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Katalog nr. 2
#fritidpåriktigt

Tillsammans med Er kan vi
leva upp till vårt löfte
Inom marknadsföring pratas det ofta om storytelling,
eller på svenska, att presentera sin berättelse. För oss
på Wera skulle det innebära att vi berättar om vår verksamhet och att ni som kund lyssnar. Förhoppningsvis
gillar ni vad ni hör och blir intresserade. Men det finns
ett problem - det är helt enkelt inte ett perspektiv vi
gillar. Spelreglerna behöver förändras.

känna dig trygg med ditt köp och ägande av en produkt från Wera. Som ett led har vi utökat vår support
och information digitalt. Det innebär att du som kund
alltid kan finna information och beställa exempelvis
reservdelar när du vill, direkt på
weratents.se. Vi tror att det förenklar ditt ägande, så
att du kan ägna dig åt avkoppling och fritid.

Kundens upplevelse i fokus
Den enda spännande och intressanta berättelsen är
den ni kunder har. Hur campar ni? Hur njuter ni av semestern? Vad skiljer ett bra förtält mot ett dåligt? Vilka
funktioner och finesser uppskattas eller saknas? Vi på
Wera vill inte följa givna normer eller branschstandard.
Det enda vi bryr oss om är att skapa produkter som
leder till att våra kunder får njuta av den avkoppling
och glädje som camping kan ge – Fritid på riktigt!

Dela på livets små glädjestunder
Nu hoppas jag och övriga på Wera att campingsäsongen bjuder på mycket gemenskap och avslappning. Jag
tror att vi alla under det gångna året har blivit påminda
om hur viktigt det är att få vara tillsammans med sina
nära och kära. Dela på livets små glädjestunder och
att ladda batterierna i en inspirerande miljö. Vi tror på
gemenskap och att göra det så enkelt som möjligt. Att
tillsammans leverera avkoppling är något vi kommer
fortsätta att arbeta stenhårt för.

Arbeta nära kunden
För att kunna lyssna på era berättelser har vi som
uttalad ambition att vara så nära er som möjligt. Det är
enda sättet att vara lyhörda och fånga all den kunskap
som finns i era berättelser. Helt enkelt tror vi att det är
tillsammans som vi fortsatt kommer att kunna leverera
produkter i världsklass. Att vara nära sina kunder innebär för oss att kunna ge svar på de frågor som uppstår
före, under och efter ett köp. Våra duktiga återförsäljare hjälper mer än gärna till för att du som kund ska

Vi önskar er en riktigt trevlig och
inspirerande campingsäsong!
Hälsningar
Andreas Björck, vd, Wera
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Wera - Fritid på riktigt
Vår filosofi är enkel: I en värld med ett allt högre tempo blir tiden allt viktigare. Med
bra produkter och en genuin känsla för kundernas önskemål, skapar vi
förutsättningar för dig och alla andra kunder som leder till mer tid över för
avkoppling – helt enkelt Fritid på riktigt.

Vi har vind i seglen
Hösten 2019 på Elmia-mässan lanserades Wera och
kunderna fick möta det nya varumärket för första
gången. Att byta varumärke från Eurotents till moderbolagets namn, Wera, var för oss både en stimulerande och nervös resa. Hur skulle varumärket mottas
av kunder och återförsäljare? Skulle produktförbättringarna lyfta förtälten till den nivå som kunderna
önskade?
Fantastisk respons
Efter att produkterna under varumärket Wera varit
ute under en hel campingsäsong kan vi med glädje
och stolthet konstatera att gensvaret från både kunder
och återförsäljare uteslutande varit mycket positivt.
Inför den andra säsongen känner vi att Wera och
camping- och friluftsbranschen har vind i seglen!
Skapa tid för avkoppling
Vi på Wera vill förena den fina grund och de erfarenheter vi har efter att ha varit verksamma inom camping- och friluftsbranschen sedan 1995, med den nya
innovationskraften som Wera står för. I en värld där
hjulen snurrar allt snabbare blir tiden allt viktigare,
därför arbetar vi hårt för att göra det enkelt för våra
kunder. På så sätt blir det mer tid över för den avkoppling som vi alla behöver och förtjänar. Vårt mål
är alltid att leverera fritid på riktigt.
Framförallt är det tre ben Wera vilar på:

