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Funktionella detaljer
Praktiska egenskaper som gör användningen enklare och bekvämare.

Mönstertryckt tak med förstärkta hörn.

Riktig ventilation och övertäckta skyddade blixtlås.

Förberett för stormsäkring.

Dörrhållare med snabbkoppling.

Smidig och enkel gardinupphängning
med gardinkappa.

Vändbar markkappa med justerbara markfästen.

”Riktigt bra tält till riktigt bra priser”
Detta kundutlåtande är vi extra stolta över. För det är just det här som är den
ledande filosofin för vårt framgångsrika förtälts koncept.
EuroTents startade 1999 med målsättningen att erbjuda attraktiva förtält för
husvagn och husbil. Med ett rimligt pris och utan att göra avkall på några som
helst kvalitetskrav.
Vi campare investerar mycket pengar i vår fritid och förtältet är det allra viktigaste
tillbehöret för en riktigt bra campingupplevelse.
Med en aktivt kontrollerad inköps- och logistikpolicy och ett mycket bra samarbete
med Europas största och bästa producenter inom teknik och produktion, har vi idag
ett enastående program som täcker alla våra önskemål i just det avseendet.
Vi hoppas att ni i denna broschyr ska finna fram till den modell som passar just
er familj. Oavsett vilket tält ni väljer så kan ni vara säkra på att vi har lagt all vår
omsorg i det, för att Er upplevelse ska bli så fullkomlig som möjligt.
Vi ber att få önska er fortsatt många och härliga campingår!
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På www.eurotents.se hittar du alltid de senaste
uppdateringarna från EuroTents.

Kvalitet rakt igenom
TM

campion production aps

Ryggraden i ditt tält

Campion är den mest kända stativproducenten på våra breddgrader. Den framträdande
positionen har nåtts med intensiv forskning och innovativt tänkande, vilket resulterat i
användarvänliga och mycket starka produkter.
Campion tillverkar våra stativ i både stål och glasfiber med absolut högsta kvalité.

PRENOX Stål

IXL Glasfiber

Prenox-stativets uppbyggnad

IXL-stativets uppbyggnad
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Varmförzinkat in- och utvändigt för
bästa hållbarhet. Det vanligaste valet vid
säsongscamping.

Den unika tältväven

All Season Residential är en unik polyesterväv, framtagen av TenCate, en av Europas
allra mest erkända vävproducenter. Den utvändiga akrylbeläggningen gör väven
vattentät, väderbeständig och mycket slitstark. PVA fibrerna absorberar fukt och
minskar därmed uppkomsten av kondensation. I alla avseenden en mycket lättskött
och hållbar tältduk. I sin produktion tillgodoser och upprätthåller självklart TenCate
också alla nya moderna miljökrav.

Transp. lacklager
Alu- zinklegering
Draghållfast stål
Transp. lacklager
Alu- zinklegering
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Ett korrosionsbeständigt och lättare val
vid resecamping. Ca 10 kg mindre vikt
än motsvarande i stål.

Lackförsegling
Tvärställd glasfiber
Längsgående glasfiber
Tvärställd glasfiber
Längsgående glasfiber
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FIX-ON

Skruvfria vagnsfästen
medföljer alla våra
Campion-stativ.
Andasfunktion

Vattentät

Färgbeständig

Hållfast
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Vivaldi 4 Seasons
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Ett unikt fristående året-runt-tält

Vivaldi är framtiden för den professionella camparen. Ett fristående
förtält som står uppe hela året. Inget mer upp och ner med tält inför
sommar och vinter. Inte massa saker som måste köras fram och tillbaka till förrådet. Inte ens om ni vill åka iväg med husvagnen på en tur
behöver ni ta ner Vivaldi. Stativet i 40/40 mm fyrkantsprofiler av aluminium tillsammans med ett unikt system där tak och väggar integreras
med stativet, gör Vivaldi till det stabilaste och säkraste valet.
Med en takväv av kraftig vävburen PVC och väggar i TenCates unika belagda polyester, All Season Residential, är också Vivaldi oslagbart lättskött.
Tre fullbreds dörrar och ventilation och myggnätsfönster på båda gavlarna, sörjer för god genomluftning och en flexibel möblering. Alla
fönster har dessutom fönsterluckor med blixtlås som gör det enkelt att
stänga till tältet när man så vill.
Till Vivaldi medföljer också det viktiga innertaket och en specialgjord
bakvägg som har både fönster och serviceluckor. Bakväggen ger också
en möjlighet att välja större tält än husvagnens karosslängd. Kraftiga
skumkuddetätningar och en justerbar slusskappa mellan tält och vagn
gör att Vivaldi kan användas till alla husvagnar.
Vivaldi kan också med fördel användas till Villavagnar och Husbilar.
Medföljande utrustning:
Termotak, bakvägg, Gardin Firenze samt vagnkappor och packsäckar.
Extra utrustning:
Skjutdörr och Hängränna.

