. Effekt: 1800 Watt
12-1023

Grillset

Gaffel, tång och spade i smart set.
19-1010-2

Urban Camping

Multi-tool-allt-i-ett-lösning som varje
seriös grillare har i bakfickan. 5 olika
funktioner:
Stekspade, Ölöppnare, Gaffel, Pensel och
Vinöppnare
19-1010-3

1

Grillborste

19-1010-1
19-1010-6
19-1010-7
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2
nr 1
nr 2 (30 cm)
nr 3 (55 cm)

3

CasusGrill innehåller mindre grillkol jämfört med andra engångsgrillar, vilket
minskar koldioxidutsläppet. Den innehåller ingen aluminium, som tar många
hundra år att brytas ned. Mer hållbart – mer miljövänligt!
19-1310-03

Keramikhäll Vit

230 volt. Finns som enkel och dubbel.
Enkelhäll: 1000W. 26x26x6 cm
Dubbelhäll: 2000W. 48x26x6 cm
12-1022
Enkelhäll
12-1021
Dubbelhäll

Grillpinne

Praktisk grillpinne
Teleskopisk 72 cm
19-1010-12

BBQ Grill Rack

CK 150 har en effekt på 30 W och erbjuder
kompakt och effektiv ventilation med
sin fläkt med ett läge. Den drar snabbt
ut matos och fuktig luft ur fordonet.
401x165x70 (BxDxH)
08-2034-01

Grillgaller med en total
grillängd på 49 cm.
19-1010-8

Grillvante

ca 36 cm läder
19-1010-9
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Marshmallows
Kvällen är räddad
300 gr inkl 6 st
grillspett.
19-1010-15

Köksfläkt

Grilltermometer

Digital grilltermometer med tydlig
LCD-display. Mäter 50-200 grader.
19-1010-14

Det specialutvecklade bambukolet Quick OxyliteTM uppnår väldigt snabbt
grilltemperatur och det är klart att grilla endast 5 minuter efter antändning.
Grilltiden är ca 60 minuter. CasusGrill är perfekt för att grilla mat. Den håller
en jämn och hög värme och eftersom grillgallret ligger ett par cm ovanför
glödbädden kommer du inte heller bränna maten.

Grillsten

Grillrengöringssten
19-1010-11

Med två fläkthastigheter avlägsnar
köksfläkten Dometic CK 400 matos, lukt
och fukt ur husbilen eller husvagnen
på ett smidigt sätt. Fettfilter av metall
som är lätt att rengöra.
400x275x45 (BxDxH)
08-2034-02

Stekset
Set med 5 delar plast.
12-6018

Dometic CK 2000 är världens första
kolfilterfläkt för husbilar som använder
luftcirkulationsprincipen. Den drar effektivt
matos uppåt längs mitten, medan
den släpper ut den renade luften via
sido- och frontventilerna, vilket gör det
överflödigt att installera en takfläkt.
Stekset
400x280x56 (BxDxH)
Set med 3 delar Trä och silikon.
08-2034-04
Fläkt CK2000
12-6018-10
08-2034-10
Kolfiltersats (extra)

Den nya köksfläkten CK 500 uppfyller
de högsta kraven på komfort. Fläkthastigheten, klockan och belysningen ställs enkelt
in via den eleganta touchpanelen av värme Stekset
beständigt glas. 528x205x60 (BxDxH)
Set med 5 delar i trä.
08-2034-03
12-6018-12
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Freedom Ugn
100% Portabel

Freedom Gas Ugn 1000W
100% portabel ugn då denna drivs med
lösa gaspatroner. Fäll upp luckan på
sidan, montera gaspatronen och
du är färdig att börja laga mat.
Enklare kan det inte vara.
Standardpatroner gör att det blir en
billig och smidig lösning. Varje gaspatron
räcker för ca 180 minuter ugnstid. Piezotändning med
automatisk tändning av lågan. Säkerhetsbrytare på
gasolen om lågan slocknar. Timer med automatisk
avstängning. 30 liters volym med temperaturskyddat
glas i luckan. Termometer på fronten. Praktisk bärväska
medföljer. 47x33x33 cm. 9,6 kg.
19-1014-1
Freedom ugn
19-1014-2
Gasoltub Freedom ugn

Roast Master 1600W
Skydd över brännarna som kan fällas
upp och användas som vindskydd.
Ytterhölje i rostfritt stål. Termometer
för exakt innertemperatur och ungsluckan har dubbelglas. Piezzotändning.
16 kg 54x30x46 cm.
19-1014

TRiSTAR Kompaktugn
230V - 1400W. Kompakt ugn på 19 liter
med stort fönster. Lämplig för grill, bakning
och rostning. Ugnen har över och
undervärme som kan användas separat
eller båda samtidigt. Levereras med
grillgaller och ugnsplåt. Justerbar
termostat och dubbelglas i luckan.
Strömindikeringslampor. 39x50x35 cm.
6,2 kg.
12-1040

Kompakt design så att fritösen inte tar
för mycket utrymme i ditt hem eller i din
husvagn. Lämplig för stekning, bakning,
rostning och grillning tack vare den
snabba luftkonvektionen. Extra krispiga
Ministormkök
även utan användning av olja. Säker att
Årets julklapp 2020 - Stormköket.
använda med ett svalt handtag, överHär i en kompakt & smart version som hettningsskydd och halkskydd. Lätt att
man "tankar" med vanlig tändgas.
reglera med en analog kontrollpanel
Enkel och smidig brännare för utflykten. med vridratt för tid och temperatur
19-1081
12-1028-20
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Fritidsugnen

Omnia Ugnsgaller
Grädda förbakat bröd,
typ bake-off, enklare i
din Omnia. Perfekt
också för ex.
ångkokning.
12-1030-10

Dometic OV 1800, 18 liter
Den snygga och kompakta designen
gör den till ett perfekt val för alla typer
av husbilar och husvagnar, även när
utrymmet är begränsat. Glasluckan
och innerbelysningen gör att innehållet
i ugnen är lätt att se. Den har elektrisk
tändning, ett galler av rostfritt stål och
en emaljerad bakplåt, vilket ger dig
samma bekvämlighet som en vanlig
ugn men i kompakt format.
Monteringsmått:490x360x398 (DxHxB)
19-1011-01

Dometic OG 2000, 20 liter
Med grill och roterande tallrik bjuder
på något för alla smaker, från kakor till
pizzor och den perfekta söndagssteken.
Den rejäla glasdörren med säkerhetslås
och innerbelysningen gör att det är lätt
att se vad som tillagas. Denna gasolspis
har elektronisk tändning och termostat
styrning.
Monteringsmått:460x283x504 (DxHxB)
19-1011-02

Dometic OG 3000, 30 liter
Praktisk inbyggd gasolugn med grill
och roterande tallrik. Glasdörr med
gångjärn nedtill för enkel åtkomst.
Behändig innerbelysning. Elektronisk
tändning med säkerhetständningssystem
Termostatiskt temperaturreglage
Monteringsmått:487x512x572 (DxHxB)
19-1011-03

BAKA BRÖD OCH LAGA UGNSMAT UTAN FAST UGN
Fritidsugnen Omnia är enkel att använda, kräver
inga installationer och kan användas på praktiskt
taget alla spisar. Till exempel gasspis, spritkök
och elplatta. En populär och uppskattad lösning i båten,
husvagnen, husbilen, fritidsstugan och andra ställen där det inte finns fast ugn.
12-1030-01
Omnia Fritidsugn
12-1030-20
Maxiform Extraform (50% större)
12-1030-15
Kokbok

Folieform
Smart folieform för att tillaga mat i om
du är bekväm och ej vill diska.
Kommer i förpackning med 5 st
12-1030-14

Silikonform Muffins för Omnia.
Aldrig har det varit enklare att göra
muffins, smakar både till frukost,
lunch och middag.Max 260oC
12-1030-13

Väska
Rund Ø 29 cm polyester. För att
bekvämt bära och förvara Omnia
med tillbehör.
12-1030-17

Två snygga grytlappar, 24×24 cm,
beige med vinröd kant. Material 65%
polyester och 35% bomull. Avsedda
för att bekvämt kunna ta i Omniaugn.
12-1030-18

Givaren är spetsig vilket gör det enkelt mäta innertemperaturen
på det som bakas och lagas. Skräddarsydd form och praktisk
låsskruv gör den enkel att fästa i något av lockets hål för mätning
av temperaturen i ugnen.
12-1030-19
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Silikonform för Omnia.
Kakor släpper lättare om formen
smörjs med lite matfett eller olja och
kakan får svalna helt. Max 260oC
12-1030-11
1-pack röd
12-1030-11RB 1-pack rosa bandet
12-1030-12
2-pack röd/vit

Förkläde
Elegant vinrött förkläde tillverkat av
polyester och bomullsmix av hög
kvalitet. 85×70 cm med ficka och
justerbart nackband. Tål tvättmaskin
och torktumlare.
12-1030-16
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Köket

Köket måste innehålla en mängd
prylar för att det skall fungera,
vara roligt och ge ett gott resultat
Många saker är det samma som
hemma men i en husvagn, husbil eller båt ställs det lite andra
krav eller iaf önsekmål. Vikten är
en sådan aspekt. Sen skall det
på semestern vara enkelt och
smidigt. Vi har massor av prylar
som är vanliga, special eller
kanske bara lite roliga....
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Salus Stone Anti-Stick
By Bo-Camp

Wokpanna
med anti-stick behandlad yta. Vikbart handtag
Ø24 cm. 5 lager med Salus Stone.
12-6023-11

Stekpanna Silikon
24x3/5 cm. Rostfritt stål med silikon. 2 lager med
Xylan non-stick beläggning.
12-6011-10G

Stekpanna
Med anti-stick behandlad yta. Avtagbart
handtag. Ø 24 cm
12-6017

Stekpanna Colour
Avtagbart
handtag gör
att det inte tar
så stor plats i skåpet.
Ø24 cm, tre färger
12-6029-10
Blå
12-6029-11
Gul
12-6029-12
Röd

Mellanlägg 3-p
Att lägga mellan kastruller
och stekjärn för att
förhindra ljud under färd
12-6028

Stekpanna 2-pack
med anti-stick behandlad yta. Ø 24 cm samt Ø 20 cm
12-6024
Wokpanna
med anti-stick behandlad yta. Vikbart handtag
Ø28 cm. 5 lager med Salus Stone.
12-6023-12

Stekpanna Hög kant
Med anti-stickbehandlad yta. Avtagbart
handtag för smidig förvaring i skåp.
Ø24 cm, hög kant
12-6023
Stekpanna Stone
Med anti-stickbehandlad stenyta. Avtagbart
handtag för smidig förvaring i skåp. Ø27 cm.
12-6027

Stekpanna
med anti-stick behandlad yta. Vikbart handtag
Ø24 cm. 5 lager med Salus Stone.
12-6017-10

Stekpanna Hög kant
Med anti-stickbehandlad yta. Kan användas
på gas, el, keramik och halogen. 5 lager med
Salus Stone. Ø24 cm, hög kant
12-6023-10

Stänkskydd
Till stekpannan i finmaskigt nät.
12-6045

Stekpanna Keramisk
Med anti-stickbehandlad yta. Kan användas
på induktion, gas, el, keramik och halogen.
Ø24 cm, hög kant
12-6029

Kastrull
Med anti-stick behandlad yta.
Avtagbart handtag för smidig förvaring
i skåp. Ø16 cm, 8 cm hög, 1,6 liter
12-6022

Kastrull
Med anti-stick behandlad yta.
Avtagbart handtag för smidig förvaring
i skåp. Ø16 cm, 7 cm hög. 2 liter
12-6022-10
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Kastruller
Kastrullset Royal Plus
Stilig och elegant kastrullset med glaslock. 3 olika storlekar som är stapelbara.
Ø12 cm, 11 cm hög, 1,3 liter
Ø14 cm, 13 cm hög, 2,0 liter
Ø16 cm, 15 cm hög, 3,0 liter
12-6020

Kastrullset Hading
Snygg kastrullset med handtag i ett
kompositmaterial. 2 olika storlekar
Ø13 cm, 17 cm hög, 2,0 liter
Ø14 cm, 18 cm hög, 4,3 liter
12-6020-20

Kastrullset Elan
Stapelbara kastruller med bakelit
handtag. Lägre för att gå in i alla skåp.
Ø14 cm, 7 cm hög, 1,2 liter
Ø16 cm, 8 cm hög, 1,6 liter
Ø18 cm, 9 cm hög, 2,3 liter
12-6021

Kastrullset Carezza NG 7
Ø20 cm,
4,0 liter
Ø16 cm,
1,4 liter
Ø20 cm,
1,0 liter
Ø18 cm,
1,0 liter
2 st lock, 1x gripklo och ett mellanlägg.
12-6005-02
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Kastrull Silikon
Kastrull tillverkad i vikbar silikon.
Blir endast 3,5 cm hög hoppfälld.
3 olika storlekar
12-6011-G
1,0 liter
12-6011-1G
1,5 liter
12-6011-2G
3,0 liter

Kastrullset Elegance
Compact 2. Set med två kastruller
och lock. Det smarta med dessa
kastruller är att handtagen som är
tillverkade i bakelit går att fälla in så
kastrullerna kan staplas helt i varandra.
Ø 14 cm, 13 cm hög, 2,0 liter
Ø 18 cm, 17 cm hög, 4,3 liter
12-6008

Kastrullset Pirate7+1
Set i aluminium med non-stick belägg,
Ø 20 cm kastrull
Ø 20 cm panna
Ø 18 cm panna
Ø 16 cm kastrull
Ø 20 cm lock
Ø 16 cm lock
griphandtag och fästrem
12-6005
Kastrullset
Totalt 7 delar. 3 st
kastruller med lock
och dubbla handtag
samt en med engrepp
12-6010
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Induktion
4 kastruller med glaslock till varje kastrull.
Stapelbara så de tar liten plats i skåpet.
Rostfritt stål. Induktion, gas, el, keramik
och halogen.
Ø 14 cm, 7,5 cm hög
Ø 16 cm, 8,5 cm hög
Ø 18 cm, 9,5 cm hög
Ø 20 cm, 10,5 cm hög
12-6010-10

Serveringset
Dubbelvägg i den rostfria serveringsskålen för att hålla värmen. Lock, fat
och slev medföljer.
1,0 liter
12-6026-01
12-6026-02
2,4 liter

Kastrullset Skipper 9+1
Set i aluminium med non-stick belägg,
Ø 16+18+22 cm kastrull
Ø 22 cm durkslag
Ø 20+22 cm panna
Ø 18+22 cm lock
griphandtag och fästrem
12-6005-01

Kastrull
Med anti-stick
behandlad yta.
Avtagbart handtag för smidig förvaring
i skåp. Ø16 cm, 8 cm hög, 1,6 liter
12-6022

Smidig såspanna eller för glazen till
grillen. Pensel medföljer. Ø115 mm.
12-6006

Eco-Friendly
Eco-Friendly engångsbestick,
funkar det? Jo, dessa är
tillverkade helt i trä...
Ingen plast eller konstmaterial.
12-1034-01
Kniv
20-pack
12-1034-02
Gaffel 20-pack
12-1034-03
Sked
20-pack

Eco-Friendly tallrikar tillverkade i
naturlig Ereca.Tre olika storlekar.
12-1034-04
20x20 cm, 6-pack
12-1034-05
16x20 cm, 6-pack
12-1034-06
19x12 cm, 6-pack (djup)

Dream Dust
Detta är kanske
världens godaste
Kastrull med
grillkrydda!!
glaslock och
Kryddan som
vikbara handvunnit SM/NM i
tag.Rostfritt stål.
Kamben 2015 med
Induktion, gas, el, keramik och halogen.
Eco-Friendly picnic set för 4 personer i
Broken Ribs BBQ. God till
12-6008-10
Ø 14x13 cm
2 liter
miljövänliga bambu.
nästan allt. Fläskfilé, kyckling,
12-6008-11
Ø 16x15 cm
3 liter
i köttfärssåsen. Även god på pommes 12-1035-01
frites eller på popcorn. Ett måste i alla
kök. Bra som bordskrydda.
Gluten och laktosfri
12-3024
100 gr refillpåse
Plastglas
Sommar,
20-pack
12-1032-03

Kastrullset Holiday
Med 3 kastruller. Lock till varje kastrull.
Stapelbara gör att de tar liten plats i
skåpet. Rostfritt stål. Induktion, gas, el,
keramik och halogen.
Ø 14 cm, 13 cm hög, 2,0 liter
Ø 16 cm, 15 cm hög, 3,0 liter
Ø 18 cm, 17 cm hög, 4,5 liter
12-6012

Stekpanna Keramisk
Med anti-stickbehandlad yta. Kan
användas på induktion, gas, el, keramik
och halogen. Ø24 cm, hög kant
12-6029

Kniv
Engångsplast, 48-pack
12-1033-02

Gaffel
Engångsplast, 48-pack
12-1033-03

Sked
Engångsplast, 48-pack
12-1033-04
Matsked
12-1033-05
Tesked
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Shotsglas 32-pack
12-2075-10

Ölglas
Engångsplast,
50-pack
12-1032-01
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Kompressorkylbox

CFX Kompressorbox (12/24/100-230V)

Kompressorkylboxar har enastående
kyleffekt även vid extrema omgivningstemperaturer och strömförbrukningen
är minimal. De kan även användas för
normal kylning så väl som för djupfrysning.

