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Euro-Tents – Onödigt prisvärt!
Ett utryck vi är mycket stolta över! För det är exakt det
som är den ledande filosofin för detta framgångsrika
förtälts koncept.
Vi campare investerar mycket pengar i vår fritid och
förtältet är ett av det viktigaste tillbehöret för en bra
campingupplevelse.
Euro-Tents är ett Svensk-norskt samarbete som startade
1999 i syfte att erbjuda attraktiva förtält för husvagn och
husbil till lägsta möjliga pris, utan att ge avkall på några
som helst kvalitetskrav.
Genom att använda Europas största och bästa producenter inom teknik och produktion, och en aktivt kontrollerad
inköps- och logistikpolicy, har vi idag ett enastående program som täcker alla våra önskemål i det avseendet.
1000-tals nöjda kunder i våra länder är vi också ett tack
skyldiga.
Hoppas att ni i denna broschyr ska finna fram till den modell som passar familjen bäst. Och oavsett vilket ni väljer
så vet att många har lagt ner all sin omsorg i produkterna
för att Er upplevelse ska bli så angenäm som möjligt.
Välkommen!

Den unika tältväven

All Season Residential är en unik utveckling av TenCate. Akrylbeläggningen gör väven vattentät, väderbeständig och mycket slitstark och
PVA fibrerna absorberar fukt och minskar därmed uppkomsten av
kondensation. I alla avseenden en mycket lättskött och hållbar tältduk.

Smidig och enkel gardinupphängning
med gardinkappa.

Övertäckta blixtlås.

Vändbar gräskant.

Förberett för stormsäkring.

XXL 3500 Royal

Med ny effektiv takkonstruktion!
XXL 3500 Royal

Ett helt nytt och spännande förtält med många läckra variationsmöjligheter. Ändra tältdjupet från 3,50 till
2,40 och skapa en härlig, vindskyddad uteplats under tak, på hela eller halva tältet.
En helt ny stativkonstruktion i aluminium trollar bort bekymren med vattensamlingar, som annars är en risk
på så här stora tält. Den belagda väven underlättar tältets rengöring och skötsel.
XXL Royal är en blivande favorit som mycket framgångsrikt förenar nytänkande med elegans och funktion.

Stativet i aluminium tillverkas av Piper, som
med sin högteknologiska kompetens är en av
Europas ledande tillverkare av förtältsstativ.
Läs mer på: www.piper-gestaenge.se.

Stativskiss för XXL Royal i
A-mått 950-1025

Aluminiumstativ i 28 mm med Power-Grip

XL 3000

Långtidscamparens favorit!
XL 3000

Det stora alternativet med 3,0 m djup och det rätta valet för
långtidscamparen som vill behålla möjligheten till resecamping.
Fullfunktion på både front och sidor med flera ingångar plus
”extra” dörrar på frontpanelerna. Båda gavlar är försedda med
stängbara ventilationsfönster. Gräskanten valfritt in- eller utåtvänd. Baldakinstänger och verandastång samt extra takstänger
ingår, liksom gardiner, vagnkappor, markpinnar mm. Stativ i stål
eller glasfiber. Stormsäkringsband finns som tillbehör.
Ett tält med extra god plats och komfort för den riktigt bekväma
Camparen.

campion p

Den mest kända stativtillverk
Producerar i både stål och glasfi

PRENOX Stål

Stativskiss för XL 3000 Prenox, i A-mått 950-1025.

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

XL 2500 Classic

En klassiker på campingen!
XL 2500 Classic

Vårt mest klassiska tält med 2,5 m djup och alla tänkbara öppningsfunktioner.
Front och sidor går att fälla ned eller ta bort helt. Dörrar är möjliga på sex ställen.
Gräskanten valfritt in- eller utåtvänd. Baldakinstänger och verandastång ingår liksom gardiner, vagnkappor, packsäckar mm. Stativ i stål eller glasfiber. Förberett för stormsäkringsband.
Ett toppval som betydligt dyrare tält har svårt att matcha.

ET Annex

Stort annex som passar XL 2500 och XL 3000
För extra sovplatser eller som praktiskt förvaringsutrymme.
Monteras på vänster gavel (dragsidan). Mått: 240x150 cm.

production aps

karen på våra breddgrader.
fiber med absolut högsta kvalité.

FIX-ON

Skruvfritt vagnsfäste följer
med alla Campion-stativ.