- Produkter av hög kvalitet som klarar av det nordiska
klimatet.
- Korta leveranstider.
- Snabb support.
För att kunna uppfylla vårt uppdrag och fortsätta
leverera bra produkter i världsklass med snabba leveranser och bra support, arbetar vi kontinuerligt med
produktförbättringar. Vi gör det genom att hålla en
nära dialog med kunder och återförsäljare. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna att utveckla
just de produkter ni vill ha. Wera som bolag är fortsatt inne i en digitaliseringsresa där vi under vintern
lanserade nya weratents.se, med fler funktioner och
en bättre support för kunder och återförsäljare. På
sidan kan ni enkelt hitta bland annat
produktinformation, stativritningar och inspiration.
Nya monteringsanvisningar
Ett exempel på hur vi försöker förenkla för kunderna
är att vi har arbetat hårt med att förbättra monteringsanvisningarna. På weratents.se kan du nu hitta uppdaterade monteringsanvisningar och även inspelade
monteringsvägledningar för exempelvis Wera Vivaldi,
Bohus Air och Universal. Vi önskar er en riktigt trevlig campingsäsong!
Vi lovar att fortsätta arbeta hårt för att du ska få
en så bra fritid som möjligt!

1.

Vivaldi - tältet för den
professionella camparen
Wera Vivaldi är framtidens tält för den professionella
camparen. Ett fristående tält som står uppe hela året
och som skapar fantastiska förutsättningar för
umgänge med familj och vänner. Inget mer upp
och ner inför sommar och vinter. Helt enkelt mer
tid för avkoppling. Inte ens om du vill åka iväg med
husvagnen behöver du ta ner tältet.
Tre storlekar
Tältet finns i storlekarna 570, 680 och 720 och har
en stabil konstruktion med stativ bestående av 40/40
millimeters fyrkantsprofiler av aluminium, som utgör
ett unikt system, där tak och väggar fästs i stativet. Det
gör Wera Vivaldi till det stabilaste och säkraste valet
på marknaden. Djupet på Vivaldi 570 och 680 är tre
meter, medan Vivaldi 720 är hela 3,5 meter djupt. Med
Wera Vivaldi får du ett åretrunt-tält där detaljerna och
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kvalitet står i fokus. För att förhöja komforten
ytterligare finns det flera tillbehör som skjutdörr,
hängränna eller veranda. Gå till nästa uppslag för att
läsa mer.
Materialval av högsta klass
Takväv i kraftig vävburen PVC och väggar i Tencates
unika belagda polyester, All Season Resedential, gör
Wera Vivaldi oslagbart lättskött. Tre fullbreddsdörrar
med ventilation och myggnätsfönster på gavlarna, ger
möjlighet till flexibel möblering och
god genomluftning. Säsongen 2021 finns en vit
tillvalsgardin i polyester att köpa. För färgexempel, se
weratents.se.
För storlekar, mått och detaljer, se sidan 22.

2.
1. Gardinkollektion av naturfärgad polyester.
2. Stabil konstruktion med 40*40 millimeters fyrkantsprofiler.

4.

3.
3. Bakväggens öppning med anslutning mot husvagn.
4. Tälten förses med ett broderat Wera-emblem.

Medföljande utrustning:

Tänk på att:

- Termotak.
- Bakvägg.
- Ny gardinkollektion för 2021.
- Vagnkappor samt packsäckar.

- Trätrallen ska sticka ut minst fem centimeter runt tältet.
- Optimal monteringhöjd är 240 centimeter från underlaget.
- Med tillbehör ökar komforten, se nästa sida.
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Komplettera ditt Vivaldi med tillbehör

Medföljande utrustning och vikt:
- Linfärgad gardin av polyester.
- Vikt: 60 kilo.
Vivaldi Paviljong är ett utmärkt komplement till förtältet. Paviljong finns i färgen Steel.