Dometic CoolFreeze CFX har några riktigt
imponerande funktioner. Först och främst
är den utrustad med CFX-specialelektronik
med smart automatisk turbokylning och
minnesfunktion. Den lämpar sig inte bara
för djupfrysning på ned till –22 °C utan kan
även drivas med solenergi.
12-1050-CFX1
12-1050-CFX2
12-1050-CFX3
12-1050-CFX4
12-1050-CFX5

36 liter
46 liter
55 liter
53 liter
99 liter

Termoelektrisk kylbox

+10OC till -22OC
+10OC till -22OC
+10OC till -22OC
+10OC till -22OC
+10OC till -22OC

694 x 407 x 398 mm
694 x 476 x 398 mm
720 x 480 x 455 mm
720 x 480 x 455 mm*
962 x 530 x 472 mm

(*12-1050-CFX4 har inbyggd ismaskin)

CFX DZ DualZone (12/24/100-240V)

Kylbox & frysbox i samma box - samtidigt? Nu är det inget hinder.
Med Dometics DualZone kompressorbox är detta möjligt. Två storlekar.
892 x 495 x 472 mm
12-1050-CFX7
65 liter
+10OC till -22OC
962 x 530 x 472 mm
12-1050-CFX8
82 liter
+10OC till -22OC

CF Kompressorbox (12/24/100-230V)

Dometic CoolFreeze CF har mycket låg vikt
och är lätta att transportera tack vare den
kompakta kompressorn. Utrustad med axelrem, bärhandtag eller bärgrepp så men enkelt
kan ta med sig boxen. Smal konstruktion gör
att den är lätt att placera.
12-1050-11AC
12-1050-16AC
12-1050-26AC

10 liter
15 liter
21 liter

+10OC till -18OC
+10OC till -18OC
+10OC till -18OC

Möjliggör kylning till 30OC under omgivningstemperaturen. Kan användas till att både
hålla maten kall och varm.

ACX Absorptionskylbox (12/230V/Gasol)

Ge dig ut på vägarna med vårt produktutbud av bärbara kylboxar i
ACX-serien för att kyla livsmedel och dryck vart än äventyret tar dig.
Denna serie av bärbara absorptionskylboxar kan drivas med el
eller, om du befinner dig på en mer avlägsen plats, med en bärbar
gasflaska eller gasoltub. Produktutbudet i ACX-serien omfattar
mycket effektiva kylboxar för alla äventyr.
12-1050-40EGP
12-1050-40G
19-1014-2

40 liter
12/230V/Gasoltub
500 x 444 x 508 mm
40 liter
12/260V/Gasol
500 x 444 x 508 mm
Gasoltub 4-pack till 12-1050-40EGP

WCI Passiv kylbox

Abosorbtionskylbox

Tyst absorptionskylning med tre energikällor. Absorptionskylboxar kan drivas
med 12V i fordonet, 230V på campingplatsen och med gasol när man inte har
tillgång till el. Maximal frihet och maximal
oberoende på resande fot.

Passiv kylbox

Dometics välisolerade, passiva kylboxar
packas med kylpåsar eller iskuber.
Livsmedel, fisk, agn och vilt hålls färskt
i flera dagar, i alla väderlekar och utan
extern strömförsörjning. De är livsmedel
godkända, väger lite, lätta att transportera
och kan fästas fast säkert.

12-1050-33
12-1050-42
12-1050-70
12-1050-110

33 liter
43 liter
71 liter
111 liter

Passiv
Passiv
Passiv
Passiv

Cool-Ice-boxarna har extremt effektiv
isolering och packade med kylpåsar eller
iskuber håller de livsmedel, fisk, bete och
viltkött färskt. Beroende på användning
och väderförhållanden kan de hålla kylan
i flera dagar i sträck! Kylboxen kommer
med en praktisk dränering för avfrostningsvatten och inbyggda fästpunkter.
420 x 445 x 375 mm
632 x 342 x 390 mm
682 x 427 x 486 mm
1047 x 449 x 506 mm

540 x 358 x 235 mm
549 x 367 x 260 mm
550 x 425 x 260 mm

CK Hybrid kompressor (12/230V)

Effektiv kylbox till förtältet eller terassen. Två
kyltekniker, två anslutningar och en generös
kapacitet på 38 liter. Kraftig kompressorkylning
via 230V och termoelektrisk kylning via 12V.
Pålitlig frys för känsliga djupfrysta livsmedel
men även en drickakyl för grillfästen. Kyler till ca
20OC under omgivningstemperaturen på 12V.
12-1050-40DH

38 liter

+10OC till -15OC

520 x 454 x 515 mm

SC CoolFun Termoelektrisk box (12/230V)

Dometic CoolFun SC 38 erbjuder bekväm kylning och uppvärmning
oavsett om du är på arbetet eller sitter på stranden! Den kyler till hela
18 °C under den omgivande temperaturen och kan dessutom värma
upp till 65 °C. USB-porten i locket är praktisk för laddning av mobila
enheter och det mångsidiga bärhandtaget kan även fungera som
ett stöd eller lås för locket.
12-1050-30AC
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29 liter

692 x 411 x 398 mm A+++
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RMD 10,5 Absorptionskyl

RM 8400 Absorptionskyl
RF 60 Absorbtionskyl

(12V/230V/Gasol)
Den tystgående och kraftfulla
absorptionskylboxen Dometic
CombiCool RF 60 kan drivas med
12 V, 230 V och gasol. Den har
flexibla hyllor, praktiska dörrfack
och ett säkert lås. Allt du behöver,
med andra ord. Du kan dessutom ta
med den vart som helst i världen
eftersom den kan drivas med både
växelström, likström och gasol.
DxHxB 495x617x486 mm
19-3010

(12V/230V/Gasol)
Detta 95-literskylskåp är både flexibelt
och lättanvänt. Avlägsna köldfacket och
organisera om hyllorna för att få det precis
som du vill ha det. Det är dessutom helt
tyst. Frysen har en kapacitet på 8 liter
och den har patenterats för det enkla
sättet att ta ut den. Tyst drift – inga
störningar från kylen. Enkel dörröppning
med fingertoppen och lättanvänd kontroll
panel. Kapacitet på 95 liter utan frys.
Flexibelt hyllsystem Säkert dörrlås med
ventilation som tillval
DxHxB 568x821x486 mm

12-1051-01
12-1051-02

Vänsterhängt
Högerhängt
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(12V/230V/Gasol)
Absorptionskylskåpen i 10-serien
erbjuder en unik fördel: dubbelhängda
dörrar. Tack vare denna patenterade
lösning kan de öppnas från både
vänster och höger sida, utan att man
behöver hänga om dörren. Använd
bara ett av de två bekväma och
eleganta handtagen i aluminium, som
sträcker sig över hela kylskåpets höjd.
Det intuitiva dörrhandtaget sträcker
sig över hela höjden på kylskåpet,
vilket gör att dörren kan öppnas i
vilken höjd som helst. Ett låsningssystem i två steg håller alltid dörren
säkert på plats. En ny TFT-display i
kreativ design garanterar enkel
avläsning av kylskåpsinställningarna
och kontrolleras enkelt med ett vred.
DxHxB 550x1245x523 mm
12-1052-01 Dubbelhängt
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FMT Kompressorbox (12/24V)

Fryser ner till -22OC. Drivs på både 12/24V samt 230V med omformare.

High quality isolering i polyuretan och är fri från CFC. Locket på 12-1050-90 &
12-1050-91 är i sober svart glas som med fördel kan användas som armstöd mellan
förarstolarna på din husbil. Batterivakt och energisparläge.
12-1050-90 26,0 liter -20OC 45W
12,5 kg
602 x 318 x 394 mm
13,0 kg
602 x 318 x 444 mm
12-1050-91 32,0 liter -20OC 48W
15,2 kg
812 x 364 x 404 mm
12-1050-93 37,0 liter -20OC 48W
O
16,0 kg
812 x 364 x 494 mm
12-1050-94 49,0 liter -20 C 50W
17,6 kg
812 x 364 x 584 mm
12-1050-95 60,0 liter -20OC 55W
Kylväska 2-pack
12-1050-00 Omformare 230V - 12V
Passiv kylbox som
stapelbara och kan
då transporteras
eller förvaras på ett
				
Med våra nya Dual Zone kyl/frys kan du smart sätt. 24 resp
			
njuta av sommaren på ett avslappnat sätt. 10 liter.
				
Imponerande kyl- och frysupplevelse på 12-7050-8
				
samma gång i en enhet! +20 till -20 grader.
				
Två separat justerbara temperaturzoner
				
och ett löstagbart batteri (tillval) som gör
				
Polarys Freeze-kylarna till idealiska följe				
slagare för alla utomhusaktiviteter utan att
				
behöva oroa dig för strömen.
		
Polayrys Freeze kommer även med LCD-Display Kylväska Dometic
		
som har touch-kontroll, USB-port för laddning av telefon, 12/230V kylbox på
belysning inne i kylen och lock som kan öppnas åt bägge håll. Du kan koppla
25 liter. Rymmer hela
en solcell rätt in i boxen och driva den med denna.
5 st 1,5 liters flaskor. Dubbla
12-1053-35
35 liter 65x44x40 cm 15,6 kg 12/24/100/240V
fläktar för maximal kylning.
12-1053-45
45 liter 65x51x40 cm 16,5 kg 12/24/100/240V
12-7050-25
12-1053-B
Batteri 15600 mAh / 173 Wh (upp till 8h batteridrift)

Kylväska

16 liter smidig kylväska i kraftig väv
tillverkad i polyester.
12-7050-15

Thetford kompressorkylskåp

Thetford såg några viktiga förändringar på husvagns- och husbilsmarknaden med ett större fokus på bekymmersfritt
resande, elektrisk utveckling och komfort som hemma, fast i fritidsfordon. Framtagningen av den nya T2000-seriens
12V-kylskåp matchar detta fullkomligt och kan mycket väl bli den nya standarden.
T2000-serien är ett perfekt kylskåp för husvagnar, husbilar och plåtisar / campervans.
Automatic Temperature Control (ATC): kylskåpet väljer den mest effektiva kylningen. Designad för att vara så tyst
och energieffektiv som möjligt. Utbytbara dörrar. Användarvänlig pekskärm. Mer användarvolym jämfört med absorptionskylskåp i samma storlek. Lägre vikt jämfört med absorptionskylskåp i samma storlek. Bättre prestanda jämfört
med absorptionskylskåp i samma storlek. Redo för CI-BUS-anslutning.

T2090			T2152			T2160

975x418x483 mm		
1500x418x569 mm		
1245x525x563 mm
Högerhängd dörr		
Högerhängd dörr		
Högerhängd dörr
0,32 kWh/24h			0,47 kWh/24h			0,55 kWh/24h
6,1 liter frysfack			
17 liter frysfack			
30,5 liter frysfack
21,1 kg				35 kg				37,4 kg
12-1054-01			12-1054-02			12-1054-03

Istärningskuber

Kylklamp

Olika storlekar
12-7045
12-7045-01
12-7045-02
12-7045-03

25x14x1,5 cm
16x10x3 cm 2-pack
16x10x1 cm
32x26x1 cm

Kuber som man använder om och
om igen. 14 st i en plastask som man
lägger in i frysen och kan användas flera
gånger. Späder ej ut din dyra dryck.
12-7045-12

Kylväska

Urban Camping
Collection, kylväska
med EVA isolering. Bärrem, ficka på
fronten och bägge sidor samt dragkedja
till locket
12-7050-1
10 liter
12-7050-2
20 liter
12-7050-3
30 liter
12-7050-5
12 liter strandväska
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Smart istärningsfack

Kylväska

Urban Camping Collection,
kylväska med EVA isolering.
Bärhandtag i stabil metall
12-7050-6
20 liter
12-7050-7
26 liter
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Pall med inbyggd kylväska

Fällbar pall med smart kylväska inbyggd
under sitsen.
02-1015-10

Gör istärningar utan risk för spill. 12 st
istärningar som fryses även under färd
då locket hindrar att vattnet spiller ut
över hela frysen.
12-7045-10

Gin & Tonic Ice

Istärningsfack som gör stora istärningar. Naturligtvis funkar det
med annat än till just Gin & Tonic.
Blandade färger
12-7045-11
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Termos

Rostfritt stål och en
volym på 1,5 liter.
Dubbelvägg för att
hålla temperaturen.
12-7040-10

Både kapsel och malet

Kaffebryggare 230V

1 liter isoleringskanna. Elegant kaffebryggare för
upp till 10 koppar. Dubbelisolerad kaffekanna i rostfritt stål, håller värmen under 3 timmar. Vacker finish i
mattsvart. Strömbrytare med indikatorlampa. Antidropp
system Vattennivåindikator. Automatisk avstängning.
Avtagbart filter. Antiglid fötter Effekt: 800 Watt
12-1017

är en social institution i Sverige.
Det innebär att man tar en paus
från en aktivitet för att dricka
kaffe, te eller någon annan dryck,
med eller utan tillbehör, med
vänner, familj eller bekanta.

