Se alle vores
nyheder

Fodstøtte ”Westfield Oblige”

Fodstøtte “Westfield Focus”

2020 | DK

Den populære fritstående Focus fodstøtte fås nu
også til den eftertragtede Westfield Majestic stol.
Leveres i 2D gråt ”mesh” materiale.
De forreste ben er justerbare, og giver mulighed for
at justere skamlen præcis som man ønsker.
Vægt: 1,8 kg | Belastning: 100 kg |
Mål (foldet): 68 x 68 x 7 cm

Fritstående fodstøtte i den luksuriøse
Avantgarde serie. Stellet er af Duralite og
har 4 indstillelige ben. Betrukket med 3D
”mesh” materiale.
Vægt: 1,9 kg | Belastning: 100 kg |
Foldet mål: 70 x 60 x 9 cm
Varenr.: 957162
Vejl. pris:

499,-

Varenr.: 957018
Vejl. pris:

359,-

Positionsstol ”wecamp Falcon”
Ny stol fra wecamp betrukket med eksklusivt sort
Duramesh materiale. Duramesh er et hurtigttørrende og
åndbart materiale som giver en behagelig og høj komfort.
Betrækket er betrukket rundt om det grå lakerede stel som
giver stolen en meget eksklusiv fremtoning.
Vægt: 5,5 kg | 6 positioner | Sædehøjde: 46 cm |
Max belastning: 120 kg | Mål (HxBxD): 122 x 59 x 75 cm |
Mål foldet (LxBxH): 104 x 62 x 13 cm
Varenr.: 953500
Vejl. pris:

699,Skammel
og fodstøtte
fås som tilbehør

Positionsstol ”westfield Scout”

Bord ”Westfield Moderna”
Nyt moderne bord fra Westfield. Der er brugt banebrydende
teknologier og materialer til dette bord. Ny 100% kunststof
bordplade af ”surfbræt teknologi” er ikke kun let, men også
100% vejrbestandig. Det nye Duralite stel med 4” rør har 4
indstillelige ben, og gør bordet stabilt og samtidig let.
Det rigtige bord til den kræsne forbruger.

Ny stol fra Westfield betrukket med 2D
”mesh” betræk som giver en blød og
behagelige komfort. Leveres inklusive
nakkepude. Det sort pulverlakerede
aluminiumsstel er superlet, og gør
stolen nem at håndtere.
Vægt: 5,4 kg | 5 positioner |
Sædehøjde: 48 cm |
Max belastning: 140 kg |
Mål (HxBxD): 122 x 56 x 50 cm |
Mål foldet (LxBxH):
106 x 63 x 15 cm
Fodstøtte fås som tilbehør
Varenr.: 957035
Vejl. pris:

749,-

Varenr.: 954763
Vejl. pris:

1.999,-

camper.dk
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Stol ”Bo Camp Copa Rio”
Kompakt aluminiumsstol med
behageligt polstret betræk.
Vægt: 2,4 kg | Sædehøjde: 41 cm |
Mål: 61 x 54 x 90 cm
Belastning: 100 kg

Skab ”Northwood”
Stilfuldt skab med lakeret træstel.
Skabet har 3 skuffer og kan adskilles.
Leveres med opbevaringstaske.
Vægt: 4,7 kg | Mål: 60 x 32 x 60 cm

Varenr.: 953085
Vejl. pris:

Varenr.: 973386
Vejl. pris:

599,-

Skab ”Hamlet”

Campingbord “Tiara L”

Stilfuldt skab med lakeret træstel.
Skabet har 3 skuffer og kan adskilles.
Leveres med opbevaringstaske.
Vægt: 3,8 kg | Mål: 41 x 31 x 60 cm

Stabilt bord med MDF bordplade i vintage trædesign.
Bordet har 4 indstillelige pulverlakerede ben.
Leveres med taske.
Vægt: 7,8 kg | Mål (LxBxH): 115 x 70 x 56-75 cm |
Max belastning: 30 kg

Varenr.: 973385
Vejl. pris:

399,-

449,-

Varenr.: 954620
Vejl. pris:

799,-

Reol ”Selsdon”
Bambus stel med 3 skuffer.
Leveres med taske
Vægt: 4,6 kg |
Mål: 34 x 44 x 96 cm
Varenr.: 973383
Vejl. pris:

599,-

Skab “wecamp”
Ny serie af skabe fra wecamp. Polyesterbetrækket er monteret på udvendig side
af aluminiumsstellet, og giver optimal
pladsudnyttelse inde i skabene.
Alle 3 modeller har en grå MDF topplade.
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Vægt: 5,5 kg |
Mål: 53 x 53 x 89 cm
Varenr. 973300

Vægt: 10,0 kg |
Mål: 110 x 53 x 89 cm
Varenr. 973302

Vægt: 4,5 kg |
Mål: 53 x 53 x 89 cm
Varenr. 973310

Vejl. pris:

Vejl. pris:

Vejl. pris:

599,-

819,-

819,-

Se mere på camper.dk

Cykelholder
”Thule Wanderway” | VW T6

Telt til Hymer Touring
”Thule Residence G3”

Klembeslag til markiseside
”Thule”

Komplet telt til Hymer Touring
campingvogne når monteret med
Thule 6300 325 cm markise.
Dør i frontstykke er monteret i
højre side. Leveres med taske.
Materiale: PVC | Vægt: 25 kg

Nyt klembeslag som
kan minimere
sidestykkerne
”flapper” når
monteret.
2 stk. i sæt.

Varenr.: 913909

Varenr.: 913648

Vejl. pris:

Vejl. pris:

12.129,-

Udviklet til VW T6 bilen.
Som standard kan 2 cykler monteres,
men den kan udvides til hele 4 cykler.
Hvis ikke der er cykler monteret, så kan
bagklappen åbnes med holderen monteret.
Vægt: 13,9 kg | Max belastning:
30 kg (2 cykler) – 20 kg (3. cykel)
Varenr.: 912300
Vejl. pris:

4.149,-

249,Cykelholder ”Thule Elite” 1 cykel

Side til markise ”Rain Blocker”

Denne cykelholder er magen til de andre
i Elite serien, men er udviklet specielt til
campingvogne, så man kan få en mere jævn
vægtfordeling, hvor man anvender denne på
bagenden, og en cykelholder som er frontmonteret. Dette kan
især være nyttigt ved
transport af el-cykler.
Vægt: 6,7 kg | Max
belastning: 30 kg

Den populære Rain Blocker side kommer
i en ny højde som kan være bedre
tilpasset til campingvogne.
Højde: 235 – 254 cm Kan anvendes på
Thule 6200 og 6300 markiser.
Varenr.: 913609
Vejl. pris:

1.589,-

Varenr.: 912024
Vejl. pris:

Telt ”Thule Panorama Veduta”

Fås i 4 størrelser, vejl. pris:

Nyt telt fra Thule udviklet i specielt caravans,
udelukkende i kombination med en Thule 6300
og 6200 markise. Den nye skrående front giver
mere leveplads. Det tekstillignende AIRTEX
materiale er et 100% polyester materiale som
coated på ydersiden for optimal beskyttelse.

Veduta 400 cm
Veduta 425 cm
Veduta 450 cm
Veduta 500 cm

17.999,18.659,18.659,19.339,-

2.429,-

Cykeholder ”Thule Veloslide SV”
Kortere version af Thule cykelholder til
garagen på en autocamper. Denne kortere
model er tilpasset mindre autocampere,
hvor standard versionen bliver for stor. Man
kan montere op til 2 cykelholder, og holderen har udtræk og platformen låser sig selv.
Vægt: 19,9 kg |
Mål (LxBxH): 180 x 125 x 80 cm |
Max belastning: 70 kg |
Max vægt pr. cykel: 35 kg
Varenr.: 912181
Vejl. pris:

6.409,-
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Servicesæt ”Gimex Casa”
16 dele | 100% certificeret melamin.
Varenr.: 919800
Vejl. pris:

599,-

Kaffebrygger ”Bodum”
Kaffebrygger til ”pour-over” metoden.
BODUM® Pour Over kaffebrygger har et
finmasket filter af rustrfrit stål, så papirfiltre ikke er nødvendige. Dette hjælper den
rene smag med at udfolde sig - ikke flere
papirfiltre, der filtrerer
smag og essentielle
olier fra.
Inderskål er i glas, og
yderlag er i plast.