Vivaldi veranda fungerar som en avkopplande hörna, eller entré.

Komplettera ditt Vivaldi
För en utökad trivsel och komfort kan du komplettera ditt
Vivaldi med flera tillbehör. Vad sägs om en skjutdörr, hängränna
eller veranda? För att få extra hemtrevligt kan ni köpa
till fönsterbrädor.

Wera Vivaldi Paviljong
Wera Vivaldi paviljong är en tre gånger tre meter skön
loungedel att krypa in och mysa i med familj och
vänner. Bjud på kaffe, undkom myggen under kvällsmiddagen eller bara njut av skuggan en varm sommardag. Vivaldi Paviljong är också ett utmärkt förråd
under ”off-season”. Helt enkelt det perfekta
komplementet till ditt förtält.
Används året runt
Vivaldi Paviljong är gjord för att kunna användas året
om. Den branta vinkeln på taket gör att snön lätt glider av vintertid. Stativkonstruktionen är samma som
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i övriga Vivalditält, en mycket kraftig aluminiumprofil
på 40/40 millimeter. Tältduken är den välkända All
Season Residential, samma väv som används i stora
delar av Weras övriga sortiment. Taket består av en
vävburen PVC på hela 680 gr/m².
Borttagbara paneler
Fyra paneler är borttagbara, varav tre är fällbara
paneler. En panel är med dörr. Alla fönster kommer
med stängbara fönsterklaffar. Panelerna placeras i den
ordning som du vill, allt för att passa just dina behov.

Veranda
Verandan är ett tillbehör som passar Wera Vivaldis samtliga
modeller. Fungerar som en skyddande entré/farstukvist eller
som en avkopplande hörna. Passar på både höger och vänster
sida av ditt Vivaldi.
Skjutdörr Vivaldi
Ett av de populärare tillbehören är den helglasade skjutdörren
som kan placeras på samtliga dörröppningar.
Skjutdörren ger ditt Vivaldi ett mer exklusivt utförande med
ett större ljusgenomsläpp. Du behöver inte öppna och stänga
med dragkedjan på förtältets dörr varje gång du skall in och ut.
Perfekt att använda årets alla dagar.
Hängränna NYTT UTFÖRANDE 2021
Hängränna med droppkedja som leder bort vatten från tältet
och samtidigt ger en snygg touch till tältet. Inför säsongen 2021
inför Wera en ny och stabilare konstruktion.
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Luftkanalerna i ett Bohus Air 430 fylls upp via endast EN påfyllningsventil med den medföljande handpumpen på mindre än fem minuter.
Att tömma dem tar bara några få sekunder.

Bohus Air 430

- Vårt största lufttält någonsin.
Bohus Air 430 är ett mycket rymligt och praktiskt lufttält för både husvagnar och husbilar.
Tältet passar både dig som säsongscampar
och personer som gillar att resa lätt. Smart
och funktionell konstruktion med luftkanaler
gör att uppsättningen går mycket snabbt och
enkelt.
Inga stativdelar av metall

Inga stativdelar av metall används i stommen,
utan har endast två stöttestänger mot vagnen.
Tältet har också tältvulster i två storlekar för
att passa både husvagnar och husbilar. Luftventilerna sitter utvändigt på kanalerna för att
vara enkla att fylla. Luftkanalerna i ett Bohus
Air 430 fylls upp via endast EN påfyllningsventil med den medföljande handpumpen på
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mindre än fem minuter. Att tömma dem tar
bara några få sekunder. Dubbla skumkuddar
tätar mot vagnsväggen. 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.

Fönster med myggnät

Båda sidor har dörr och fönster med myggnät.
Frontpanelerna är öppningsbara och har
ventilationslucka.