Filter 1x4

Filter i rostfritt stål. Miljövänligt
då du kan använda det flera
gånger.
12-1006-10

Vattenkokare
1000W, 230V

Filterhållare

För bryggning direkt ner i
kannan. Handtag att hålla i.
12-1006

Filterhållare
Chromad med sugproppar
12-1008

Kaffebryggare 230V
Vattenkokare
1100W, 230V

Lätt att använda,
kompakt kanna
Kompakt och elegant design vatten- med en kapacitet
kokare med en kapacitet på 1,2 liter. på 1 liter. Vattenkokaren har en
Vattenkokaren har ett torrkokningsskydd automatisk avstängning när
som automatiskt stänger av den.
temperaturen har uppnåtts.
12-1015
12-1016

Vattenkokare 1500W, 230V

Vattenkokare
Grove

Ny modell i industriell
men ändå stilig med
sina "trädetaljer".
2,5 liter. Ø18x23 cm
12-6015-02

Vattenkokare
Polly

550 watt, 230 volt. Ca 5-6 koppar kaffe.
Kannan rymmer 0,6 liter. Fast filter.
Automatisk avstängning för säkerhet.
12-1012

Kaffebryggare
12V och 24V

600 ml kapapacitet.
170 W. Löstagbar
vattentank med nivåindikator.
Anti-dropp funktion.
5-6 koppar kaffe.
12-1013

Vattenkokare Silikon

Vattenkokare
Brew
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Kaffemaskin 4 i 1

För flera olika kapslar, 4-i-1, 19 bar – passar malet lika bra
som kapslar. Denna kaffemaskin för flera kapslar gör det
godaste kaffet och kan användas med flera olika typer av
kapslar, som Nespresso® och Dolce Gusto®. Maskinen
har en italiensk högtryckspump på 19 bar och en avtagbar
vattentank som rymmer 800 ml. 1450W. Malet kaffe Dolce
Gusto-kapsel, Nespresso-kapsel, ESE-kapslar. 230V
12-1019

Mokabryggaren hör till basutrustningen i
varje italienska kök. Med mokabryggaren
gör du ett kraftigt och fylligt kaffe, som
passar även bra som bas till mjölkkaffen.
Fungerar på gasol, el och glaskeramik
12-6050

Kaffe på alla sätt!
Gasol? Ja, visst....

Vattenkokare tillverkad i vikbar silikon
och tar mycket liten
plats. 0,8 liter
12-6100

Vattenkokare tillverkad i rostfritt stål.
I ny modell med lock. Visslar vid kokande 2 liter, diskmaskinsäker. Fungerar på
vatten. Rostfritt stål. Ø190 mm. 90 mm elektrisk/gas/induktion/halogen
Blandade färger, blå/grön/röd
hög. Rymmer 2 liter
12-6015-01
12-6015
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En fika kan vara allt från
15 minuter till hela dagen.

ENDAST 25 CM HÖG

Vikbar modell gör
denna enkel och
smidig att stuva
undan. 0,8 liter
vatten kokas upp
snabbt. Låsbart lock
för att förhindra spill.
12-1014

Fika

Kaffepress
1 liter

Det som gör denna
press unik är att den
är tillverkad i okrossbar
Tritan. Testad upp till 1000
12-2083-20

Med Home Away kaffebryggare
kan du brygga kaffe där du är, i
stugan, på utflykten, stranden eller
på grillen i trädgården hemma.
Helt utan el kan du brygga kaffe
med hjälp av vilken värmekälla
som helst, gasollåga, kolgrill
eller eld.
12-1018
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Bamboo

Camper Smile Mugg
4-pack med bilmotiv
12-2087-01
35 cl

Coffey

Förvaringsburk
13 cm hög och 10 cm i
diameter. Blandade motiv
12-9030-4
Kaffe & Lattemugg
Bambufiber. Två storlekar,
bägge muggar finns i tre
milda färger.
12-8040-40
300 ml
12-8040-41
470 ml

Kaffemuggar
Love Caravaning, 35 cl
12-2083-1
4-pack

Kaffemuggar
Melamin, blandade mönster.
12-2084-10
1-pack

Kaffekopp med fat Blue Ocean
100% melamin, 1-pack.
12-8062-1

Kaffemuggar
Bambufiber och rymmer 425 ml.
Lock i silikon och värmeskydd runt koppen.
Blandade färger
12-2085-11

Uppläggningsfat
Uppläggning &
grillfat 5-pack
12-1031-01
32x23x4 cm

Grillfat till klotgrill
Kaffekopp - dubbelvägg
12-1031-05
32x19x2 cm
Kaffe eller te i denna mugg
gör att det håller sig varmt lite
längre...Polycarbonat
12-2083-10

Förvaringsburk
20 cm hög och 100x130 cm i
bredd/djup. Blandade motiv.
12-9030-3

Kaffeburk
Ø7,5 cm och 18 cm hög gör
denna burk smidig att ha i
din husvagn eller husbil.
12-9030-2

Kaffeburk
19 cm hög och 75x135 cm i
bredd/djup. 3 olika färger.
12-9030-8

Grillfat med hål 4-pack
12-1031-04
34x23x2,5 cm

Kaffemuggar
Melamin, blandade färger
4-pack
12-8025-10
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Uppläggning
& grillfat 2-pack
12-1031-02
35x24x2 cm
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Förvaringsburk
Ø10 cm och 13 cm hög.
Perfekt att ha lite godis eller
kakor i.
12-9030-9

Set med skålar.
Tierra. 6-pack, Ø12 cm
12-2042-01

Serveringsfat Tierra Vit
41x23x4 cm
12-2042-07
Vit

Skål med lock
Tierra, vit
12-2042-02
Ø18 cm
12-2042-03
Ø25 cm
12-2042-04
Ø30 cm

Brödburk
med lock. rymmer 3 liter
13x16x32 cm
12-2042-08
Vit
12-2042-09
Beige

Vinställ
Elegent och raffinerat
vinställ för 5 flaskor.
Akryl.
12-2042-12
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Skål utan lock
Tierra, vit
12-2042-05
Ø12 cm
12-2042-06
Ø25 cm

Serverings
korg All-together
12-2042-10 Cream

Salladsbestick
2-pack, vit
12-2042-11
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Granite Grey

Melaminservis
Granite Aqua 12 delar
4 st tallrikar, 4 st assietter, 4 st skålar
12-8068-1
Servis 12 delar
12-8069-1
Muggar 4-pack

Aegan
Artisan
Melaminservis Aegan
12 delar, 4 st tallrikar,
4 st assietter, 4 st skålar
12-8067
Servis 12 delar
12-8067-1
Muggar 4-pack
12-8067-2
Salladsskål
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Midday

Melaminservis Stone 16 delar.
4 st tallrikar, 4 st assietter, 4 st skålar & 4 muggar
12-8075-02
Servis 16 delar

Melaminservis Midday Granada i 12 delar.
4 st tallrikar, 4 st assietter, 4 st skålar. Anti-slip
på alla delar
12-8025-15
Servis 12 delar

Grey

Melaminservis
Granite Grey 12 delar. 4 st tallrikar, 4 st assietter, 4 st skålar
12-8068
Servis 12 delar
12-8069
Muggar 4-pack

Granite Aqua

Stone

Ebony Cobble

Melaminservis
Ebony Cobble 16 delar
4 st tallrikar, 4 st assietter, 4 st skålar & 4 muggar
12-8067-12
Servis 16 dela (inkl muggar)
12-8067-12M Mugg 4-pack

Terracotta
Artisan
Melaminservis Terracotta
12 delar, 4 st tallrikar
4 st assietter, 4 st skålar
12-8067-3
Servis 12 delar
12-8067-4
Salladsskål
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Granada

Seramika Grå Seramika Vit
Melaminservis Seramika Grå
16 delar
4 st tallrikar
4 st assietter
4 st skålar
4 st muggar
12-8042-L

Melaminservis Seramika Vit
16 delar
4 st tallrikar
4 st assietter
4 st skålar
4 st muggar
12-8042

12 delar
Anti-Slip
4 st tallrikar
4 st assietter
4 st skålar
12-8042-1G
12-8042-2G

12 delar
Anti-Slip
4 st tallrikar
4 st assietter
4 st skålar
12-8042-1
12-8042-2
12-8042-3

Servis
Mugg 4-pack (ej stapelbar)

Natural

Servis
Mugg 4-pack (ej stapelbar)
Mugg 4-pack (stapelbar, ej antislip)

Marmor
Grey

Stone

Melaminservis
Natural Stone 12 delar.
4 st tallrikar
4 st assietter
4 st skålar
12-8063

Melaminservis Marmor, 12 delar
4 st tallrikar, 4 st assietter, 4 st skålar
12-8067-10
Servis 12 delar
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Vintage
Beige

Melaminservisen Orville
16 delar, andra nya servisen i Industial-serien
där delarna har en matt svart färg. 4 st tallrikar,
4 st assietter, 4 st skålar och 4 st stapelbara muggar
12-8075-11

Azure

Granyte

Melaminservis Azur i 12 delar. 4 st tallrikar, 4 st assietter,
4 st skålar. Köp till de stapelbara muggarna.
12-8068-10
Servis 12 delar
12-8068-11
Muggar 4 delar

Melaminservis Granyte, 12 delar,
4 st tallrikar, 4 st assietter och
4 st skålar. Köp till muggar
12-8066
Servis 12 delar
12-8066-1
Mugg 4- pack
12-8066-2
Salladskål

Blå

Pantom
Antrasit

Grey

Esprit

Pantom
Ljus Grå

Melaminservisen Patom
16 delar där alla delar har en mörk antrasit alt ljus grå nyans som ger ett modernt och exklusivt intryck.
4 st tallrikar, 4 st assietter, 4 st skålar och 4 st stapelbara muggar
12-8075-10
Antrasit
12-8075-12
Ljus grå

Amalfi

Classic
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Matt svart

Blå

Melaminservisen Vintage
i 12 delar. Ny serie i en
klassisk design.
Två olika färger.
12-8068-3
Blå
12-8068-4
Beige

Melaminservis
Esprit 16 delar. 4 st tallrikar, 4 st assietter,
4 st skålar & 4 st muggar
12-8028

Orville

Vintage

Halo Grå

Halo Beige

Blue

Melaminservis Amalfi, 12 delar,
4 st tallrikar, 4 st assietter och
4 st skålar
12-8074
Servis 12 delar
12-8074-1
Frukostskål
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Melaminservisen Halo
Exklusiv servis, 12 delar i snygg stenimitation med 4 st tallrikar, 4 st assietter & 4 st skålar. Tillverkad i 100%
melamin och är diskmaskinsäkra.
12-8075-01
Grå Servis 12 delar
12-8075-01M Grå Mugg 4-pack
12-8075-03
12-8075-03M

Beige Servis 12 delar
Beige Mugg 4-pack
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För de minsta men viktigaste...
Melaminset till barn i 5 delar. 100% melamin och fri från BPA. Kan diskas i diskmaskin. Tallrik 22 cm, Skål 16 cm, Mugg 250 ml och bestick.
12-2087-10
Woodland
12-2087-11
Bilar
12-2087-12
Enhörning

Blue Ocan

Mix & Match
Exklusiv och högkvalitativ melaminset i 16 delar.
Servisen är i praktiken okrossbar och mycket lätt.
Reptålig och tål maskindisk. 4 tallrikar, 4 assietter,
4 skålar samt 4 muggar.
12-2070-20
16 delar
Melaminset till barn där allt kommer
packat i en ryggsäck. Tallrik, skål,
mugg och bestick i 100% melamin.
12-8042-40

Melaminservis Blue Ocean
12 delar. 4 st tallrikar Ø 25 cm, 4 st assietter Ø 20 cm, 4 st skålar Ø 15 cm
12-8062
Servis 12 delar
12-8062-1
Kopp med fat 25 cl
12-8062-2
Snacksskålar Set
12-8062-3
Sallandskål Ø 23,5 cm
12-8062-4
Salladsbestick
12-8062-5
Bricka 29x40 cm

Old Dutch servis.
Gammalt är nytt. Trendigt vintageservis
i 16 delar. Helt i melamin och har en
yta väldigt lik riktig porslin.
12-2070-30

Marmor

Bamboo Panda, servis helt i bambufiber. Hela servisen är komposterbar
och första servisen i världen som har
en positiv CO2 påverkan. 12 delar.
4 st tallrikar
Ø25,0 cm
4 st assietter
Ø19,5 cm
4 st skålar
Ø14,5 cm
12-8065
Servis 12 delar
12-8065-01
Muggset 4-pack

Fog

Midday Kassandra

Melaminservisen Midday Kassandra
från Brunner. 12 delar med anti-slip.
Tallrik 25 cm, assiette 20 cm och skål 15 cm
12-8025-22
Servis 12 delar
12-8067-23
Mugg 1-pack

Midday Tivoli

Grey
Melaminservis
Marmor 12 delar
4 st tallrikar, 4 st assietter, 4 st skålar. Köp till muggar
12-8042-10
Servis 12 delar
12-8042-11
Muggar 4 st
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Bamboo Panda
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Mealminservis Fog i 12 delar från
Kampa. Enkel och stilren. Köp till muggen
12-8067-16
Servis 12 delar
12-8067-16M Mugg 4-pack

Melaminservisen Midday Tivoli
från Brunner. 12 delar med anti-slip.
Tallrik 25 cm, assiette 20 cm och skål 15 cm
12-8025-22
Servis 12 delar
12-8067-23
Mugg 1-pack
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Space

Melaminservisen Space
12 delar där alla delar har Anti-Slip beläggning i botten.
Köp till det antal kaffemuggar du behöver. Finns även en
matchande salladskål, naturligtvis har även dessa delar
Anti-Slip.
4 st tallrikar, 4 st assietter & 4 st skålar
12-8025
Servis 12 delar
12-8025-1
Salladskål
12-8025-2
Kaffemugg 4-pack
12-8025-3
Tallrik 25 cm 1-pack
12-8025-4
Assiett 20 cm 1-pack
12-8025-5
Skål 15 cm 1-pack

Classic Grey

Meadow
Heritage

Matservis i
Heritageserien
100% melamin
i neutrala och
diskret mönster.
Slit- och reptåligt
och diskmaskinsäker.
12 delar med 4 st mattallrikar,
4 st assietter och 4 st skålar
12-8067-13

Melaminservis Classic Grey
Anti-slip på alla delar. Sober och diskret design.
Tallrik 27 cm, assiette 21 cm och skål 16 cm
12-8042-10
Servis 12 delar

Flora

Apex

Heritage

Heritage

Flora melaminservis i 12 delar. Kombinerar attraktiva
färger med snygg design. 100% melamin som är tålig
mot repor och tål maskindisk.
12-8067-14
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Apex, ytterligare en melaminservis från Heritage-samlingen.
12 delar i snygg och sober design. 100% melamin, tålig yta
samt tål maskindisk.
12-8067-15
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Blanda som du vill...

