
Upptäck friheten med taktält

 
 

Nu kan du förvandla din vanliga bil 
till en husbil. Med Wera Adventu-
re Roof Top Tent, bor du praktiskt 
ovanför bilens tak. Du slipper mark-
fukt, kottar och stenar i ryggen och 
småkryp som vill dela sovsäck 
med dig. 

Taktältet fäster du enkelt på bilens 
takräcke, (ingår ej), och är med sin 
låga vikt anpassat för att användas på 
de allra flesta bilar. Tältet fälls upp på 
bara några minuter med enkla 
handgrepp.

Enkel konstruktion 
Överdrag av kraftig vattentät PVC. 
Öppningar med myggnät och klaffar 
finns i samtliga riktningar. Invändigt 
är det stora fickor för förvaring. Rejäla 
utsprång på takduken skyddar tältet 
från såväl sol som regn. Stege och 
kraftig bäddmadrass ingår.

  
 

 

Storlekar och priser på Wera Adventure Rooftop Tent 

Wera Adventure Roof Top Tent 140

Wera Adventure Roof Top Tent 165

Wera Adventure Roof Top Tent 180

Storlek monterat: 240 x 140 x 130 cm...........................................................15 900 kr 
Längd, bredd och höjd omonterat tält: 124 x 148 x 29 cm.  

Storlek monterat: 240 x 165 x 130 cm...........................................................17 900 kr
Längd, bredd och höjd omonterat tält: 124 x 170 x 29 cm.  

Storlek monterat: 240 x 180 x 130 cm...................................................... 19 900 kr
Längd, bredd och höjd omonterat tält: 124 x 185 x 29 cm.  
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Fakta om Wera Adventure Roof  Top Tent
• Monteras på bilens takräcke. 
• Finns i storlekarna 140, 165, 180. 
• Levereras med stege madrass och överdrag. 

www.weratents.se
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Wera på 30 sekunder
Wera är ett företag vars historia sträcker sig tillbaka till 1995. Genom vår gedigna erfarenhet av frilufts- 
och campinglivet har vi en stor förståelse för våra kunder och deras behov. På så sätt kan vi hjälpa dig 
och alla andra kunder fram till det alternativ som passar bäst. Att vi har bra produkter som håller över tid 
och konkurrenskraftiga priser har också spelat roll för att vi funnits på marknaden
i 25 år. 

Weras filosofi 
I en värld med ett allt högre tempo 
blir tiden allt viktigare. Med en genuin 
känsla för kundernas önskemål, skapar 
vi mer tid över för avkoppling – helt 
enkelt Fritid på riktigt.

Illustreras genom:
• Bra materialval som klarar det

      Nordiska klimatet. 

• Snabba leveranstider. 
 

• Snabb support.

Produktspecifikation
Tältdukens material: Polyester/bomull. 

Tältdukens kvalitet: 280 gram Canvas, 100% vattentät. 

Kvalitet tak och utstick: Vattentät Polyester, Oxford. 

Myggnät: Kraftiga myggnät vid båda öppningar och fönster.

Tjocklek madrass: Sex centimeter. 

Överdrag: 1000D PVC, 100% vattentät och mögelskyddad. 

Stommens tjocklek: 16 x 1,2 mm. aluminium.

Stege: Utdragbar aluminiumstege. 

Fäste mot bil: Två aluminiumskenor med fästen mot takräcke.  
 