Luftventilen sitter utvändigt på kanalerna. Connectorerna förbinder kanalerna och gör det enkelt att fylla tältet. Det tar dessutom endast
några få minuter att fälla ihop och packa ner i sin förvaringsväska.

Medföljande utrustning:
- Handpump.
- Bakre stödstänger.
- Vagnkappa.
- Markpinnar samt en praktisk förvaringsväska.
- Vit gardin.

Storlek och väv:

Väv: 310D Oxford, tejpade sömmar.
Markmått: 430 x 300 cm.
Monteringshöjd: 235-255 cm.
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Avkoppling när den är som allra bäst

Bohus Air 310/311

Bohus Air 380/381

Bohus Air 310 och 311 är ett rymligt och populärt alternativ för personer som gillar det mobila campinglivet.

Bohus Air 310 och 380

- Det lätta och praktiska lufttältet.
Wera Bohus Air är ett mycket rymligt och praktiskt
lufttält för både husvagnar och husbilar. Tältet passar
perfekt för dig som reser ofta och som vill resa lätt.
Smart och funktionell konstruktion med luftkanaler
gör att uppsättningen går mycket snabbt och enkelt.
Tältet har också tältvulster i två storlekar för att passa
både husvagnars tältskena och husbilars markisbox.
Hitta rätt bredd och monteringshöjd
Bohus Air 310 och 311 har en bredd på 310 centimeter och ett djup på 2,5 meter. Monteringshöjden för
Bohus Air 310 är 235-255 centimeter, medan 311 har
en monteringshöjd på 255-275 centimeter. Bohus Air
380 och 381 har en bredd på 380 centimeter och ett
djup på 2,5 meter. Monteringshöjden för 380 är 235255 centimeter, medan monteringshöjden på Bohus
Air 381 ligger på 255-275 centimeter. Den lägre monteringshöjden passar som regel bäst för husvagnar,
medan den högre är anpassad för husbilar.
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Luftventilerna sitter utvändigt på kanalerna för att
vara enkla att fylla. Luftkanalerna i ett Bohus Air
fyller du med den medföljande handpumpen på mindre än fem minuter. Att tömma dem tar bara sekunder. Båda sidor har dörr och fönster med myggnät.
Frontpanelerna är öppningsbara och alla fönster har
mörkläggningsklaffar. Dessutom finns det ventilationsluckor över samtliga frontfönster. Dubbla skumkuddar tätar mot vagnsväggen.
Tätar mot karossen
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.

Luftkanalerna består av en extremt stark polyuretanslang som innesluts av ett hölje av polyester. Hållbarheten testas till ett tryck långt högre än
vad som är möjligt att pumpa med handkraft.

Medföljande utrustning:
- Handpump.
- Bakre stödstänger.
- Vagnkappa.
- Markpinnar.
- Praktisk förvaringsväska.

Väv:

- 210D Oxford.
- 5000 millimeter vattenpelare.

Storlekar och monteringshöjder:
Bohus Air 310
Storlek: 310 x 250 cm.
Monteringshöjd: 235-255 cm.

Bohus Air 380
Storlek: 380 x 250 cm.
Monteringshöjd: 235-255 cm.

Bohus Air 311
Storlek: 310 x 250 cm.
Monteringshöjd: 255-275 cm.

Bohus Air 381
Storlek: 380 x 250 cm.
Monteringshöjd: 255-275 cm.
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För personer som vill ha extra utrymme

Prestige är med sitt djup på tre meter en favorit på campingplatserna.

1.

2.

Prestige - allas stora favorit
- A-måttstält med tre meters djup.
Prestige är ett modernt och populärt
A-måttstält bland säsongscamparna. Med
ett djup på tre meter är det ett utmärkt val
för personer som vill ha lite extra utrymme.
Prestige tillverkas i den motståndskraftiga
All Season-väven, som ger tältet dess
unika skötselegenskaper.
Två frontdörrar

De två frontdörrarna är bekvämt breda.
Dörrar finns också på båda sidor om
gavelfönstren. Båda sidor har öppningsbara
fönsterklaffar med myggnät som gör tältet lätt
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Ny vit gardinkollektion
Gardin vit
1. Öppningsbar ventilation med myggnät ger bra genomluftning.
2. Inför säsongen 2021 införs en ny ljusare gardinkollektion.

att ventilera för att uppnå ett skönt inneklimat.
Takväven är snyggt mönstrad för att hålla sig
fräsch, även efter flera års användning. Frontoch sidopartier är givetvis både fällbara
och borttagbara.