Mixed

Melaminservis Mixed
Finns i 3 olika färger där du
kan blanda de olika färgerna
som du vill då varje del köps
separat.
12-8040-60
Mugg
12-8040-61
Assiette 21 cm
12-8040-62
Tallrik 25 cm
12-8040-63
Skål 10 cm
12-8040-64
Skål 14 cm
12-8040-65
Skål 26 cm

English Barn

Pralin

Melaminservisen Farmhouse
från Kampa. 12 delar i snygg lantlig stil.
Tallrik 27 cm, assiette 20 cm och skål 20 cm
12-8067-20
Servis 12 delar

Melaminservis Pralin
12 delar, 4 st tallrikar, 4 st assietter och 4 st skålar.
12-8025-16
Servis 12 delar
12-8025-17
Mugg 4- pack

Farmhouse

Palace

Melaminservisen Farmhouse
från Kampa. 12 delar i snygg lantlig stil.
Tallrik 27 cm, assiette 20 cm och skål 20 cm
12-8067-18
Servis 12 delar
12-8067-19
Salladskål

Palace servis
12-8040-70
12-8040-71
12-8040-72
12-8040-73
12-8040-74
12-8040-75
12-8040-76
12-8040-77

www.holidayfritid.se

Vinglas 400 ml
Champagneglas 225 ml
Dricksglas 475 ml
Tallrik Ø200 mm
Tallrik Ø250 mm
Skål Ø160 mm (900 ml)
Skål Ø140 mm (600 ml)
Skål Ø140 mm (850 ml
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RBDRINKS

R

100% unbreakable glasses and tableware
RBDRINKS glas är väldigt lika vanliga glas...ända tills du tappar det.
Praktiskt taget okrossbara garanterar detta glas en extra säkerhet.

Champange 16 cl
12-2086-01

Ölglas 50 cl
12-2086-15

Vinglas 30 cl
12-2086-02

Ölglas 100 cl
12-2086-16

Vinglas 16 cm
12-2086-12

Ölglas 25 cl
12-2086-17

Vinglas 25 cl
12-2086-13

Ölglas 30 cl
12-2086-18

Vinglas Svart 25 cl
12-2086-10

Cocktailglas 38 cl
12-2086-04

Vinglas Vitt 25 cl
12-2086-11

Gin & Tonic 60 cl
12-2086-05

Strahl Fine Dining
När det dukas upp till fin fest, här finns det glas för
varje tillfälle...
12-2040-01 Champange 166 ml, 4-pack
12-2040-02 Rödvin 384 ml, 1-pack		
12-2040-03 Vitvin 245 ml, 4-pack
12-2040-04 Whiskey 245 ml, 1-pack
12-2040-04V Whiskey 290 ml, 1-pack

Savoy/Soho

Strahl After Beach
Ölglas & pitcher ölkanna som även funkar till saft
12-2040-09 Ölglas 285 ml, 1-pack
12-2040-06 Pitcher 1800 ml, 1-pack

Strahl Fest
Drinkglas
12-2040-08 Highball 414 ml, 1-pack
12-2040-07 Drinkglas 247 ml, 4-pack
12-2040-11 Shotsglas 50 ml, 1-pack

Holiday/Nobel
On the rocks 34 cl
12-2086-03

Shots glas 4 cl
12-2086-04

Irish Coffee 26 cl
12-2086-21

Mugg 30 cl
12-2086-20

Skål 18 cl
12-2086-32
vit
12-2086-33 ofärgad

Skål 42 cl
12-2086-30
vit
12-2086-31 ofärgad

Savoy Polykarbonatglas 2-pack			
12-2067-S
Dricksglas
34 cl		
12-2076-S
Vitvinsglas
45 cl
12-2077-S
Rödvinsglas
57 cl
12-2085-S
Champangeglas 29 cl
Soho Akrylglas 2-pack
12-2067-SK
Dricksglas
12-2076-SK
Vitvinsglas
12-2077-SK
Rödvinsglas
12-2085-SK
Champangeglas

34 cl
45 cl
57 cl
29 cl			

Holiday Polykarbonatglas 2-pack
12-2067
Dricksglas
34 cl
12-2076
Vitvinsglas
29 cl
12-2077
Rödvinsglas
53 cl
Nobel Akrylglas 2-pack
12-2076-K
Vitvinsglas
12-2077-K
Rödvinsglas
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24 cl
53 cl
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De här snygga och eleganta glasen är tillverkade i mycket
fint kristallglas med en stark magnet i botten av glaset.
Magneten i botten gör att glasen står mycket stadigt på
de medföljande magnetiska glasunderläggen och inte
riskerar att glida eller välta. Glaset är enkelt att ta loss
från underlägget men står stadigt kvar även om båten
eller bordet lutar. Detta då magnetismen mellan glas och
glasunderlägg är väl avvägd. Under varje glasunderlägg
sitter självhäftande nano-gel som färster bra på i princip alla
släta eller lätt välvda ytor. Underläggen är enkla att skölja av
om de blir smutsiga och de lämnar inte heller några spår eller
märken efter sig när de tas bort.
12-2030-01
Vinglas Kristall 250 ml, 2-pack
12-2030-02
Champangeglas Kristall 200 ml, 2-pack
12-2030-03
Ölglas Kristall 330 ml, 2-pack
12-2030-04
Drinkglas Kristall 400 ml, 2-pack
Smarta förvaringsburkar med lock. Varje
burk är 192 ml och har ett skruvlock. Kommer med metallist
som de magnetiska locken
fäster på. 3 burkar.
12-2030-20

Magnetisk fästplatta till Silwy
12-2032-02
12-2032-03
12-2032-04
12-2032-05
12-2032-06
12-2032-07
12-2032-08

Gel 400x270x2 mm. Vit
Gel 400x270x4 mm Svart*
Gel 200x135x4 mm Svart*
Metall 500x50x5 mm, Vit
Metall 250x50x5 mm, Vit
Metall 500x50x5 mm, Svart
Metall 250x50x5 mm, Svart
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Magnetic Hook
CLEVER
Svart 1-pack
12-2032-10
Magnetic Hook
THE ONE
Svart 1-pack
12-2032-12

Magnetic Pins
FLEX
Svart 4-pack
12-2032-13

		
G

e
kap lmatt
bar orn
aä
a
r

Samma smarta sätt med magnet är
det på dessa skålar och tallrikar.
12-2031-12
Tallrik 24 cm, 2-pack
12-2031-13
Skål 16 cm, 2-pack

*Oval
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Nu finns även den smarta lösningen
medmagnetiska kaffekoppar från
Silwy. 2 st muggar med de medföljande underläggen. Muggarna
är tillverkade i porslin.
12-2030-10
27 cl, 2- pack
Kaffe TO-GO
Plastmuggen TO-GO med lock
för dig i farten. Samma smarta
magnet i botten.
12-2031-11
30 cl, 1-pack

De här unika och magnetiska dricksglasen i plast står stadigt på sina magnetiska underlägg även om det lutar! Plastglasets och underläggets inbyggda magnet gör att du enkelt kan bära dem på brickor eller använda på båten under färd.
De transparenta glasen är både snygga, trevliga att dricka ur och är tillverkade av riktigt slitstark och livsmedelsgodkänd plast. Plastglasets magnet är precis lagom stark för att plastglaset ska sitta fast på underlägget hur mycket det
än lutar, men är samtidigt enkelt att lyfta upp.
12-2031-01
Vinglas Plast 300 ml, 2-pack
12-2031-02
Champangeglas Plast 100 ml, 2-pack
12-2031-03
Ölglas Plast 500 ml, 2-pack
12-2031-09
Dricksglas Plast 300 ml, 2-pack
12-2031-04
Dricksglas Plast 250 ml, 2-pack
12-2031-10
Snapsglas Plast 40 ml, 2-pack

De tillhörande underläggen har en kärna av
metallfolie, vilket gör att de är något böjbara
och kan sättas fast även på något rundade
kanter. Undersidan har en självhäftande nanogel
som fäster riktigt bra på de allra flesta släta ytor.
Underläggen lämnar inte några spår efter sig och
de är enkla att göra rent om de skulle bli dammiga
eller smutsiga. Skölj bara underläggen i ljummet
vatten så återfår de sin vidhäftningsförmåga.
25 cl, 10 cm höga och 8 cm breda.
12-2031-05
2x Dricksglas Plast Transparent
12-2031-06
2x Dricksglas Plast Blå
12-2031-07
2x Dricksglas Plast Grå
12-2031-08
6x Dricksglas Plast Flerfärgad
12-2032-01
2x Lock till Dricksglas

www.holidayfritid.se

Kombinerad vinflskashållare och bröd
korg i ett. Denna smarta vikbara hållaren
passar till båda.
12-2032-31

Stilig bricka i läderlook med en innerdel i
metall vikelt gör att alla Silwyprodukterna
funkar med denna.
12-2032-30
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Crystal Ice Blue
Dessertskål
ø12 x h7 cm
12-2041-01
12-2041-02

Transparent
Blå
Ice Blue
Glasserie i akrylplast
Crystal
Polycarbonat. Kommer i 4-pack			12-2019-1 Dricksglas 2-pack 500 ml
12-2019-2 Dricksglas 2-pack 450 ml
12-2055-15
Vinglas 28 cl
12-2019-3 Vinglas 2-pack 340 ml
12-2055-16
Dricksglas 26 cl
12-2055-17
Dricksglas 50 cl		

Serveringskål
ø25 x h11 cm
12-2041-03
12-2041-04

Transparent
Blå

ø30 x h13 cm
12-2041-11
12-2041-12

Transparent
Blå

Dricksglas Bubble
Dricksglas i återvunnen SAN. Tre storlekar. 1-pack
12-2057-01
400 ml
12-2057-02
530 ml

Karaff / Pitcher
ø11,5x18,5x25,5
12-2041-09
Transparent
12-2041-10
Blå

Dricksglas S
ø8,5 x h9,5 cm
12-2041-07
Transparent
12-2041-08
Blå

Dricksglas L
ø9 x h13 cm
12-2041-05
12-2041-06
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Transparent
Blå

Elegant glas i polykarbonat
med en vacker etsning.
1-pack
12-2076-10

Bestickset
Matt guld, Rostfritt, set i 16 delar
12-5037-12

Bestickset
Matt svart, Rostfritt, set i 16 delar
12-5037-13

Jazz
Dricksglas
Stabilt, enkelt men elegant glas i SAN
12-2020-1
305 ml, 4-pack

Dricksglas Mix & Match
Set med glas i 4 färger, SAN-plast.
12-2070-10
200 ml, 4-pack

Snapsglas
Snapsglas i akryl, 4-pack
12-2075

Glashållare
Formgjuten skumplast
12-7030-01

Snaps

Snapsglas
Snapsglas i akryl
12-2074 4-pack
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Bestickset
Svart, Rostfritt, set i 16 delar
12-5037-11

Bestickset
Guld, Rostfritt, set i 16 delar
12-5037-10

Bestickset Grå
Rostfritt, set i
4 delar
12-5034-G

Bestickset
Matt svart, Rostfritt, set i 16 delar
12-5037-14

Bestickset
Svart, Rostfritt, set i
24 delar
12-5034-24

Bestickset
Kensington
Rostfritt, set i 16 delar
12-5030-10

Bestickset
Hampstead
Rostfritt, set i 16 delar
12-5030-11

Bestickset
Svart Rostfritt
set i 16 delar
12-5032

Grillbestick
Set med 6 gafflar och 6 knivar
12-5033

Snapsglas
Engångsglas 4 färger
12-2075-10 32-pack
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Dryckestunna
Vikbar

Termos
Zero+

Vattenflaska

Med kork och pip
för enkel hantering.
800 ml
12-2052-10

Termos Zero+

		
Smart och smidig
		
termos som kan
användad för både kall och varm dryck
(max 650C). Stor öppning för att enkelt
påfyllning och rengöring.
Locket har skruvfattning och detta gör
att du kan använda den som ishink om
du tar av locket. 25x27x27 cm. 5 liter
12-7040-1

Kraftig sax i olika färger
12-5038-7

Vinkork med inbyggd uppladdningsbar
LED lampa.
17-0013-6

Dryckestunna

		

Vinkork LED

Sax

Vikbar dryckestunna
som tar liten plats när
man inte använder den.
3,5 liter
10-3020-35
3,5 liter
10-3020-55
7,5 liter

Eco-kniv
Vattenflaska

Vinkaraff med lock
Stilig design i acryl.
Finns i två storlekar.
12-2050 1 liter
12-2051 0,55 liter

Rolig modell i form av en
palm. Sugrör i toppen.
0,5 liter. Blandade färger.
12-2075-15

Kristall

Glas och tillbringare i klassisk
serie som funnits i många år.
12-2020 Dricksglas
12-2021 Tillbringare 1 liter

Vattenflaska / termos

Ståltermos i rostfritt med dubbla
väggar för bästa isolering. Smart
termometer i locket.
12-2052-21
Karaff med 4 st muggar.
Karaffen är på 1,75 liter. Blandade
färger.
12-2055-11

Vinkylare
Smart "kylväst" för ditt vin eller
champagnen
12-2050-11

Tillverkad av risskalsfiber. 300x55 mm.
12-5038-3

Köksset
5x knivar, 1x sax och
1x grönsaksskalare
12-5038-11

Grönsakhackare

Praktisk grönsakshackare 3 i 1. Hacka,
förvara och tag med.
handdriven modell
med handtag och
dragsnöre. 3st knivar
i rostfritt stål. Till frukt
och grönsaker, passar även
till kokade grönsaker och kött. Kan ej
diskas i diskmaskin.
12-2018-10

Äggskärare

Klassisk modell. Blandade
färger.
12-5038-6

Eco
vitlökspress

Tillverkad av risskalsfiber och rostfritt.
160x45x30 mm.
12-5038-4

Cocktailset
31 delar med shaker, sugrör, iskuber,
paraplyer och driknpinnar. Allt för festen
12-2075-20

Ölöppnare

Jo, den funkar till annat
än ölflaskor också... ;-)
400x105 mm.
19-1010-10

Knivset 5-pack.
12-5038-10

Brödrost

För användning på gasolspis
Enkel att använda och viks ihop
när den inte används.
12-6040
Äggtimer
Form av ett ägg som
ändrar färg beroende
på hur hårt äggen blir kokta.
12-6060

Tillbringare

med glas
1,5 liter rökfärgad kanna kommer med
4 stapelbara glas som passar perfekt i
kannan. Tillverkad av högkvalitativ BPAfri SAN-plast som är praktiskt taget
okrossbar. Denna kanna är idealisk för
användning vid tillfällen såsom BBQs,
fester och picknick.
12-2055
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Korkskrum

Klassisk korkskruv med 3 funktioner.
Kniv, vinkork samt kapsylöppnare.
12-2038-10
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Disktrasa
disktrasa i absorberande
material.
12-2022 Disktrasa 50-p

Förvaringskorg med kylväska
30 liter fällbar förvaringskorg med
kylväska innutil. Fällbar.
10-2096

Förvaringskorg
30 liter. Fällbar med lock och hjul
10-2093

Disksvamp
8x5x2,5 cm. Mjuk svamp på ena sidan
och en lite grövre på andra.
12-2022-02
10-pack

Klappbox
48x35x24 cm i blandade färger.
Hopfällbar.
12-3002
Utan handtag
12-3002-1
Med handtag

Diskställ och
diskbaljor

Strandkorg 47x30x20 cm
Smart korg med handtag och lock.
Locket kan användas som bord då det
har inbyggda och nerfällbara ben.
10-2096-10