Bistrosæt ”Bodum”
Tekande
Sæt med tekande på 1,0 ltr. og 2 stk.
brudsikre Pavina glas på 0,25 ltr.
Varenr.: 923050
Vejl. pris:

349,-

Varenr.: 923025
Vejl. pris:

299,-

Servicesæt
”Gimex Classic Granit”
16 dele | 100% certificeret melamin.
Varenr.: 919820
Vejl. pris:

649,Bistrosæt ”Bodum”
Sæt med brudsikker kaffebrygger på 1,0
ltr. | 8 kopper, og 2 stk. brudsikre Bodum
Pavina dobbellags glas på 0,25 ltr.
Varenr.: 923020
Vejl. pris:

349,-

Bestiksæt ”Gimex”
16 dele | rustfrit stål
Varenr.: 922060
Vejl. pris:

269,-

Kaffebrygger ”Bodum”
CHAMBORD© er en sand klassiker, der blev en del af BODUMs
sortiment i 70erne, og siden er blevet et designikon for BODUM.
Det er stadig det samme, slidstærke håndværk Bodum producerer
i dag som ved originalen.
Miljøvenlig bryggemetode da der hverken anvendes papirs filter
eller kapsler. Brudsikker konstruktion.
Fås i flere størrelser, vejl. pris:

Bestiksæt ”Gimex”
16 dele | rustfrit stål med trægreb

3 kop | 0,35 ltr.
4 kop | 0,50 ltr.

Varenr.: 922065

8 kop | 1,0 ltr.

Vejl. pris:

12 kop | 1,0 ltr.

279,-

Stegepandesæt ”Gimex”
Sæt med 3 størrelser og
aftageligt greb
Varenr.: 922230
Vejl. pris:

499,-

Opbevaringsglas
”Bodum Presso”
Serie af opbevaringsglas
i forskellige størrelser og
indpakninger. Fremstillet
i EU i BPA frit glas. Klart
plast med sort bånd
Vejl. pris fra:
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279,349,399,499,-

199,-

Glas ”Bodum Pavina”
Bodums kendte dobbeltlags
Pavina glas i brudsikker kvalitet.
Fremstillet i EU i BPA frit plast
materiale.
Fås i flere størrelser
og pakninger
med 2 eller 6 stk.
Vejl. pris fra:

99,-

Se mere på camper.dk

Varmeovn ”wecamp”
Hvid | Keramisk | Effekt: 750 – 1500W | 360° fordeling
Mål: 220 x 320 mm | Vægt: 1,0 kg
Varenr.: 404056
Vejl. pris:

wecamp blev lanceret i 2010 og
er hurtigt blevet anerkendt for
det innovative design og den
gode kvalitet. Sortimentet bliver
hele tiden udvidet og tilpasset,
så hold godt øje med os igennem
sæsonen for de seneste nyheder.

499,-

Bordlampe med højtaler
”Aereola”
Bluetooth højtaler | Kan anvendes
som bordlampe eller til ophæng.
Har 6 farve indstillinger, og 3
lysstyrker.
Kan betjenes via medfølgende
fjernbetjening eller via touch (lys)
direkte på lampen.
Kan oplades med medfølgende
USB kabel.
Fjernbetjening medfølger.

Bordlampe
”Wecamp Cosmo B1”
Med bluetooth 5W højtaler |
Lampe med ”flamme” effekt.
Indbygget lithium
batteri 3,7V | 1800 mA |
IP65 (vandtæt).
Varenr.: 232840

Varenr.: 232828
Vejl. pris:

Vejl. pris:

379,-

Bordlampe
”Longford”

Bordlampe
”Cambridge”

LED bordlampe med
3 styrkeindstillinger |
Genopladelig via solar
eller USB kabel.
Varenr.: 232825
Vejl. pris:

379,-

Tankrens ”Thetford Grey
Water Concentrated”
800 ml. | Kraftig koncentreret rens
til affaldstanken og afløb.
Minimere dannelse af aflejringer
i tanken, og mindsker generende
lugtdannelser
fra afløb og andet.
Varenr.: 350150
Vejl. pris:

105,-

249,-

Bordlampe
”Wecamp Cosmo B2”

LED bordlampe på
bambusfod med 3
styrkeindstillinger |
Genopladelig.

