5th generation | The future is here

2016

Den prisvinnande tältvagnen

Ger dig din
bästa semester
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Camp-let | ger dig din bästa semester | www.camp-let.se
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5th generation | Camp-let's världen

RD

A WA

W

T LE I S U R

I LE R

S

EIG

E

Snabb uppställning – 3 enkla steg
Tre enkla steg och några få minuter – och du är redo
att njuta av semestern.

1.

Ut - alla köksmodeller kan användas vid stopp under resan.

2.

Den hjälpande gaskolven gör att en person kan öppna
Camp-leten på egen hand.

Vagnen öppnas. Ett praktiskt
fjädersystem hjälper dig att
öppna och stänga vagnen.
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3.

Förtältet och sovkabinerna öppnas i ett och samma moment.

W

Den kompakta storleken gör den lätt att hantera, ger
fri sikt bakåt och kräver liten plats vid förvaring. En
Camp-let är byggd, så att den är lätt att ställa upp och
slå ihop den igen, så du får tid till alla de roliga sakerna
på semestern.
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En Camp-let ger dig möjligheten att njuta av camping, när den är som bäst, utan att missa lyx som ett
kök, sängar av hög kvalitet, ett stort förtält, massor av
bagageutrymme och mycket mera.
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Tid och frihet till allt det roliga
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Camp-let's
världen
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Välkommen till
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Smarta detaljer

– gör livet lättare

Akryltält | Camp-let är den enda tältvagnstillverkaren som
uteslutande producerar tältvagnar med akryltält som andas,
från Isabella.

Förvaring efter semestern | Med en förvaringsvagn ställs
vagnen på högkant och kan rullas in i garaget.
Se extrautrustning för förvaringsvagn.

En hjälpande hand | Ett praktisk inbyggt fjädersystem hjälper till vid öppning och stängning av Camp-let´en. Detta gör
det enkelt för en person att slå upp den.

Enkel montering av extrautrustning | De integrerade
aluminiumskenorna ger dig möjlighet att enkelt montera
extrautrustning.

Se extrautrustning på sida 10–11 | Modellöversikt på baksidan

Miljö och Ekonomi – hand i hand
✓✓ Minimal ökning av bränsleförbrukning
✓✓ Låg vikt – ingen trafikskatt
✓✓ Låg höjd – fri sikt bakåt
✓✓ Bättre körkomfort än husvagn

Camp-let ger minimalt ökad bränsleförbrukning,
och du har alltid fri sikt bakåt. Camp-let’ens låga
vikt (250 kg – 275 kg) gör det möjligt för alla bilar
att dra vagnen.
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5th generation | 2GO

Camp-let 2GO

2-4

Du kan anpassa Camp-let 2GO till dina behov. Camp-let
2GO ger massor av plats, två dubbla sovkabiner och ett
luftigt förtält.
2GO produceras av samma kvalitetsmaterial som de
andra Camp-let modellerna.
Camp-let 2GO skapar det perfekta campinglivet. Du kan,
när du vill, montera extrautrustning för mera komfort
såsom ett kök, ett ryggstöd till soffa, ett inbyggt fjädersystem eller kanske uppgradera till ett större och mera
funktionellt tält.

Kvadratmeter
Tjänstevikt
Lastvikt
Släpets mått
Uppfällt mått
Bäddmått
Färger
Tältmaterial
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17 m2
250 kg
250 kg
323 cm × 160 cm × 95 cm
573 cm × 400 cm
140 x 200 cm
Grå / Sand
Akryl

Vagnen | Camp-let 2GO levereras i en snygg aerodynamisk design, med integrerade aluminiumskenor, som ger dig möjlighet
att montera diverse extra utrustning.

Solmarkis | Fronten på Camp-let 2GO kan enkelt ändras till en
liten solmarkis

Valfritt kök | Köket är en
valfri extrautrustning till
Camp-let 2GO. Välj mellan ett
Classic eller Premium kök.

Uppgraderat tält | Camp-let
2GO kan uppgraderas med
ett annat tält, som ger mer
funktionalitet och flera möjligheter till extra-utrustning.

Komfortabel soffa | Köp till
ett ryggstöd och gör enkelt
om sängen på den vänstra
sidan till en bekväm soffa.