Stängbara fönsterklaffar

Vivaldi finns i tre storlekar, två med 3,0 m djup och en
med hela 3,5 m djup.
Vivaldi 570
570 x 300 cm + baldakin 40 cm. Bakväggens öppning ca 320 cm.
Vivaldi 680
687 x 300 cm + baldakin 40 cm. Bakväggens öppning ca 440 cm.
Vivaldi 720
727 x 350 cm + baldakin 40 cm. Bakväggens öppning ca 450 cm.

Gardin Firenze

Vivaldi, framtidens tält erbjuder den optimala lösningen
för en bekväm och förenklad camping under årets alla
fyra årstider!
Slusskappa

Hängränna med droppkedja.

Skjutdörr i glas och aluminium,
passar både front och sida

Vivaldi 680
Bakvägg med fönster och servicelucka
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Royal 3500
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Den flexibla drömmen

Royal 3500 är ett lyxigt förtält med många spännande variationsmöjligheter. Med frontpanelerna kan man ändra
tältdjupet mellan 350 och 240 cm och med det skapa en
härlig, vindskyddad uteplats under tak. Detta kan göras
på hela eller halva tältet. Den nya, rundade stativkon-

A 950 - A 1025

struktionen minskar också problemen med vattensamlingar, som annars är en risk på riktigt stora tält och den
populära, belagda All Season väven underlättar tältets
rengöring och skötsel.

Royal 3500 är en klar favorit som mycket framgångsrikt
förenar nytänkande med elegans och funktion.
Medföljande utrustning:
Gardiner, vagnkappor, verandastång samt packsäckar.
Extra utrustning:
Stormsäkring

A 1050 - A 1125
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Prestige 3000
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Allas stora favorit

Prestige 3000 är ett nytt, modernt tillskott i EuroTents
modellprogram. Med ett djup på 300 cm är det ett utmärkt
val för de som vill ha lite extra utrymme i sitt tält. Prestige
tillverkas med den motståndskraftiga All-Season väven
som ger tältet unika skötselegenskaper. De två frontdörrarna är bekvämt breda och dörrar finns också på
båda sidor om gavelfönstren. Båda sidor har öppnings-

A 850 - A 925

A 950 - A 1025

bara fönsterklaffar med myggnät som gör tältet lätt att
ventilera för att uppnå optimalt inneklimat. Takväven är
snyggt mönstrad för att hålla sig fräsch även efter flera års
användning. Front- och sidopaneler är givetvis både
fällbara och borttagbara. Noterbart är också den nya,
sobra trefärgs-kombination Charcoal, som smakfullt
sätter sin prägel på modellen.

A 1050 - A 1125

Säsongscamparna väljer oftast det stabila Prenox
stativet och IXL stativet favoriseras av de resande
familjerna för den låga vikten.
Medföljande utrustning: Gardiner, vagnkappor,
verandastång samt packsäckar.
Extra utrustning: Stormsäkring, Annex

A 1150 - A 1225
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Classic 2500

En klassiker på campingen

Classic 2500 är vårt mest klassiska tält, med 250 cm djup
och alla tänkbara öppningsfunktioner. Front och sidor går
att fälla ned eller ta bort helt. Dörrar är möjliga på sex
ställen. På ena gaveln är fönstret öppningsbart och försett med myggnät. Markkappan valfritt in- eller utåtvänd.

A 800 - A 925
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Ett idealiskt val om man vill prioritera det enkla i upp- och
nermontering vid resecamping. Men fortfarande i funktionell kvalité som de större alternativen, för kanske tältet
inte behöver vara större? Snyggt i nya färgkombinationen
antracit/ljusgrå. Stativ i stål eller glasfiber.

A 950 - A 1025

Ett toppval som betydligt dyrare tält har svårt att matcha.
Medföljande utrustning: Gardiner, vagnkappor,
verandastång samt packsäckar.
Extra utrustning: Stormsäkring, Annex.

A 1050 - A 1125

Universal 2400

Trysil

Sommar som vinter

Universal 220, 280, 340 och 400
EuroTents universalserie har ett djup på hela 240 cm. Djupet betyder mycket när möblemanget ska in, särskilt i de mindre alternativen. Kraftiga fastsydda skumtätningar med vinklade tätningsben,
ger den bästa tätningen mot vagnen. Universaltälten har dörr och
fönster på båda gavlarna och fällbar/borttagbar front.

Trysil är ett äkta vintertält för riktigt tuffa förhållanden. En stark vävburen pvc med rätt taklutning för att
snö och is ska rinna av. Två dörrar och en skyddad,
stängbar ventilation under sidornas takutsprång.
Kraftigt stålstativ, konstruerat att klara vinterns påfrestningar.
Markmått: 220x180 cm.

Stativet är extra kraftigt, 28 mm och för tuffa vinterförhållanden
kompletterar man med vintersäkringen. För förbättrad innermiljö
vid året runt camping finns också termotak som tillval.