Med bluetooth 5W højtaler |
Lampe med ”flamme” effekt.
Indbygget lithium
batteri 3,7V | 1800 mA |
IP65 (vandtæt).

Varenr.: 232820

Varenr.: 232842

Vejl. pris:

Vejl. pris:

279,-

399,-

Toiletpapir “Thetford Aqua Soft”
4 ruller i pakke | Ny ECO certificeret udgave
af Thetfords toiletpapir.
Samtidig er det PEFC certificeret,
hvilket betyder det er underlagt
strenge miljømæssige krav.
Varenr.: 350082
Vejl. pris:

39,-

Bordlampe ”Wecamp Comet”
Med bluetooth 5W højtaler | Lampe med
”flamme” effekt.
Indbygget lithium
batteri 3,7V | 1800 mA |
IP65 (vandtæt).
Varenr.: 232845
Vejl. pris:

399,-
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Gasalarm ”Safetyguard NG3”

Display for vandtank
”E-Trailer E-Water”

12Vdc | Svensk produceret alarm som advarer
mod flaskegas, narkose- og kuliltegas
Alarmen kan udbygges med ekstra sensor |
Strømforbrug standby: <40mA
Sirene: >70dB | Arbejdstemperatur: 0 - 55° |
Mål: 60 x 60 mm
Fås i hvid og sort samt ekstra sensor som
tilbehør
Ekstra sensor 399,- vejl. udsalg.

Nyt modul til E-trailer systemet.
Nu har du mulighed for at holde
med niveauet på vandtanken i
vognen på din telefon. Kræver
E-trailer grundmodulet, og
E-Trailer app’en på din tlf.
Varenr.: 618734
Vejl. pris:

799,-

Varenr.: 618450
Vejl. pris:

699,-

Kugletryksmåler ”E-Trailer E-Load”
Med dette nye modul kan du aflæse kugletrykket på din telefon. Kugletrykket
måles i næsehjulet derfor leveres E-Load som komplet næsehjul med indbygget
vægt. Kræver E-trailer grundmodulet, og E-Trailer app’en på din tlf.
Varenr.: 618732
Vejl. pris:

1.699,-

Bakkamera ”ProUser” med solar-kamera
12/24Vdc | Trådløst digitalt bakkamera | Bakkamera
(IP65) med solcelleopladning
Kamera kan også lades via micro USB | 4,3” skærm
med touch | Kamera med natfunktion | Ingen kabler til
montering nødvendig | Ideel løsning
til store trailere og hestetrailere.
Varenr.: 508310
Vejl. pris:

1.799,-

Bakkamera ”ProUser” | Trådløst

Bakkamera ”ProUser” | Trådløst

12/24V | Trådløst bakkamera | 2,4Ghz trådløs forbindelse.
Rækkevidde: ca. 25 meter | 4,3” skærm til forrude.
CMOS kamera med natfunktion.

12/24V |Trådløst bakkamera med indbygget
trafikkamera | 2,4Ghz trådløs forbindelse
Rækkevidde: ca. 25 m. | 4,3” skærm til
forrude | CMOS kamera med natfunkton |
Trafikkamera med 1280x720
opløsning | SD kort (max 32GB)
kræves til optagelse
(medfl. ikke) | Loop optagelse
muligt G-sensor indbygget.

Varenr.: 508303
Vejl. pris:

1.399,-

Varenr.: 508305
Vejl. pris:
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1.799,-

Se mere på camper.dk

Lærred til Piczo 30” | 40” | 50”

Projektor ”Piczo 1WA”

Et udtrækkelig projektorlærred i syntetisk fiber af høj kvalitet.
Perfekt at tage med dig, når de omkringliggende områder ikke er nok.
Overfladen på stoffet er specielt designet til at gengive LED-projektion på den
allerbedste måde.

En ultra kompakt projektor udstyret med TI DLP®teknologi, der projicerer både billede og film med
fremragende kvalitet på enhver overflade.
Indbygget batteri til 2 timer | USB indgang | Drives ad
Android som giver adgang til Google Play | Indbygget
support til WI-FI og Bluetooth.