Medföljande utrustning:

Prenox eller IXL

Extrautrustning:

Prestige levereras i den smakfulla grå färgen
Steel. Säsongscamparen väljer oftast det stabila
Prenox-stativet, medan IXL-glasfiberstativ
favoriseras av frekvent resande, tack vare sin
låga vikt. Säsongen 2021 införs en ny smakfull
vit gardin av bomull och polyester.

Annex
Annex

Medföljande utrustning
- Gardiner.
- Vagnkappor.
- Verandastång samt packsäckar.

A-mått 850-925

A-mått 950-1025

A-mått 1050-1125

A-mått 1150-1225

- Stormsäkring.
- Annex.
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Medföljande utrustning:

Medföljande utrustning:
- Gardinkollektion för 2021.
- Vagnkappor.
- Packsäckar.

Extra utrustning:

Vintersäkring

Universal /Termotak
Vintertema

- Termotak.
- Vintersäkring.
- Stormsäkring.
- Verandastång.

Markmått:
- 220 centimeter.
- 280 centimeter.
- 340 centimeter.
- 400 centimeter.

Universal 400
340 / 400

220 / 280

Samtliga med ett djup på
240 centimeter.

Trysil - vintertältet för tuffa förhållanden
Universal 220

Universal - tältet för alla årstider

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.

- Välj mellan Universal 220, 280, 340 och 400.

Medföljande utrustning:

Weras universalserie har ett djup på hela 240 centimeter.
Universaltälten kännetecknas av dess kraftiga konstruktion som gör att de passar för åretruntbruk.
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.

- Gardiner.
- Vagnkappor samt packsäckar.
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Stativet är extra kraftigt, 28 millimeter, och för tuffa
vinterförhållanden kompletterar man med vintersäkringen. För förbättrad innermiljö vid åretruntcamping
finns också termotak som tillval.
Ett givet val - Lika bra oavsett årstid, väderlek
eller husvagn!

Extra utrustning:
- Vintersäkring.
- Stormsäkring.
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Våra materialval
Genom att handla av oss på Wera kan du alltid känna dig trygg med att du har gjort ett bra val av produkter som
håller över tid. Det ställer krav på produkternas hållbarhet, något som också är bra för miljön. För oss på Wera är
kvalitet ett viktigt grundfundament och nedan finns information om våra materialval.

campion production aps

Markispaneler

Viento vindskydd

Front och sidor till påsmarkiser
Skydd för sol, regn eller vind eller bara en mysig hörna.
Köp till sidor och front till din befintliga Caravanstore
eller Omnistore påsmarkis. Panelerna kan också användas på husbilsmarkiser med monteringshöjder mellan
225-245 centimeter.
Sidorna finns i höger- och vänsterutförande men går
att använda på båda sidor om man inte har något emot
avigsida på sömmarna. Sidorna hängs upp i markisens
standard överliggare, eller med den medföljande överliggaren. Sidopanelerna finns med två alternativa djup,
220 eller 250 centimeter.

Den unika väven
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 motverkar därmed uppkomsten av kondensation. I alla avseenden
en mycket lättskött och hållbar tältduk. Genom sin
position på marknaden tillgodoser och upprätthåller
självklart Tencate också alla miljökrav.

Prenox stål

Andasfunktion

Frontpanelerna finns i tre storlekar, 270 (CS360),
320 (CS410) eller 350 (CS440). Välj utifrån din markislängd, samt hur stor dörröppning du vill ha.
Tack vare sin 3 i 1-kederlist passar frontstycket på alla
förekommande markiser. Noterbart är också stormsäkringsfästet som inte andra frontstycken erbjuder.