IXL Glasfiber

Ett korrosionsbeständigt och
lättare val vid resecamping.
Ca. 10 kg mindre vikt än
motsvarande i stål.

Stativskiss för XL 2500 IXL i A-mått 950-1025.

Stängbara fönsterklaffar.

Ett mycket påkostat fristående året-runt-tält!
Vivaldi - 4 Season

Den nya tidens tält för säsongscamparen. Ett fristående tält som används
hela året. Inget mer upp och ner med tält inför olika säsonger. Inte ens om
ni vill åka iväg med husvagnen på en tur behöver ni ta ner tältet.
Med en extremt stabil och säker konstruktion som också utvecklats för gördet-själv- montering, står Vivaldi lika säkert i alla väder.
Tältet har ett djup på 3,0 m och finns i två bredder; 5,6 m och 6,7 m.
Den öppningsbara bakväggen har mycket kraftiga skumkudde-tätningar och
ett justerbart takstycke mellan tält och vagn som gör att Vivaldi passar alla
vagnar. Bakväggen har även fönster och serviceluckor för bästa komfort.
Vivaldi, framtidens tält erbjuder den optimala lösningen för en bekväm och förenklad camping under alla fyra årstider!

Stativ i 40/40 mm
aluminiumprofiler.

Hi-Top

Hi-Top är ett fristående tält med fyra väggar för husbilar. Front
och gavlar är borttagbara/nedfällbara med dörrar i båda sidor.
Med Hi-Top behövs inte några ingrepp på bilen. Endast en
slussanordning baktill på tältet läggs över och intill bilen.
Låt tältet stå kvar med möbler och annat när man vill åka en
tur och komma tillbaka.
Två storlekar:
Hi-Top Profil för bilar med max dörrhöjd 220 cm. Markmått:
300x200 cm
Hi-Top Alkov för bilar med max dörrhöjd 270 cm. Markmått:
320x200 cm

UNIVERSAL

Passar allt och alla!
Universal 220 , 280, 340 och 400

Euro-Tents universalserie har ett djup på hela 2,4 m.
Djupet betyder mycket när möblemanget ska in, särskilt i de
mindre alternativen.
Kraftiga fastsydda skumtätningar och de vinklade tätningsbenen,
ger den bästa tätningen mot vagnen. Stativet är extra kraftigt, 28
mm och för riktigt tuffa Vinterförhållanden kompletterar man med
en extra taksäkring.
Universal tälten har dörr och fönster på båda gavlarna och fällbar/borttagbar front.
Fyra storlekar: 2.2 m, 2.8 m, 3.4 m och 4.0 m. Alla 2.40 djupa!
Ett givet val - Lika bra oavsett årstid, väderlek eller husvagn!

Termotak
STYLE

För campingbussar med max
dörrhöjd av 195 cm.
Markmått 340 x 200 cm.

Ett innertak är ett trivsamt
tillbehör som reducerar kondens genom att suga upp
takdropp och fuktighet i tältet.
Tillverkat i bomull och finns till
alla fyra storlekarna.

Vintersäkring

Takförstärkning i två storlekar.
220/280: Med 1st tvärstag
och 3st stödben.
340/400: Med 2 st 28mm
överliggare i tillägg till ovan.

VINTERTÄLT TRYSIL
Trysil

Ett äkta vintertält för riktigt tuffa förhållanden. En stark
vävburen pvc med rätt taklutning för att snö och is ska
rinna av. Extra kraftigt stålstativ i 28 mm, konstruerat att
klara vinterns påfrestningar. Två dörrar och en skyddad,
stängbar ventilation under sidornas takutsprång..
Markmått: 220x180 cm.

Stålstativ i 28 mm, vintersäkrat med mittöverliggare och
ett extra stödben.

Rondo

Soltak i lätt Air-Tex väv, med ett djup på 2,40 m.
Två fönsterförsedda gavlar som enkelt kan tas bort
från de i övrigt neddragna sidorna. Överliggare i
tak och front. Ett mycket prisvärt alternativ för resecamping.

Markis

Snyggt färgmatchat solskydd för både gavel
och sidofönster. Justerbar höjd. 195x80 cm

Vindskydd

4-delat i kraftig markis väv. Stålstativ med överliggare och
T-fot. Grå/blå randig med fönster. Mått: 600 x 135 cm.

Återförsäljare

Euro-Tents
Bivägen 6
663 41 Hammarö
Tel. 054- 524929
www.eurotents.se