Shoppingkorg
Svart & blandade pastellfärger.
12-3003-3
40x30x21 cm Svart
12-3003-4
40x30x21 cm Pastell

Diskställ Drainer
Plast och metall. Med droppbricka.
Diskställ med Microfiber
44x31x11 cm
Smart diskställ som tar liten
12-2009-10
plats. Microfibermatta medföljer
12-2009-11

Diskunderlägg
Microfibermatta 40x48
12-2008-10
Vikbart diskställ
Silikon. Tar liten plats
när det viks ihop och stuvas
undan. 30x30x20-7 cm.
Med bottensil.
10-3001-1

DiskundrläggHoliday
Microfibermatta 40x48
12-2008

Vikbar diskbalja
Smidig disk / tvättbalja som kan
vikas ihop. 37x27x10 cm
10-3001

Hink
Flexibel hink som rymmer
43 liter. Ø45 cm och två handtag.
10-2091-01

Hink Flower
Ø30cm, 30cm hög, 12 liter
12-3000		

Shoppingbag
Laminerad med två handtag
44x14x36 cm
12-3200-10
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Vikbar hink, 10 liter
Ny smart hink som
är möjlig att vika ihop.
10-1030
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Diskbalja /Tvättbalja
60x40x22 cm. Blandade färger.
C:a 25 liter
10-2091

Bowl
Vikbar diskhink från Kampa.
46x35x19 cm
10-3002-2

Diskbalja
35x35 cm.
Blandade färger 11 liter
10-3000

Diskställ Compact
Plast och metall. Med droppbricka.
42x28 cm. Röd / Vit
12-2011

Diskställ Classic
Plast med droppbricka, 26x42 cm.
12-2010

Vikbart diskställ
Silikon. Tar liten plats när det viks ihop
och stuvas undan. 36x31x5-12 cm
12-2017
Diskbalja /hink
Vikbar och tar väldigt liten plats när du
stuvar undan den. 30x30x16 cm
10-2090
15 liter, 30x30x16 cm
10-2090-XL
27 liter, 30x30x30 cm

Korg/Diskbalja.
Vikbar korg som även kan användas
som diskbalja. Kraftigt bärhandtag.
38x28x15 cm
10-3002
38x28x15
10-3002-1
46x34x18

Cleo
Förvaringskorg
Hopfällbar i silikon. 3 olika färger.
Stabilt fällbart handtag. 35x36x17 cm
10-2092
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Förvarings / diskhink
Sorterade färger. 18,5 liter
12-3007-01
Blå
12-3007-02
Grön
12-3007-03
Grå

Förvarings / diskhink
Stefanplast. Blandade färger.
Stabilt handtag. Två storlekar.
12-3007
18,5 liter
12-3007-13
13,0 liter
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Kryddor
Flaskhållare
Praktisk korg för flaskor.Rymmer 6 st
flaskor av 1,5 liters storlek. Grå
12-7022

Snupti Flaskhållare
Praktisk korg för flaskor.Grå
12-7022-10

Förvaringsburk
med två fack, 115x23x63 mm.
12-9030-7

Förvaringsburkar
Set med 3 burkar som alla har lock.
400 ml 13,5 x 9,5 x 6,0 cm
800 ml 16,0 x 12,0 x 7,0 cm
1400 ml 20,0 x 14,5 x 8,0 cm
12-9030-1

Förvaringskorgar, set med 4 korgar
12-9033-10

Förvaringsburk
Smart burk med 3 fack för olika saker.
Total volym 1,2 liter. 200x55 mm
12-9030-6

Förvaringsburk
Smart lock som går att stänga. 1-p
12-9034-10
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Förvaringsburkar 3-pack
Kompkt förvaringsburk som man på
ett enkelt och smidigt sätt viker ihop.
Kan maskindiskas och tål både mat
som är varm och kall.
19 cm=1,2 liter
16 cm=0,8 liter
13 cm=0,5 liter
12-9030-5

Burkset med lock
225/375/650/1125/1900/3200 ml
12-9030
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Knäckebrödbox
Favorit i repris. Rymmer ett helt paket
med knäckebröd. Blandade färger
12-8031

Äggboxen
Smart förvaring för dina ägg. 12 st ägg
får plats. 27x9x7 cm
12-6061-12

Burkset
6 delar, 3 st skålar
och 3 st lock. Smart
är att de kan staplas i
varandra då de ej används.
12-3029-01

Kaffeburk
19 cm hög
och 75x135
cm i bredd/djup. 3 olika färger.
12-9030-8

Förvaringsburk
Ø10 cm och 13 cm
hög. Perfekt att ha lite godis eller lite
kakor i.
12-9030-9

Smart skärbräda som även kan användas
som durkslag. 36x27 cm.
Skärbräda
12-2014-05
Praktisk skärbräda i bambu med ett fat
i polyplast som samlar upp smulorna
12-8070-1
Svart
12-8070-2
Blå
12-8070-3
Grå
12-8070-4
Lime

Dream Dust
Detta är kanske
världens godaste
grillkrydda!!
Kryddan som
vunnit SM/NM i
Kamben 2015 med
Broken Ribs BBQ. God till
nästan allt. Fläskfilé, kyckling,
i köttfärssåsen. Även god på pommes
frites eller på popcorn. Ett måste i alla
kök. Bra som bordskrydda.
Gluten och laktosfri
12-3024
100 gr refillpåse

Skärbräda
Set med två stycke storlekar.
35x24 och 30x20 cm.
12-2014-03

Skärbräda Bambufiber
Set med tre stycke i olika storlekar.
38x29, 33x24 och 29x19 cm.
12-2014-03

Skärbräda Acacia 3-pack
150x98x10, 187x77x10 och
200x120x10
12-8070-6

Bamboo

Jaja Leaves

Skärbräda
Tillverkad i bambu. Droppkant infräst i
skärbrädan. 320x200x15 cm
12-8070-5

Himalayasalt

Bryts i områdena kring Himalaya där
det sägs ha bildats under de senaste
250 miljoner åren. De rosa bergskristallerna
har behållit sin naturliga, ursprungliga
struktur eftersom saltet skyddats av lava,
snö och is. Den fina rosa färgen får saltet
från järn och mangan.
12-3025-01
125 gr med kvarn
12-3025-02
500 gr refill påse

Krydd 6:a

Praktisk burk med lock
Salt 		
30g
Peppar		
6g
Chilipulver
6g
Ostbricka
Curry		
9g
Komplett med bricka i bambu med 2 st Paprika		
8g
skålar samt en shifferplatta. 40x20 cm Vitlök		
6g
12-8070
12-3025

Delarna säljs löst så man kan på ett
enkelt sätt plocka ihop just det man
behöver. Tre olika mönster
12-8040-12
Assiette 20,0 cm
Skärbräda
12-8040-14
Skål
24,0 cm
Smart dubbelsidig
skärbräda med kant som hindrar att
det rinner ut. Klädda kanter i gummi så
denligger still.
12-2014-02
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Kryddburk
Smart kryddburk som man fyller med
egna favoritkryddor.
12-3027
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Kylskåpet

Bordstablett

13-2031
13-2031-1
13-2031-2

Miami Metallic

Bordslöpare

13-2030-3

Grey
Antracit
Green

Löpare 160x45 cm
Tablett 45x30 cm

Miami Flower, 3D-print
13-2030
Grey
13-2030-1
Antracit
13-2030-2
Green

Löpare 150x40 cm
Tablett 45x30 cm

Bords
löpare

Bords
löpare

Classic
13-2030-5
13-2030-6
13-2030-7

Tile Grey
Peony Red
Achillea White

Bordstablett 4-pack

13-2031-5
13-2031-6
13-2031-7

Tile Grey
Peony Red
Achillea White

Löpare 150x40 cm Miami Pirot
Tablett 45x30 cm

Löpare 150x40 cm
Tablett 45x30 cm

Bordstablett

Bordstablett

13-2031-3

Bordslöpare

13-2030-4

13-2031-4

Smart!

Ø23 cm. Viks ihop då den inte används och tar
då mycket liten plats. Tål 100°. Finns med och utan handtag.
12-7019
Vikbart i silikon utan handtag
12-7020
Vikbart i silikon med handtag

Bagaget

Durkslag
Rostfritt och silikon. Vikbar och blir då bara
3,5 cm hög. 20 cm diameter.
12-6011-11G

Bagagerums
matta (2 sidig)

Non-Slip för placering i
bagaget på ditt fordon. 100x120 cm
11-1079
Premium (2 mm)
11-1079-1
Exclusive (3 mm)

Serveringsbrickor

Bricka
Anti-Slip
För enkel och säker servering har
denna bricka antislipbeläggning.
Ø 35 cm
12-9020

Flexi Line Grey
Flexi Line White

Holiday Anti-Glid
13-2010
150x30 cm (Rulle)
13-2011
125x45 cm (Rulle)
13-2012
Ø 14 cm (4-p)
13-2013
30x45 cm (2-p)

Butangas

Piezzotändare
Laddas via USB, blandade färger
12-6036

Gaständare
Som har böjbart tändrör. Justerbar
låga. Låsbar. Påfyllnadsbar.
12-6030

Bestickslåda Flexi
Bestickslåda i två nivåer där den övre
delen är flyttbar i sidled. Detta gör att
du får bra överblick. 49x24 cm
12-7026

Bestickslåda Flexi
Justerbar bestickslåda. Med ett enkelt
Serveringsbricka i melamin. 4 motiv
handgrepp justeras bredden.
som är inspirerade av havet. 38x23 cm 12-7027
38x29-47 cm
12-9012-10
12-7028
42x30-51 cm
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12-6037

Gaständare
Blandade färger. Justerbar
låga. Låsbar. Påfyllnadsbar.
12-6031

Melaminbricka New Haven
12-9011

Anti-Glid Flexi
Rulle 20 meter, 50 cm bred
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Perfekt att ha i kylskåp, låda eller skåp.
30x150 cm i anti-glid material.
13-2032
Transparent

Durkslag i silikon

Bestickslåda
328x290 cm, anti-glid i de olika facken.
12-7029-02

Anti-Glid
13-2032-1
13-2032-2

Anti-Glid

Durkslag i Silikon
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Start-Kit Kök
17 delars startkit till köket. Innehåller
kastruller, stekpanna, förvaringsburkar,
skärbräda, knivar, knivblock, sax och
stekspadar.
12-6016-17
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Vatten

Vatten är en på jorden allmänt
förekommande kemisk förening,
bestående av väte och syre,
som är nödvändig för allt känt
liv. Det vetenskapliga namnet är
diväteoxid. Det latinska namnet
aqua används ofta i bland annat
innehållsförteckningar till kemiska och kosmetiska produkter.
Till vardags menar man med
vatten bara dess flytande aggregationstillstånd, men vatten förekommer även i fast form, som is,
och i gasform, som vattenånga.
Vatten täcker 71 % av jordytan
Vattnet på jorden rör sig kontinuerligt genom ett vattenkretslopp
som består av avdunstning eller
transpiration (evapotranspiration), nederbörd och ytavrinning,
som vanligtvis når havet.
Vatten kan lösa många olika
ämnen, som ger vattnet olika
smaker och lukter. Människor
och djur har utvecklat smak- och
luktsinnen som gör det möjligt för
dem att utvärdera dricksvattnets
drickbarhet och undvika vatten
som är alltför salt eller smutsigt.
Människor har en tendens att
föredra kallt vatten före ljummet
vatten
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Certec vattenrening utan kemikalier! Slut med tabletter och slut med kemiska
vätskor för att få bakteriefritt och algbegränsat i färkvattentanken. Verksam under
12 månader! Det vänliga alternativet som verkligen fungerar! Tysk kvalitetsprodukt.
Notera att det finns ingen anledning att tappa ur vattnet ur tanken förrän först
när bilen ev. ska ställas in för hösten. Vattnet är rent och håller sig bakterie- fritt i
tanken, det är testat praktiskt med halv tank och ingen användning i tre veckor
under en varmare period.
14-1009-200 200 liters tank
70.000 liter eller 12 månader
14-1009-100 100 liters tank
30.000 liter eller 12 månader
14-1009-030 30 liters tank
9.000 liter eller 12 månader
14-1009-003 3 liters tank
1.000 liter eller 6 månader

Sticklock

Kit ta
nk

flex

Vattendunk 13 liter. Med
sticklock. Uttag för slang
i locket
10-3015-1

Speciellt för husvagnar
Effektiv användning av
uppvärmningsluften.
Extra elpatron så att
vattnet kan värmas
även utan värmedrift.
Spillvattenlunga 25 liter
Kort uppvärmningstid
C:a 25 liter, tillverkad i över
30 år. Förstärkt PVC. 50x65 vid eldrift, från 15 °C till
60 °C på 50 minuter.
cm. Komplett med 80 cm
spiralslang och slanganslutning Steglöst reglerbar vattentemperatur upp till 65 °C. Volym
för husvagnen och husbilens
på 5 liter. 2 kg. 37x22x23 cm (LxBxH)
avlopp. Stabilt handtag för
Komplett med manöverenhet, tömnings- luftningsventil.
bekväm transport.
19-5016
Truma Therme, Komplett
10-1010-2
19-5016-1
Truma Therme, Reservtank

BioCool Clean Water
Med BioCool Clean Water
kan du försäkra dig om att
ditt dricksvatten är fritt från
skadliga mikroorganismer,
såsom bakterier, virus och
parasiter.
Varje burk innehåller 250
tabletter à 1 gram och räcker
till 1 250 liter vatten. När nytt
vatten fylls på i tanken, lägg
alltid i nya tabletter efter
mängden vatten. Produkten
är CE-märkt och registrerad
hos Läkemedelsverket.
Produkten är miljövänlig &
producerad i Sverige.
14-1060-1

BioCool Clean Water Tank
Det är viktigt att ta bort
beläggningarna eftersom de
hela tiden växer trots att man
byter vatten ofta. Genom att
använda ett system som håller
beläggningen under kontroll
och säkerställer att färskvattnet
som fylls på, bibehåller en god
kvalité, kan man använda sitt
vatten upp till 6 veckor. Därför
rekommenderas att BioCool
CleanWaterTank används
i kombination med BioCool
CleanWater eller BioCool Safe
Water. Produkten är miljövänlig
& producerad i Sverige.
14-1060-2

Aqua Clean
Aqua Clean är ett medel som
håller vattnet i tanken rent
och hygieniskt i 6 månader.
En liten flaska på 100ml
räcker till 1000 liter vatten.
Medlet tar upp till 2 timmar
att verka men efter det så
är vattnet fritt från bakterier och säkert att dricka.
Innehåller ej klor och varken
luktar eller smakar. Ej lämplig
för aluminiumtankar.
14-1011

Pura Tank Clean
Pura tank är ett effektivt
rengöringsmedel från Yachticon som med hjälp av syre
rengör din tank och dödar
eventuella bakterier. Pura
tank är fritt från klor och en
flaska räcker till ett system
upp till 160 liter.
14-1010