Fås i 3 størrelser,
Vejl. pris:

Varenr.: 900100

Varenr.: 900150
30”

Vejl. pris:

4.509,-

869,-

Varenr.: 900152
40”

940,-

Varenr.: 900154
50”

995,-

Højtaler ”Vector” | Bluetooth
En trådløs vibrationshøjttaler udstyret med et tredobbelt membrananlæg.
Med support til både NFC og Bluetooth® kan du tilslutte dine foretrukne
enheder på få sekunder, og den indbyggede mikrofon giver dig også
mulighed for at bruge højttaleren til mere end bare at feste.
Varenr.: 900170
Vejl. pris:

1.335,-

Projektor ”Piczo 1”
En ultra kompakt projektor udstyret med TI DLP®teknologi, der projicerer både billede og film med
fremragende kvalitet på enhver overflade.
Projektoren har et indbygget batteri med to timers
batterilevetid for optimal mobilitet.
Enheden har også en HDMI® og en microSD™ -indgang,
hvilket gør det muligt at bruge det til alt fra konsolspil
til jobpræsentationer.
Varenr.: 900110
Vejl. pris:

3.699,-

Stander PICZO Tripower
Powerbank ”Jackery Powerbar”
Jackery PowerBar er en bærbar strømkilde tilpasset traditionelle gadgets med
effekt op til 80W og nutidens mobile enheder. Med 3 stk. USB-udgange og en
stikkontakt, Jackery PowerBar er den ultimative
ledsager til fritid, ferie og arbejdsture.
Den store kapacitet på 20 800 mAh gør det muligt
at oplade i alt 4 enheder samtidigt, hvoraf
den ene er via et 220 V vekselstrømsstik
til opladning via et almindeligt stik.

3-fod med indbygget powerbank.
Det indbyggede 3200 mAh-batteri bevarer styrken
på din smartphone, kamera eller miniprojektor, så
du kan bruge det maksimalt, når du er ude på arbejde
eller eventyr.
Foden er udstyret med en standard 1/4 ″
-20 monteringsskrue for optimal kompatibilitet og en
lås, som du nemt kan løsne og låse kugleleddet.
Varenr.: 900125
Vejl. pris:

789,-

Varenr.: 900160
Vejl. pris:

1.729,-
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45 x 45 cm | Komplet med pude og
betræk | Betræk kan vaskes ved 40°
Varenr.: 939315
Vejl. pris:

149,-

Sengetøj ”Camping-Kidz”

Rygsæk til den lille campist.
Med forskelligt
motiv på front
alt efter ønske.

100% bomuld | 150 x 210 cm |
Pude: 50 x 60 cm

Varenr.: 939380

449,-

Varenr.: 939309
Vejl. pris:

Varenr.: 939382
Vejl. pris:

329,-

Gasvarmeovn med el-varme
med blæser | Piezo tænding | Hurtig varmefordeling
vha. indbygget blæser
Styrehjul for bedre
mobillitet
Max effekt for
gasvarmer: 4,2Kw |
Max effektstyrker for
el varme: 1080W
Varenr.: 404010
Vejl. pris:

Sengetøj
”Camping Queen” | “Camping King”
100% bomuld | 150 x 210 cm |
Pude: 50 x 60 cm
Varenr.: 939305 | 939307
Vejl. pris:

999,-

449,-

Thermomåtte til forrude Fiat Ducato

Måtte til Fiat Ducato

For Fiat Ducato X250/X290 | Kan åbnes ved forrude til udsyn.
Beskytter bilen mod
regn, sne og snavs |
Isolerende effekt
Spændes med strop
under bilen.

Måtte til førekabine på Fiat Ducato X290.
Lyd og varmeisolerende | Gummiforstærkning ved pedaler.
Varenr.: 915300
Vejl. pris:

429,-

Varenr.: 915350
Vejl. pris:

1.899,-

Camper Fritid l Industrivej 11 l 6640 Lunderskov l Telefon 7558 5255 l Mail info@camper.dk

Forhandler:

FRITID

Se flere varer på
camper.dk

Vi tager forbehold for pris- og produktændringer samt
farveafvigelser grundet tryktekniske forhold.

Pude ”Camping-Kidz”

Rygsæk ”Camping-Kidz”