Medföljande utrustning:
Gardiner, vagnkappor samt packsäckar.
Extra utrustning: Vintersäkring, stormsäkring,

Fyra storlekar, markmått: 220 cm, 280 cm, 340 cm och 400 cm.
Alla med ett djup på 240 cm.
Ett givet val - Lika bra oavsett årstid, väderlek eller husvagn!
Medföljande utrustning:
Gardiner, vagnkappor samt packsäckar.
Extra utrustning:
Termotak, vintersäkring, stormsäkring, verandastång
220 / 280

340 / 400

Trysil
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Bohus AIR

Lufttält för husbil och husvagn

Luftkanalerna består av en extremt stark polyuretan
slang som innesluts i ett hölje av polyester.
Hållbarheten testas till mer än 20 psi, ett tryck som är
omöjligt att nå med handkraft.

310/311

Bohus Air

Bohus Air är ett mycket rymligt och praktiskt lättviktstält
för både husvagnar och husbilar. Smart och funktionell
konstruktion med luftkanaler gör att uppsättningen går
mycket snabbt och enkelt. Inga stativdelar av metall används! Tältet har också tältvulster i två storlekar för att
passa både husvagnars tältskena och husbilars markisbox.
Luftventilerna sitter utvändigt på kanalerna för att vara
enkla att fylla och luftkanalerna i ett Bohus AIR fyller du
med den medföljande handpumpen på mindre än 5 minuter! Att tömma dem tar bara sekunder!
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Båda sidor har dörr och fönster med myggnät. De båda
frontpanelerna är öppningsbara och alla fönster har
mörkläggnings klaffar. Dessutom finns det ventileringsluckor över båda frontfönstren.
Dubbla skumkuddar tätar mot vagnsväggen. De dubbla
kuddarna kan vikas samman så att tältet kommer att täta
bra mot karossen även när det monteras på en markisbox.
Markkappan är också förlängd samt försedd med öljetter
för att göra höjdanpassningen än mer flexibel.

Väv: 210D Oxford, tejpade sömmar och 5000 mm VP.
Markmått: Bredd 310 cm. Djup 250 cm.
Vikt: ca 20 kg.
Medföljande utrustning:
Handpump, bakre stödstänger, vagnkappa, markpinnar
samt en praktisk förvaringsväska.

Bohus Air 310 för monteringshöjder 235 – 255 cm
Bohus Air 311 för monteringshöjder 255 – 275 cm

Mycket prisvärt lufttält
som passar både husbilar
och husvagnar!

Hi Top 400 IXL

Fristående husbilstält

Hi Top 400 IXL är ett fristående tält för husbilar. Med Hi Top 400 behövs inte några
ingrepp på bilen. En slussanordning baktill på tältet läggs över och intill bilen.
Bakstycket är öppningsbart, hela eller halva, vilket man föredrar. Front och gavlar
är borttagbara/nedfällbara och dörrar finns på båda sidor. Stativet är i glasfiber
för låg vikt. Låt tältet stå kvar med möbler och annat när ni vill använda bilen.
Markmått 400 x 240 cm och höjd 245 – 275 cm
Max höjd på bil är 320 cm med en max dörrhöjd på 260 cm.
Medföljande utrustning:
Gardiner, vagnkappor, samt packsäckar.
Extra utrustning:
Stormsäkring

Hi Top 400 IXL
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Markispaneler

Front och sidor påsmarkiser.
Skydd för sol, regn och vind eller bara en mysig hörna.
Köp till sidor och front till din befintliga CaravanStore
eller Omnistor påsmarkis. Panelerna är anpassade för
CaravanStore eller Omnistor påsmarkiser,men kan
också användas på husbilsmarkiser med monteringshöjder mellan 225-245 cm.
Sidorna finns i Höger- och Vänster-utförande men går
att använda på båda sidor om man inte har något emot
avig sida på sömmarna. Sidorna hängs upp i markisens
standard överliggare eller med den medföljande överliggaren. I vissa fall borras ett 4 mm hål i fronten av markisen för den medföljande överliggaren. Sidopanelerna
finns med två alternativa djup, 220 eller 250 cm.
Frontpanelerna finns i tre storlekar, 270 cm (CS360),
320 cm (CS410) eller 350 cm (CS440). Välj utifrån din
markislängd samt hur stor dörröppning du vill ha.
Tack vare sin 3 in 1 kederlist så passar frontstycket på
alla förekommande markiser idag. Noterbart är också
stormsäkringsfästet som inte andra frontstycken
erbjuder. (Stormsäkring är tillval)
Medföljande utrustning:
Markpinnar, stormlinor och packsäck.
Extra utrustning: Stormsäkring
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Viento Vindskydd

Viento är ett 4-delat vindskydd i en lättskött belagd polyesterväv med fönster.
Stålstativet har överliggare och T-fot för extra stabilitet.
Mått: 600 x 130 cm.
Medföljande utrustning:
Markpinnar, linor och packsäck.
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Återförsäljare

Eurotents
Bivägen 6
663 41 Hammarö
Tel. 054- 52 18 49
info@eurotents.se
www.eurotents.se