Skruvlock

Vattendunk 13 liter
Med skruvlock
10-3015

Kran

Vattendunk 10 liter
Med separat tappkran &
påfyllnadslock
10-3013

Geyser Hot Water System
Ett helt mobilt varmvattensystem som ger
varmvatten i den inbyggda
kranen eller i duschmunstycket.
Idealisk för camping,båten,
utställningar eller på picnic.
Anslut den medföljande pumpen,
gasolen och 12V kontakten så är du redo att värma vatten.
Du kan justera utgående vattentemperatur mellan 30 ° C och
55˚C och vattenflödet är 2,5 liter per minut.
• Kontinuerlig varmvatten - var som helst
• Varmt vatten från kranen eller duschhandtaget
• Justerbar vattentemperatur
• Automatisk tändsystem
• Bärhandtag
Tank 70 liter
• Värmetillförsel: 5 kW
För inbyggnad i tex
• Levereras komplett med en väska
sänglåda. Tillverkad av plast i • Storlek: 310 x 245 x 300 mm
livsmedelskvalité. Kan monteras • Vikt: 4 kg
liggande eller stående.
• Fungerar med alla gasflaskor, regulator krävs (medföljer ej)
70x47x24 cm
• Pumpslanglängd: 1,5 meter
08306-01• Slanglängd dusch: 2,5 meter • 12V DC kabellängd: 5 m
19-1020

Rulltank 23 liter
För avfallsvatten och färskvatten. Kompakta mått gör
att tanken passar de flesta
lastutrymmen.
02428A01- Tank
98659-030 Kit tank flex

BioCool Safe Wash

ett unikt tvättmedel som
dödar svamp och andra
mikroorganismer redan vid
30 °C. Safe Wash tar bort
svamp och dålig lukt från
alla typer av textilier.
14-1060-9
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Hällpipen
Kan böjas åt alla håll. Längd från
20 till 35 cm. Perfekt för snabb
och droppfri avtappning.
Vattendunk 13 liter som är
Kommer med droppskydd.
vikbar. Endast 8 cm hopfälld. 10-3014-01
5 liters (40 mm)
10-3014-02
25 liters (61 mm)
10-3020-35

Kran
www.holidayfritid.se

Kranar med avluftning

Standardstorlekar som passar på de flesta dunkar
10-3014-03
40 mm
10-3014-04
50 mm
10-3014-05
60 mm
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Vattenpump
25 liter / minut, Uniquick
anslutning.
10-4022

Vattenpump
18 liter / minut.
10-4021

Vattenpump
22 liter / minut med
backventil
10-4018

Vattenpump
18 liter / minut
10-4015

Vattenpump
20 liter / minut. Dubbla
pumpmotorer med backventil
10-4003

Förstärkarpump
15 liter / minut
10-4019

Vattenpump Twin
19 liter / minut. Dubbla
pumpmotorer
10-4020
(med backventil)
10-4020-01
10-4020-02 (med Uniquick
och backventil)

Vattenpump
15 liter / minut
10-4002
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Filtesats
Passar på Fiamma Aqua 8
01203C01-

Vattenpump
10 liter / minut
10-4001

Membrankit
Passar på Fiamma Aqua 8
01200-02-

Membrankit
Passar på Fiamma Aqua F
98657-011

SHURflo
Filter Soft-serien.
10-4030-10
Avlopp vinkel m 39 mm plugg.
Avlopp med vattenlås
Dubbel, komplett med plugg. 19mm slanganslutning
10-4040-11
24 mm slanganslutning
10-4040-02

Vattenpump
19 liter / minut
16-1021-10

Slangadapter
Passar på Fiamma Aqua 8,
Aqua F och A20
98657-001
13mm/90o
98657-002
10mm/90o
98657-003
10mm/Rak
98657-004
13mm/Rak

Avlopp / Vattenlås

Avlopp med vattenlås
Avlopp vinkel m 33 mm plugg.
Dubbel, komplett med plugg. 19mm slanganslutning
19 mm slanganslutning
10-4040-10
10-4040-01
Vattenpump
12 liter / minut
10-4016

AQUA 8
Den enda självsugande
pumpen med inbyggt filter
och den ljuddämpande upp
hängningen Silent Plate. Pumpen
har en maximal sug- och tryckhöjd på
3 meter. Inbyggt filter av rostfritt stål skyddar pumpen mot
föroreningar, vilket ger en mycket lång livslängd. En automatisk
A20
tryckkännande strömbrytare startar pumpen när kranen öppnas,
Trycktanken ger ett jämnare och ger möjlighet till en noggrann reglering av vattenflödet.
flöde, speciellt vid låga flöden. Standardversion med bryttryck 1,5 bar för Truma Boiler.
Maximerar att pumpen slår
12V - 1,5 bar - Självsugande upp till 3 m - 10/7 liter/minut
till/från effektivt.
01216B0110 liter/minut
02478-0101216C017 liter/minut

Bottenventil 19mm
08-7025
Rak
08-7026
Vinklad

Avlopp rak m 39 mm plugg.
Avlopp med vattenlås. Dubbel, 19mm slanganslutning
28 mm slanganslutning
10-4040-12
Komplett
10-4040-03
10-4040-13
Plugg
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Filtesats
Passar på Fiamma Aqua F
98657-014

Vattensil Smew / Dometic
55x55x20 mm
10-4040-20

SHURflo
Ventil för påfyllning av frostvätska. Inkl slang
10-4030-11

AQUA F
Självsugande membranpump
för dricksvatten, försedd med
4 kammare som ger ett konstant
och högt flöde.Innovativ lösning
med membran i ett enda stycke,
vilket minskar risken för läckage.
Vibrationsdämpande upphängning, yttre filter och fabriksinställd
tryckströmbrytare av mässing. Kraftig motor med låg strömförbrukning och hög verkningsgrad, försedd med överhettningsskydd. Kan monteras i valfritt läge, och kan köras torr utan
att ta skada.
12V - 1,5 bar - Självsugande upp till 3 m - 13/10 liter/minut
07073-0113 liter/minut
07073A0110 liter/minut

SHURflo Trail King
Pumpen med termiskt överbelastningsskydd och integrerad
backventil kopplas automatiskt
till om trycket i ledningssystemet
minskar genom att en vattenkran öppnas. Den tillförlitliga
konstruktionen är lätt att underhålla, den tål stötar och vibrationer och är tyst vid drift.
12V - 0.7 bar - Självsugande upp till 2,5 m - 7 liter/minut
10-4030-01
7 liter/minut
SHURflo LS4142
Soft-serienen 4-kammare membranpump. Med Soft-serien har
SHURflo vidareutvecklat sin
beprövade klassiska serie. Den
intelligenta utvecklingen av de
beprövade tryckpumpar har en
nyutvecklad tystgående motor och i
centrum av en integrerad bypassreglering.
Den gör att vattnet flyter tyst och mjukt. Både vid start och stängning av kranen, kommer pumpen stanna utan ljud.
12V - 2.1 bar - Självsugande upp till 3 m - 11,3 liter/minut
10-4030-02
11,3 liter/minut
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Färsk- & avloppslang

Slangklämma
Metall 10-pack
10-4075-01 20-32mm
10-4075-02 32-50mm

Avloppsslang, flexibel.
10-4060-01
19mm
10-4060-02
25mm
10-4060-03
32mm
10-4060-04
40mm

Idealisk lösningar
tack vare individuella
lösningar. Huruvida rörsystem
är för färsk-eller spillvatten, installationsmaterial och tillbehör:
...urvalet är enormt...!

Avtappningskran
med stoppfunktion Avfallsrör PVC
25/28mm, 2 meters längd
2x12mm rör
10-4065-01
10-4050-16

Alla delar är tillverkade av högkvalitativa material så att ditt
vattensystem inte har någon svag länk. Färskvattensystemet
UniQuick ersätter PVC-slangar och reducerar algbildning
eftersom det inte är genomskinligt. Installation är enkel och
ett stort urval av rördelar gör det möjligt att klara av även
de mest komplicerade rördragningarna. Klarar kravet på dricksvatten upp till 90oC. Snabb och smidig installation med
kopplingarna som automatiskt låser och tätar. Tätar upp
till hela 6 bar.

Vattenslang 12mm
Röd=Varmvatten
T-skarvkoppling
Blå=Kallvatten
12-12mm rör
10-4050-01 Röd 10-4050-06
10-4050-02 Blå

Avtappningskran
med stoppfunktion
1x12mm rör
10-4050-17
T-koppling 6-vägs
12-12mm rör
10-4050-07

Rak skarvkoppling Rak skarvkoppling Rak övergång
Avtappningskran
12-10mm rör
12-14mm rör
12-12mm rör-slang 12-12mm rör
10-4050-03
10-4050-08
10-4050-11
10-4050-15

Rak skarvkoppling Backventil
12-12mm rör
12-12mm rör
10-4050-04
10-4050-09

90° skarvkoppling
12-12mm rör
10-4050-05
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Färskvattenslang 10/14mm
Tillverkad i PVC, max
tryck 2 bar. Temperatur -5oC-+65oC.
10-4061-01
Röd, 1 meter
10-4061-02
Röd, 5 meter
10-4061-03
Röd, 100 meter
10-4062-01
Blå, 1 meter
10-4062-02
Blå. 5 meter
10-4062-03
Blå, 100 meter

Färskvattenslang 10/16mm
Armerad PVC för varmvatten.
KTW/DVGW W270
10-4063-01
1 meter
10-4063-03
50 meter

Färskvattenslang 10/13mm
Klar PVC. KTW/W 270
10-4064-01
1 meter
10-4064-03
50 meter

Slangklämma
Metall, W5, magnetisk.
9mm bred
10-4070-01 10-16mm
10-4070-02 12-22mm
10-4070-03 32-50mm

Slangklämma
Metall Rostfritt stål. 9mm bred
Nirosta-1A
10-4071-01 8-12mm

Slangklämma
Metall Wire för spiralslang
10-4072-01 19mm
10-4072-02 25mm
10-4072-03 32mm
10-4072-04 40mm

Slangklämma
Plast Comet
10-4073-01 17-19mm
10-4073-02 18-20mm
10-4073-03 21-23mm

Rak skarvkoppling Väggfäste
Blindplugg 12mm
Rak övergång
12-10mm rör-slang R1/2”-12mm slang 10-4050-22 Enkel 10-4050-20
10-4050-18
10-4050-23 Dubbel
10-4050-12

90° vinkelkoppling 90° vinkelövergång 90° vinkelövergång 90° vinkelövergång Y- vinkelövergång
12-12mm Varmvatten 12-12mm rör-slang
12-12mm rörkoppling 12mm-1/2” mutter
12-12-12mm rör
10-4050-10
10-4050-13
10-4050-14
10-4050-19
10-4050-21
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Vattenpåfyllnadslock.
Uppfyller EU-standard.
Låsbart med nyckel.
94715-010
Lock
10-4066-01
Slang
T-koppling
10-6010 T 12mm
10-6011 T 19mm

Y-koppling
10-6012 Y 12mm
10-6013 Y 19mm

Tratt
Böjbart påfyllnadsrör.
Utrustad med sil och
handtag
10-3025

Skarvkoppling
10-6014 I 12mm
10-6015 I 19mm

Låsbart vatteninkast
med nyckel 130x114 yttermått med 40
mm slang- anslutning.
10-5030
Skarvkoppling Rak
(Passar till avfallsrör
10-4065-01)
10-6025-01 28mm

T-koppling
(Passar till avfallsrör
10-4065-01)
10-6025-02 28mm

Skarvkoppling 90o
(Passar till avfallsrör
10-4065-01)
10-6025-03 28mm

Slangklämma
10-4074-01 Primus 16mm
10-4074-02 Alde 20mm

Tratt
För vattenpåfyllning.
Utrustad med klackar för
enkel påfyllning.
10-3032

Vatteninkast FAWO
Utan låscylinder/nyckel.
Magnetlås i locket.
40 mm slanganslutning
145x130mm yttermått
10-5050-01 Vatteninkast komplett
10-5050-20 Löst lock (blå)

Lock FAWO
till 10-5050-01. Magnetlås
10-5050-10 Äggskal Fiat Bianco 210
Fiat Bianco 249
10-5050-11 Vit
10-5050-12 Ljus grå NCS 3000N
10-5050-13 Antracit NCS S7000
10-5050-14 Svart
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REICH+

Vattenkran enkel med brytare. Matt
nickel. Ø 20mm. Max tryck 3 bar. 10-12
mm slagnanslutning. 4 cm hög nedfälld
10-5016

Blandare Compact
Ø 25mm. Max tryck 3 bar. 10-12 mm
slagnanslutning. 5,5 cm nedfälld
10-5018-1
Vit
10-5018-2
Krom

Blandare Reich Twist
Ø 33mm. Max tryck 3 bar. 10-12 mm
slanganslutning. 4 cm nedfälld
10-5023-K
Krom/Krom
10-5023-M
Matt nickel/Svart
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Vattenkran enkle med brytare. 3 färger
Ø 20mm. Max tryck 3 bar. 10-12 mm
slagnanslutning. 4 cm hög nedfälld
10-5010
Grå
10-5011
Vit
10-5012
Svart

Blandare Reich Keramik de Luxe
Ø 27 m. Max tryck 3 bar. 10-12 mm
slanganslutning. 4 cm nedfälld
10-5021
Matt nickel

Blandare Reich Style 2005
Ø 20mm. Max tryck 3 bar. 10-12 mm
slanganslutning. 4 cm nedfälld
Knaus -91 (650333)
10-5022
Matt nickel
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Vannenkran enkel Style 2000.
Engrepps. 12 volt med brytare.
Ø 20. Max 3 bar.
10-12mm slang. 6,5 cm nedfälld
10-5015
Krom
10-5015-1
Vit
10-5015-2
Grå

En serie med kranar där
det inte sparat på något.
Tillverkad av både plast,
mässing och keramik för att
få en överlägsen kvalité och
funktion. Kan användas både
med tryck- eller dränkpump
då kranen känner av vilken
typ av pump som används.
Kranar som ingår i Reich+
serien är Concept, Vector
och Pelikan.