En hjälpande hand
Inbyggt fjädersystem, som
hjälper vid öppning och
stängning av Camp-let´en,
kan köpas som tillbehör till
din Camp-let 2GO.
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Camp-let Classic

4-6

Camp-let Classic är den idealiska tältvagnen för er, som
vill njuta av lite extra komfort. Med det 18 kvadratmeter
stora tältet är där gott om plats till en familj på fyra. Classic har inbyggt kök med 2 gaslågor i rostfritt stål, 13 liters
vattendunk, elektrisk vattenpump och vask. Classic är
utrustat med ett specialutvecklat akryltält som andas.
Är Ni mer än 4 personer? Inget problem. Med Camp-let
Classic blir det aldrig trångt. Bara montera på en gästkabin eller en solmarkis med ett vändbart vindskydd för en
sida och front. Tältet har effektiva ventilationsmöjligheter,
behagliga

kallskumsmadrasser och som alla Camp-let modeller är
Classic 100 % rostfri.
Kvadratmeter
Tjänstevikt
Lastvikt
Släpets mått
Uppfällt mått
Bäddmått
Färger
Tältmaterial
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18 m2
250 kg
250 kg
323 cm × 160 cm × 95 cm
593 cm × 400 cm
140 x 200 cm
Ljusgrå /Mörkgrå
Akryl

Köket | Classic är utrustat med Camp-let´s standardkök, som
har 2 gaslågor och en stor köksbänk m.m.

Påbyggnadsmöjligheter | Classic har stora påbyggnadsmöjligheter. Gästkabin med 2 extra sovplatser, solmarkis för skugga
och vindskydd.

Solmarkis living | Smart solmarkis med en stor öppning som
ger skugga och lä för vinden.

Ventilation | Många praktiska
ventilationsmöjligheter ger
en behaglig innetemperatur,
även under varma dagar.

Komfortabel soffa | I vänstra
sovkabinen görs sängen
snabbt om till en komfortabel
soffa – reser man två personer, finns det gott om plats
för ditt bagage bakom soffan.

Bagageplats och fickor
Smarta lösningar för förvaring
– bagageplats under Camplet'en och fickor i sovkabinerna, gör det lätt att hålla
ordning.

Vagnen | Classic och Premium vagnarna är elegant
designade med integrerade
skenor, infällda bakljus och
praktisk öppningsmekanism.
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Camp-let Premium

4+

Camp-let Premium är elegant designad och genomtänkt
till minsta detalj. Premiumtältet är testat under flera säsonger och det kan därför klassificeras som topp- klassen
i vårt tältprogram. Akrylmaterialet som andas och med
genomfärgade fibrer ger tältet ett behagligt inneklimat
samt optimal hållbarhet.
Med Premium får du lyx och smarta detaljer, såsom ventilation på båda sidor av tältet, förvaringskappa med fickor,
garderobstång, täckta blixtlås, bagageplats under Camplet'en och mycket mera.

Kvadratmeter
Tjänstevikt
Lastvikt
Släpets mått
Uppfällt mått
Bäddmått
Färger
Tältmaterial
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18 m2
275 kg
225 kg
323 cm × 160 cm × 95 cm
593 cm × 400 cm
140 x 200 cm
Beige /Mörkgrå
Akryl

Köket | Premium bjuder på ett lyxigt kök. Stor arbetsyta, förvaringsskåp och praktiska utdragslådor till bestick och andra
kökstillbehör. Alla köksmodeller kan användas vid stopp under
resan.

Utvecklingsmöjligheter | Premium ger dig många olika
utvecklingsmöjligheter. Gästkabin kan monteras på båda sidor
av tältet, stort förtält eller solmarkis kan placeras på fronten.
Solmarkisen kan också monteras efter förtältet.

Uteköket | Premium har möjlighet till ett utekök – Solmarkis till
köket ger skugga och kan köpas som extra utrustning.

Ventilation | Många praktiska
ventilationsmöjligheter ger er
behagligt inneklimat, även på
varma dagar.

Komfort | För ytter-liggare
komfort är Premium som
standard utrustat med en
latextoppmadras ovan på
kallskums-madrassen på
höger sida.

Veranda | Premium har en
verandalösning vid köket,
vilket ger god ventilation och
utsikt.

Vagnen | Classic och Premium vagnarna är elegant
designade med integrerade
skenor, infällda bakljus och
praktisk öppningsmekanism.
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5th generation | Ekstraudstyr

Extrautrustning – till din Camp-let
1

Lamellbotten | För extra komfort och
ventilation under madrasserna.

4

Cykelstativ alu | Tag med cyklarna –
finns till 2, 3 eller 4 cyklar.