Blandare Reich+ Vector S
Engrepps. 12 volt med brytare.
Ø 33mm. Max 6 bar. 10-12mm slang.
10-5032-L
33mm

Blandare Reich+ Pelikan
Engrepps. 12 volt med brytare.
Ø 33mm. Max 6 bar. 10-12mm slang.
10-5031-L
33mm

Blandare Reich+ Concept E
Engrepps. 12 volt med brytare.
Ø 33mm. Max 3 bar. 10-12mm slang.
10-5028-L
33mm

Blandare Reich+ Concept S90
Engrepps. 12 volt med brytare.
Ø 33mm. Max 6 bar. 10-12mm slang.
10-5033-L
33mm

Blandare Reich+ Concept S
Engrepps. 12 volt med brytare.
Ø 33mm. Max 6 bar. 10-12mm slang.
10-5029-L
33mm

Blandare Orion
Engrepps. 12 volt med brytare.
Ø 33mm. Max 3 bar. 10-12mm slang.
10-5019
33mm

Blandare Reich Trend A
Engrepps. 12 volt med brytare.
Ø 27 & 33mm. Max 3 bar.
10-12mm slang. 4 cm nedfälld
10-5025-M
27mm
10-5025-L
33mm

Blandare Reich Trend E
Engrepps. 12 volt med brytare.
Ø 33mm. Max 6 bar. 10-12mm slang.
10-5027-L
33mm

Blandare Triton
engrepps med 12 volts
brytare Ø 30. Max 30 bar, R-gänga
10-5017
Grå
10-5005
Krom

Blandare Reich Style Ceramik
Ø 33mm. Max tryck 3 bar. 10-12 mm
slanganslutning.
10-5024
Matt nickel
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Blandare Athos
Enkel i rostfritt. Ø 30-35mm. Max tryck
3 bar. 10-12 mm slanganslutning.
10-5006

Blandare Reich Charisma 160
Med brytare. Krom. Ø 30-35mm.
Max tryck 3 bar. 10-12 mm
slanganslutning. 16 cm hög
10-5034-L

Duschblandare Shower
Enkel Rostfritt Ø 40mm. Max tryck 3 bar.
1,5 m duschslang som är utdragbar.
Blandare Reich Charisma 215
10-12 mm slanganslutning.
Med brytare. Krom. Ø 30-35mm.
10-5007
Max tryck 3 bar. 10-12 mm
slanganslutning. 16 cm hög
10-5034-XL

Blandare dubbel med brytare.
Matt nickel. Ø 20mm. Max tryck
3 bar. 10-12 mm slanganslutning
4 cm hög nedfälld
10-5016-D

Compact Dusch c:a 298:Blandare engrepps 12 volt med brytare.
Ø 30-40 mm hål. Anslutning för dusch.
10-5018-3 Vit

Duschblandare
Monomix Reich
Ø 20mm
10-5018-4
Duschblanadare Reich Keramik Duett
Enkel med brytare. Ø 36mm.
Max tryck 3 bar. 1,5 m duschslang
som är utdragbar. 10-12 mm
slanganslutning.
10-5036-L

Blandare Reich Trend S
Med brytare. Krom. Ø 33mm. Max tryck
6 bar. 10-12 mm slanganslutning.
32 cm hög
10-5035-L

Handdusch Reich Orion
utan slang. 1/2” anslutning.
Krom.
10-5040-01
Handdusch
10-5041-02
Slang krom Solardusch 15 liter
10-5041-03
Slang plast Svart säck som värmer upp vatten med
hjälp av solen. Med duschmunstycke
10-3020

Handdusch Reich Julia
utan slang. 1/2” anslutning.
Krom.
10-5040-02
Handdusch Uppladdningsbar
10-5041-02
Slang krom Smart dusch. Uppladdnigsbar via USB.
10-5041-03
Slang plast Allt-i-ett. 1,8 meter slang
10-3021-10

Handdusch Reich Trend E
utan slang. 1/2” anslutning.
Krom.
10-5040-03
Handdusch
10-5041-02
Slang krom Utvändigt vattenuttag
10-5041-03
Slang plast 216x94 mm (158x69 mm håltagning)
90 mm djup, locket ca 30 mm högt.
950 g
10-5042-10

Duschblandare
Trend E 93 mm
hög. Ø 33mm.
10-5018-5
Handdusch Charisma
med slang. 1/2” anslutning
10-5040-04

Blandare Hobby dubbel med brytare.
3 färger. Ø 30mm. Max tryck 3 bar.
10-12 mm slanganslutning.15 cm hög
10-5014Grå / Krom
10-5014-1
Vit / Guld
10-5014-2
Vit /Krom
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Holiday dubbelkran med 12 volt med
brytare 20mm hål, c/c 75 mm. 10-12
mm slanganslutning. 4 cm hög nedfälld
10-5020
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Duschblandare
Trend E med slanganslutnig. 117 mm
högØ 33mm.
10-5018-6

Kompakt vattenslang
Är godkännd och livsmedelssäker.
10+1,6 meter slang. 3/4" anslutning.
10-3034-10

Antifrost vätska för ditt dricksvatten
och toalettsystem. Töm tanken helt
och häll i Antifrostvätska i den önskad
frostskyddsnivå. Öppna kranarna
helt tills frostvätska kommer ut. När
faran för frost är över töms systemet
på vätska

10-6030
10-6030-1

3,8 liter (-72oC)
5,0 liter (-45oC)

Vattenkopplingar. Innehåller sprutmunstycke, adapter 3-4/1-2, liten och
stor kranadapter, slanganslutning
med backventil, slangkoppling utan
backventil.
10-6020
Avloppsrensare
PE-plast, 18x11 cm
10-1010

Kampa Duschmatta
Antislip. 65x180 cm
13-2014

Vattenslang
Set med vattenpistol och
Handdusch vägg/tak hållare anslutningar. 10 m slang
10-5041-01
10-3034-11
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Toalett

Vatten har använts för spolning
av klosetter i 4000–4500 år, ett
av de första exemplen finns i
den minoiska kulturen på Grekland, och har förekommit i det
gamla Mesopotamien, Grekland
och Rom. Det handlade dock om en
extremt dyrbar och exklusiv teknik
som knappast var i allmänt bruk.
Ett avträde som mynnade i ett
latrinbrunnssystem byggdes i
1200-talets Visby, men kom ur
funktion i slutet av medeltiden.
Senare, år 1589, uppfann en
engelsk hovman, John Harrington,
en som spolades två gånger per
dag men blev inte någon succé.
År 1775 kom en urmakare i London
på att man kunde sätta vattenbehållaren på väggen ovanför
toalettstolen, därmed blev vattentoaletten alltmer populär. Denna
var först gjord i gjutjärn.
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På Thetford har vi en passion för camping och resor, oavsett
om det är i husvagn eller husbil, i tält eller att njuta av en
avslappnande semester i en båt. Thetford har lagt grunden
för och garanterat bekymmersfria semestrar i mer än 40 år.
Vi är marknadsledande i världen inom mobila sanitetssystem,
kylskåp, köksutrustning och toalettillsatser, och av en god anledning.
Aqua Kem BLUE
är en sanitetsvätska för avfallstanken som är kraftfull och enkel att
använda. Verkar upp till 5 dagar.
Aqua Kem Sachets
Ett mycket kraftfullt och enkelt sätt att dosera toalettvätska i påsform för avfallstanken, vilket ger den bästa
prestandan för din kassett- eller portabla toalett.
Döljer obehaglig lukt samt stimulerar nedbrytningen
av fast avfall och toalettpapper vilket leder till
enklare tömning och minskad gasuppbyggnad.
Håller din avfallstank ren och fräsch. Påsen löses
upp helt i vatten. Högkoncentrerat i påse. Verkar
upp till 5 dagar vid normal användning av tolaletten
14-1005		
Aqua Kem Blue 0,78 liter
14-1005-1
Aqua Kem Blue 0,78 liter Lavendel
14-1005-6
Aqua Kem Blue 0,78 liter Eucalyptus
14-1005-7
Aqua Kem Blue Power Pods 20-p
14-1013-15
Aqua Kem Blue Sachets 15-p
Aqua Kem Green
Sanitetsvätska som är mer miljövänlig och enklare att
använda med biologisk verkan. Döljer obehagliga lukter.
Minskar gasuppbyggnaden. Biologisk verkan stimulerar
nedbrytningen av fast avfall och toalettpapper, vilket
underlättar tömningen. Kan tömmas i en septisk tank
(Test ISO11734). Håller avfallstanken ren och fräsch.
Skyddar rörliga delar och ökar toalettens livslängd.
Räcker 4 dagar vid normal användning & dosering.
14-1005-2 Aqua Kem Green 0,78 liter Concentrated
14-1005-8 Aqua Kem Green Power Pods 20-p

Toilet Bowl Cleaner
Gör toalettskålen skinande blank. Tar bort kalkoch smutsbeläggningar. Avkalkningsgenskaperna
ger en slät yta på toalettskålen och
skyddar mot uppbyggnad av smuts.
Ger optimal hygien, skapar skinande
renhet. Högkoncentrerad formula
skyddar skålen för enkel rengöring på
svåråtkomliga ställen och efterlämnar en
behaglig, fräsch doft.
14-1021 750 ml
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Duo Tank Cleaner
En av de nyaste medlemmarna
i Thetfords välkända koncentrerade
familj! Kraftfull, koncentrerad,
periodisk rengöring för både
avfall- samt gråvattentanken.
För ett långt, rent och fräscht
liv för båda tankarna! Tar bort
kalk- samt fettavlagringar
Delarna inuti tanken blir också
rengjorda. Förlänger livslängden på tankarna och inget
skrubbande! Rengöring utan
att göra sönder delarna som
finns inuti tankarna.
*0.8L = 4 rengöringar av avfallstanken (4x200ml)
*0.8L = 1 rengöring av avfallsstanken (200ml) + 1 rengöring av
gråvattentanken (600ml)
14-1005-5 Duo Tank 0,8

Badrumsrengöring
Effektivt rengöringsmedel för
daglig användning.Rengör alla plast
ytor i husvagnen och
husbilen samt de utvändiga
ytorna på den mobila
toaletten. Aktivt skum
avlägsnar kalkavlagringar
14-1015 500 ml

Grey Water Fresh
Med denna effektiva uppfräschande
vätska kommer du aldrig mer behöva
uppleva obehagliga lukter från avfallstanken, duschen, tvättstället eller diskhon i din husvagn eller husbil. Minskar
avlagringar beläggningar
i gråvattentanken och
ledningarna. Döljer
obehagliga lukter.
Förbättrar hygienen.
Underlättar en problemfri
tömning av tanken. Säker för
alla plastmaterial
14-1005-4 Grey Water 0,78

Aqua Rinse Plus
Med förbättrad formula, mer än bara en
trevlig doft! Thetford Aqua Rinse Plus
kombinerar prestanda med fräschhet.
Det möjliggör en mer effektiv spolning
och håller spolvattnet rent. Efterlämnar
en hygieniskt skyddande hinna i toalett
skålen. Förbättrar hygienen då fast
avfall inte fastnar lika lätt. Förhindrar
avlagringar. Innehåller biologiskt
nedbrytbar ingredienser. Säkert för toalettskålar
av plast och keramik
14-1005-3 Aqua Rinse Plus 0,78 liter Concentrated
14-1014-S Aqua Rinse Plus Spray 500 ml

Blå, grön och rosa…
Alla känner till Thetfords färgade sanitetsvätskor för toaletter, men vilken produkt
skall du använda och varför?

Den blåa vätskan
Aqua Kem Blue och portionspåsarna
Aqua Kem Blue Sachets, är de mest kraftfulla och bästsäljande sanitesvätskorna
för toalettankar i världen. Aqua Kem Blue
Sachets stimulerar nedbrytningen av
avfall, förhindrar gasbildning och tar bort
dålig lukt. Aqua Kem Blue Sachets är
vattenlösliga påsar som är enkla och lätta
att använda och som alltid ger exakt rätt
dosering.
Den gröna vätskan
Aqua Kem Green, är en mer miljövänlig
sanitetsvätska för toalettanken. Aqua kem
Green stimulerar nedbrytningen av avfall,
förhindrar gasbildning och tar bort dålig
lukt.
Aqua Kem Green kan tömmas i septiktankar utan att dessa tar skada.

Thetford Aqua Soft
Toalettpapper som
snabbt löses upp.
4 rullar / paket
14-1016

Seal Lubricant
Ett smörjmedel för periodiskt underhåll, skydd
och smörjning av tätningar, lås,
gångjärn, skenor, cyklar och
liknande. Thetford Seal Lubricant
är speciellt utvecklat för våra
toaletter och är helt säkert att använda.
14-1050

Den rosa vätskan
Aqua Rinse Plus är Thetfords tillsatsmedel
för spolvattentanken. Aqua Rinse Plus
håller spolvattentanken fräsch och möjliggör
en effektivare och jämnare spolning. Den
smörjer toalettankens packning och lämnar
ett skyddande skikt för att stoppa uppbyggnaden av bakterier. Njut av en fräsch
semester med Thetford Aqua Rinse Plus!
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Thetford Aqua Soft
Thetford har utvecklat en Toilet Seat Raiser
för att göra det lättare när du sätter dig ner
och ställer dig upp från kassettoaletterna
C200 samt C2/C3/C4. Detta toalettsitstillbehör höjer sitthöjden med ca 7 cm.Överlägsen
kvalitet - Praktisk att använda
14-1030-10
C200
14-1030-11
C2/C3/C4
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Thetford den perfekta lösningen för dig: Porta Potti. Upptäck
själv denna världskända uppfinning från Thetford, originalet!
Thetford presenterar stolt nästa generations portabla toaletter.
Du kan förvänta dig en revolutionerande design, optimal
kvalitet och funktionalitet.
Porta Potti Qube är instegsmodellen i Thetfords portabla
toalettserie. Toaletterna har ett
integrerat lås för över- och
undertanken. Detta gör det lätt
att dela toaletten när det är
dags att tömma eller göra
rent den.
Qube finns i flera storlekar
och med två pumpalternativ

Den inbyggda kassettoaletten består av två delar: en permanent monterad toalett och en flyttbar avfallstank. En smart indikator visar när tanken måste tömmas, och du kan komma åt
och ta bort tanken genom en liten lucka på utsidan av fordonet.

C220
Thetfords C220-serie består
av 3 olika modeller: C223-S,
C223-CS och C224-CW.Bästa
sittkomfort. Lätt, hög kvalitativ
och hållbar plast. Tyst och kraftfullt spol-system som täcker
hela skålen. Avfallstank med
teleskopiskt draghandtag och
hjul. Ventilknapp för tömning
utan stänk. Inbyggt vridbart
tömningsrör.

Porta Potti Excellence har kommit
överlägset längst när det gäller
design och innovativa funktioner.
Den skiljer sig därför från alla
andra portabla toaletter. Den har
hög sitthöjd, som en vanliga
toalett och detta ger en optimal
komfort för personer med låg
rörlighet.
Toaletten har även två indikatorer
som berättar när man ska fylla
på spolvattentanken och när man
ska tömma avfallsbehållaren.
Porta Potti Excellence är utrustad
med en integrerad toalettrullhållare.

Höjd
Bredd
Djup
Toalettskål

Komfortnivå
Storlek
Mått
(hxbxd)
Sitsens höjd
Spolsystem
Nivåindikators
display för
avfallstanken
Avfallstankens
kapacitet
Nivåindikators
display för
spolvattentanken
Kapacitet hos
spolvatten
tanken
Nettovikt
Ytterligare
information

Porta Potti 145
3
Medium
330x383x427mm

Porta Potti 165
3
Stor
414x383x427mm

Porta Potti 335
4
Liten
313x342x382mm

Porta Potti 345
4
Medium
330x383x427mm

Porta Potti 365
4
Stor
414x383x427mm

Porta Potti 565P
5
Stor lyxmodell
448x388x450mm

Porta potti 565E
5+
Stor lyxmodell
448x388x450mm

324
Bälgpump
Nej

408
Bälgpump
Nej

308
Pistongpump
Ja

324
Pistongpump
Ja

408
Pistongpump
Ja

443
Pistongpump
Ja

443
Elektriskt
Ja

12 L

21 L

10 L

12 L

21 L

21 L

21 L

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

15 L

15 L

10 L

15 L

15 L

15 L

15 L

3.6 Kg
–

14-1034

3.8 Kg
Tillval med
golvfäste
(Hold down kit)

3.3 Kg
Golvfäste
(Hold down kit)

14-1036

14-1033
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3.8 Kg
–

14-1037

4.0 Kg
Tillval med
golvfäste
(Hold down kit)
14-1035
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4.9Kg
Toalettpappershållare. Grå
golvplatta som
tillval
14-1039

5.0 Kg
Toalettpappershållare. Grå
golvplatta som
tillval
14-1039-EL

Sitsens höjd
Central
Vattentanks
anslutning
Spolsystem
Kapacitet hos
avfallstanken
Kapacitet hos
Spolvattten
tank
Nivåindikator
för avfalls
tanken
Nivåindikator
för spolvatten
tanken
Avfallstank
på hjul
Utbytbar
mekanism
Position
Service
lucka 3
Vattenpåfyllnadslucka
behövs
Nettovikt

C260
En modern design som passar
till dagens fordon. C260 har
flera spännande och förbättrade
detaljer. C 263CS är avsedd
för anslutning till fordonets
vattensystem och C-262CWE
har en egen spolvattentank
som fylls på från fordonets
utsida. Förbättrad bredd och
djup på toalettskål.
180 graders roterbar toalett
skål. Teleskopiskt draghandtag på avfallstanken. Extra stor
volympå avfallstanken.

C223-S
495
365
580 mm
Plast

C223-CS
534
394
580 mm
Plast

C224-CW
727
394
580 mm
Plast

492 mm
Ja

492 mm
Ja

Elektrisk
18 L

C400
Kasettoaletten med ett antal
unika egenskaper. Avfallstanken är försedd med hjul
och ett praktiskt teleskopiskt
draghandtag. Mekanismen
kan enkelt tas bort vilket
underlättar vid rengöring av
tankens insida. Nivåvisarens
display återger både nivån
på spolvattnet och på avfallstanken. 19,3 liters avfallstank
och 15 liters spoltank.
Elektrisk spolning.

C500
Den inbyggda kassettoaletten består av två delar: en
permanent monterad toalett
och en flyttbar avfallstank.
En smart indikator visar när
tanken måste tömmas, och
du kan komma åt och ta bort
tanken genom en liten lucka
på utsidan av fordonet. Välj
mellan två olika modeller.
Högsta nivån av sittkomfort
på marknaden. Lätt, högkvalitativ, hållbar plast.

C263-S
750
417
603 mm
Plast eller
Keramik
467/479 mm
Ja

C263-CS
512
670
400 mm
Plast eller
Keramik
467/479 mm
Ja

C402-X
512
670
400 mm
Plast

C403-L
512
670
400 mm
Plast

C502-X
502
739
410 mm
Plast

C503-L
502
739
410 mm
Plast

492 mm
Nej

C262-CWE
750
417
603mm
Plast eller
Keramik
467/479 mm
Nej

473 mm
Nej

473 mm
Ja

492 mm
Nej

492 mm
Ja

Elektrisk
18 L

Manuell
18 L

Elektrisk
17.5 L

Elektrisk
17.5 L

Elektrisk
17.5 L

Elektrisk
19.3 L

Elektrisk
19.3 L

Elektrisk
19.7 L

Elektrisk
19.7 L

–

–

9L

8L

–

–

15 L

–

16.5 L

–

1 Nivå

1 Nivå

1 Nivå

3 Nivå

3 Nivå

3 Nivå

3 Nivå

3 Nivå

3 Nivå

3 Nivå

–

–

–

–

–

–

3 Nivå

–

3 Nivå

–

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Vertikalt
eller
hoisontellt
Nej

Vertikalt
eller
hoisontellt
Nej

Vertikalt
eller
hoisontellt
Ja

Horisontellt Horisontellt Horisontellt Vertikalt

Vertikalt

Vertikalt

Vertikalt

Ja

6.8 Kg
7.2 Kg
8.0 Kg
8.1/17.2 Kg
14-1055-01 14-1055-02 14-1055-03 Plast
14-1056-01
Keramik
14-1056-02

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

7.1/16.2 Kg
Plast
14-1056-03
Keramik
14-1056-04

8.0/17.1 Kg
Plast
14-1056-05
Keramik
14-1056-06

8.8 Kg
Höger
14-1057-01
Vänster
14-1057-02

8.1 Kg
Höger
14-1057-03
Vänster
14-1057-04

9.6 Kg
Höger
14-1057-05
Vänster
14-1057-06

9.6 Kg
Höger
14-1057-07
Vänster
14-1057-08
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Fresh-Up Set
C2/3/4

BiPot 39
Storebror i
Fiammas
Bi Pot-serie.
15 liter spoltank
och 20 liter
avfallstank.
39x43x36 cm
och väger 4,6 kg. Över och underdel
hålls ihop med rostfria spännen. Lätt
att se nivån i resp tank genom locket.
01355-01-

BiPot 34
Mellanmodell i
Fiammas
Bi Pot-serie.
15 liter spoltank
och 13 liter
avfallstank.
34x43x36 cm
och väger 4,7 kg. Över och underdel
hålls ihop med rostfria spännen. Lätt
att se nivån i resp tank genom locket.
01354-01-

Universalhylla
Tillverkad i vit plast och har två hyllfack Bio Cool Fresh Toilet Tank
Rengör, desinficerar samt motverkar
med kant.28x37x12 cm
dålig lukt från toalett- och septitank.
11-4045-1
Fresh Toilet Tank avlägsnar bakterier
och sönderdelar fekalierna, vilket
underlättar vid tömning.
Ca 3 månaders förbrukning/burk.
Hylla med sugfäste
14-1060-3
Prakisk hylla som
på ett enkelt sätt
fästes med de
Dubbelhylla som
inbyggda sugman hänger på
propparna.
skåpsdörren
11-4046
11-4046-10 (3 delar)
11-4046-11 (4 delar)

Tvålbehållare
0,2 liter.
15x8x5,5 cm
04777-01-

Fiamma
Toalettpapper
Som förhindrar stopp. 6 rullar/paket
97312-010

Camp 4
All-Soft Toalettpapper
Prisvärt toalettpapper 4 rullar/paket
14-3031

Toilet Fresh-Up Set

Toalettuppfräschningsset. En ‘ny’ toalett i 2 steg! Toalettuppfräschningssetet är ett
enkelt och ekonomiskt sätt att göra en använd kassettoalett så gott som ny. Extra
avfallstank för längre turer? Även då är toalettuppfräschningssetet en perfekt lösning.
Detta set innefattar, en avfallstank på hjul, en toalettsits och toalettlock.
14-1006
Fresh-Up Set till C200
14-1006-1
Fresh-Up Set till C2/3/4 Vänster
14-1006-2
Fresh-Up Set till C2/3/4 Höger
14-1006-3
Fresh-Up Set till C400
Fresh-Up Set till C500
14-1006-4
14-1006-5
Fresh-Up Set till C250/260
14-1006-6
Fresh-Up Set till C220
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Toalettborste
Med praktisk
låda 26 cm som
går att fästa på
väggen.
14-3011

C400

C200

Thetford
Tätningsring
16175 C3/C3/C4
23721 C20/250/260/400
Elektrisk fläkt C250 / C260
Den elektriska fläkten filtrerar automatiskt lukter från avfallstanken luktfritt
– till fordonets utsida. Filtrerar lukt från
avfallstanken. Aldrig mer lukt utanför
fordonet. Funktion för automatisk
start och stopp (manuell användning
är möjlig) Tyst fläkt. Speciell indikator
på toalettens kontrollpanel. Filter som
är lätt att byta ut
14-1055-20
C250 Ventilator
14-1055-21
C250 Extra Filteer
14-1056-20
14-1056-21

C260 Ventilator
C260 Extra filter

Thetford
Magnetventil
23709 SC3/200/250/260/400
90717 SC260/C500

Thetford
Automatisk
Tankluftare
2372274 C2/C3/C4/C200/C500

SOG-Systemet gör att du inte
behöver använda några kemiska
tillsatser då SOG-Systemet startar
när toaletten används och blåser
då ut dålig luft via serviceluckan,
golvet eller taket.
SOG för C2/3/4
14-1120-01
14-1120-10
Mikrobrytare
14-1120-11
Fläktmotor

Thetford
Dränering/
Tömmningsslang
21370

Smart
Toalettrullehållare
med sugkoppsfäste
14-3030-1
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BiPot 30
Minstingen i
Fiammas
Bi Pot-serie.
10 liter spoltank
och 11 liter
avfallstank.
30x43x36 cm
och väger 4,1 kg. Över och underdel
hålls ihop med rostfria spännen. Lätt
att se nivån i resp tank genom locket.
01356-01-

C250/260

Mekanisk ventilation
Filtrerar lukt från avfallstanken.
14-1055-22
C-200
		CW,CWE,CS, S

Thetford
Bälg Porta Potti
Vit
786262
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Toalettklädkrok
Stabil krok med självhäftande
tejp. Finns i två storlekar.
11-3034 4-pack ca Ø 3,5 cm
11-3036 2-pack ca Ø 5 cm
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DOMETIC SANEO

®

Skålen kan vridas upp till 90° i båda
riktningar, vilket gör denna kassettoalett
perfekt för trånga utrymmen.
Den ergonomiskt utformade
sitsen ger komfort, och den
högkvalitativa, reptåliga keramik
insatsen är lätt att rengöra och
ser elegant ut. Den patenterade
dubbla stängningsventilen ger
maximal säkerhet när kassettanken har avlägsnats.
Praktiska detaljer som är oöverträffade
på marknaden. Ta till exempel den
patenterade dubbla stängningsventilen
som ger maximal säkerhet när kassettanken har avlägsnats, den lättanvända Toalettsitsens lock
pekskärmen och pulsspolningen som
stängs automatiskt
styr mängden vatten som används till
varje spolning. 13,5 resp 13,0 kg.
Modeller:
14-1080-01 Saneo CW
inbyggd spoltank
14-1080-02 Saneo CS
kopplas på fordonets vatten

DOMETIC 4110

14-1081-02 4110 CTS
kopplas på fordonets
vatten
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Dometic
Monteringssats med säker fästanordningar designade för alla bärbara
toalettstolar i Dometics 970-serie.
Delarna är tillverkade i rostfritt stål och
står emot korrosion, och de fungerar
med låshandtaget på den nedre
tanken. Enkela att avlägsna dem från
golvet.

Touch-panel som
styr din SANEO®

CTS 4110 kassettoalett är perfekt
utformad för fritidsfordon och -livsstilar.
Denna moderna och lätta toalett
har en keramikskål av hög
kvalitet som är reptålig och är
i slutändan mer behagligt att ha
ombord - både hygieniskt och
visuellt. Toaletten är anatomiskt
formad och sitsen kan variera
läge beroende på monterings
området. Den optimerade
vakuumbrytaren ökar spolnings
styrkan och den löstagbara
kassetten har hjul och ett stark
teleskophandtag. En enkel och lätttillgänglig kontrollpanel bidrar till en enkel
användning.

Modeller:
14-1081-01 4110 CTW
inbyggd spoltank

Dometic 972/976
reservtank för toaletterna Dometic 972
och 976 ger sinnesfrid under resan,
särskilt om du planerar att bege dig till
avlägsna platser. Den ger dig 9,8 resp
18,9 liter extra volym som du kommer
att uppskatta att du tog med!
14-1082-10
Dometic 972
14-1082-11
Dometic 976

Renew
kit
Med hjälp av Dometic 4110 Renew-kit blir
Dometic-toaletten som ny igen. Perfekt
både för äldre toaletter och toaletter
som är installerade i begagnade fordon.
I stället för att byta ut hela toaletten
byter du bara ut de mest belastade
delarna - det går fortare och blir billigare!
Komplett sats bestående av: Toalettsits
inkl lock. Täcklock för spolring. Avloppstank. Powercare. Enkelt: Lätt att
byta. Rent och hygieniskt. Med Dometic
PowerCare Tabs för avloppstanken.
14-1081-10

Dometic 972

Dometic 976

Dometic Powercare
En snabbagerande,
högeffektiv tillsats för
avloppstanken som
motverkar slam och
spill. De levereras i
en praktisk burk om
16 kapslar som hjälper
dig att spara plats och pengar. Tillsatsen
bryter ned avfall till vätskeform och
förhindrar dålig lukt.
14-1110-01

Dometic Powercare
Var miljövänlig utan
att gå miste om kraft
och effektivitet!
GreenCare Tabs är
snabbagerande, hög
effektiva tillsatser för
avloppstanken som
inte orsakar slam. De fördoserade
kapslarna levereras i en praktisk burk
som hjälper dig att spara plats och
pengar.
14-1110-02

Dometic Tank Cleaner
Enkel och ekonomisk
dosering med tabletter.
Enkel rengöring med
aktivt skum. Skonsam
mot miljön. 10 tabletter
per burk. Tablettrengöring för avloppstankar.
Tar effektivt bort beläggningar, förebygger
nya beläggningar och ger en behaglig
doft.
14-1110-05

Dometic Powercare
En sak du inte vill
handskas med när
du utforskar avskildhetens frihet är
sanitetsproblem.
Dometic ComfortCare
är ett miljövänligt toalettpapper med
dubbla skikt som är speciellt utformat
för användning till sjöss eller på vägen.
Detta toalettpapper löses upp snabbt
och lätt samtidigt som det är otroligt
mjukt och starkt. Varje rulle innehåller
250 ark som räcker länge och som
motverkar stopp i avloppet.
14-1111-01

En lättviktig portabel
och bekväm toalett
12 1/2 in
som är perfekt för
(317 mm)
mindre fordon
och tält på grund
av den unika
13 1/8 in
15 1/4 in
(333 mm)
(387 mm)
utrymmesbesparande utformningen.
Tryckknappstekniken gör den enkel att
använda och kommer alltid att garantera en kraftfull och hygienisk spolning
med mindre pump och mindre oreda.
14-1082-01
9,8 liter tank
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Bärbar så att du kan
15 1/4 in
ta med den överallt
(387 mm)
Utrymmessnål med
en 18,9 l avloppstank. Mindre
krångel tack vare
15 1/4 in
13 1/8 in
ett extra långt
(387 mm)
(333 mm)
svängbart avloppsrör
Mindre pumpande med enknappsstyrning
Mindre vattenstänk eftersom tanknivåindikatorn skyddar mot överfyllning
Hemkänsla med en sits i vuxenstorlek
18,9 liter tank
14-1082-02
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Sida
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Notering

Sida
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Notering
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Tillbehören som gör
skillnad
Hos Forsbergs Fritidscenter hittar du i stort sett allt för ditt camping- och fritidsliv!

Från nödvändiga produkter till fiffiga prylar. Söker du något som vi inte har i våra butiker
så beställer vi hem det.
Välkommen till oss!

Karlstad

Hyssna – Bonared Solbacken 2, 511 98 Hyssna, 0320-305 50 • Bjuv – Gnejsgatan 10, 267 90 Bjuv, 042-830 80
Stockholm – Bergkällavägen 22, 192 79 Sollentuna, 08-756 67 60 • Borlänge – Projektgatan 7, 781 70 Borlänge, 0243-21 25 00
Linköping – Jägarvallsvägen 7, 584 22 Linköping, 013-36 20 90 • Karlstad – Mejerigatan 2, 653 43 Karlstad, 054-202 16 50
Kalmar – Fölehagsvägen 1, 392 39 Kalmar, 0480-889 44

forsbergsfritidscenter.se