7

Bagageskydd | Skydda Camp-let'en
mot repor från bagaget under färden.

10

Takbox lättvikt | Extra bagageplats
under transport med snabbfäste. Välj
mellan stor och liten takbox.

13

Reservhjul 13" med hållare | Praktisk
montering under vagnen.

2

Toppmadrass | Den härliga topp
madrassen ger extra komfort –
standard i höger sida (P).

5

Bagageräcke alu | Gör det enkelt att ta
med lite extra saker på semestern.

8

Köröverdrag | Skyddar vagnen mot
smuts och du utökar bagageutrymmet
genom att öppna upp blixtlåset.

11

Stödhjul | Stödhjulet gör det enkelt
och smidigt att få din Camp-let på
plats.

14

Alu sportfälg | Smart och sportig look
till den aerodynamiska designen.
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3

Isoleringsmattor | Förläng säsongen
med extra isolation under madrasserna.

6

Vinterskydd | Skydda din Camp-let
mot smuts under vinterförvaringen.

9

Bagagebox | Med plats för kylbox,
gasflaska eller annat bagage.

12

Förvaringsvagn m. hjul | Förvara vagnen på högkant och spara plats.

15

Kabel kit | Strömuttag i vagnen, monteras enkelt på tältstången. 3 uttag,
25m kraftig gummikabel.

16

Förvaringsfickor (2GO) | Håller
sakerna på plats under semestern,
standard i (C/P).

19

Lampskärm och duk | Elegant
design och matchande färger gör det
hemtrevligt.

22

Solmarkis standard (C)
För skugga.

25

Solmarkis Living (C) | Smart solmarkis
och vindskydd med stor öppning.

28

Förtält (P) | Ger 10 m2 extra plats
och kan utökas med gästkabin eller
solsegel.
(G) = 2GO (C) = Classic (P) = Premium

17

Förtältsbotten | Kraftig PVC botten
med hög kant. Monteras enkelt med
kardborreband.

20

Lamphållare | Häng enkelt
upp lampan och justera med
teleskopsstången.

23

Sida och front (C)
Vindskydd. Sida och front kan vändas
efter behov.

26

Gästkabin (C/P) | Fönstret plockas
enkelt bort och kabinen monteras på.
Använd platsen till gäster, bagage eller
annat.

29

Classic kök | Valfri extrautrustning
till Camp-let 2GO. Standard i Classicmodellen.

18

Garderobstång (2GO) | Häng kläderna
mellan sovkabinerna – standard i (C/P).

21

Ventilationsfront (C/P) | Byt enkelt din
front dörr till myggnät och håll flugor
och mygg ute.

24

Köksmarkis (P)
Ger skugga när du använder ditt
utvändiga kök.

27

Solmarkis och vindskydd (P) | En
övertäckt ”terrass” förlänger de sköna
sommarkvällarna, och sidorna skyddar
mot vinden.

30

Premium kök | Valfri extrautrustning till
Camp-let 2GO. Standard i Premium.
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Modellöversikt

2GO

Classic

Premium

2 stora dubbla sovkabiner

3

Soffa

O

13" hjul
Kallskumsmadrasser

3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

Latex toppmadrasser

O

O

Std. höger sida

Glasfiber-kaross
Integrerade alu. skenor

3
3

Gasfjäder (Hjälp vid öppning/stängning)

O

3
3
3

3
3
3

Tjänstevikt 250 kg - Lastvikt 250 kg

3
3
3

Beskrivning

Garderobstång, takstång och stödstång

O

Standard kök

O

3
3
3

Premium kök

O

O

Fickor i sovkabin

3

Praktiska förvaringsfickor

O

Bagageförvaring under vagnen

O

3
3
3

3
3
3
3

Möjlighet till verandalösning

3

4

Ventilation vid sovkabin

3

3

3
3
3
3

3
3

Ventilation vid köket

3

Ventilationsmarkis vid köket
Ventilation i sidofönster
Möjlighet till solmarkis - Standard/Living
Möjlighet till gästkabin
Möjlighet till stor solmarkis
Möjlighet till förtält
Gräskantsskydd
Tält av akryl som andas

3
3

3
3

Hög takkonstruktion
O = möjligt som extrautrustning

Återförsäljare

Camp-let A/S · Vestergade 10 · Arnum · DK-6510 Gram
Tel. +45 74 82 61 35 · www.camp-let.se · mail@camp-let.dk
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Tjänstevikt 275 kg - Lastvikt 225 kg