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

Vattentät

IXL glasfiber

Ett korrosionsbeständigt och
lättare val vid resecamping.
Cirka tio kilo mindre vikt.

FIX-ON
Skruvfria vagnsfästen
medföljer alla våra
Campion-stativ.
Färgbeständig

Hållfast
IXL-stativets uppbyggnad

Prenox-stativets uppbyggnad
Viento är ett Fyrdelat vindskyddmed storlek 600 gånger
130 centimeter, i en lättskött belagd polyesterväv med fönster. Stålstativet har överliggare och T-fot för extra stabilitet.
Vindskyddet passar perfekt som insynsskydd och ger även
skugga vid soliga dagar.
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Stativet - tältets ryggrad
På Wera använder vi oss av stativ från Campion, som
är den mest kända producenten på våra breddgrader.
Den framträdande positionen på marknaden har de
nått genom intensiv forskning och innovativt tänkande, vilket resulterat i användarvänliga och mycket
slitstarka produkter. Campion tillverkar våra stativ i
både stål och glasfiber av absolut högsta kvalitet.

1 Transp. lacklager
2 Alu- zinklegering
3 Draghållfast stål
4 Transp. lacklager
5 Alu- zinklegering

2
3

5

4

1

1 Lackförsegling
2 Tvärställd glasfiber
3 Längsgående glasfiber
4 Tvärställd glasfiber
5 Längsgående glasfiber

5

4

3

2

1
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Mått och fakta

Mått och fakta
Vivaldi 570 Vivaldi 680 Vivaldi 720

Vivaldi
Paviljong

Bohus
Air 430

Bohus Air
310/311

Bohus Air
380/381

Universal
280

Universal
220

Trysil

Längd (cm)
Bakväggens öppning (cm)

570
320

680
440

727
450

300
X

430
X

310
X

380
X

N/A

400

340

280

220

220

Djup (cm))

300

300

350

300

300

250

250

300

240

240

240

240

180

Vikt (kg)

225

247

277

60

29

20

22

38-75

46

44

38

36

28

238-245

238-245

238-245

N/A 2235-255 235-255/ 255-275

235-255/255-275

235-255

235-255

235-255

235-255

235-255

235-255

Steel

Steel

Steel

Steel

Steel

Steel

Steel

Steel

Steel

Steel

Steel

Steel

Ljusgrå

Tencate
WR18
O
X

Tencate
WR18
O
X

Tencate
WR18
O
X

Tencate
WR18
O
X

Oxford
310D
X
X

Oxford 210D

Oxford 210D

Tencate

Tencate

Tencate

Tencate

Tencate

PVC

X
X

X
X

X
O

X
O

X
O

X
O

X
O

X
O

Stativ IXL

X

X

X

X

X

X

X

☐

X

X

X

X

X

Stativ luftbälgar

X

X

X

X

O

O

O

X

X

X

X

X

X

Gardin vit*
Gardin natur*
Termotak
Verandastång

☐
O
O
X

☐
O
O
X

☐
O
O
X

☐
O
O
X

O
X
☐
X

X
X
X
X

X
X
X
X

O
☐
X
O

O
☐
☐
☐

O
☐
☐
☐

O
☐
☐
☐

O
☐
☐
☐

O
X
X
X

Vintersäkring

☐

☐

☐

X

X

X

X

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Stormsäkring

X

X

X

X

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Annex

X

X

X

X

X

X

X

☐

X

X

X

X

X

Vagnkappa

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Öppningsbar front

X

X

X

X

O

O

O

O

O

O

O

O

X

Monteringshöjd (cm)
Färg
Material
Stativ 40/40 mm alu
Stativ Prenox

O = Standard
X = Ej tillgänglig
☐ = Tillval
Längd: Yttermått utan baldakin.
Djup: Yttermått utan baldakin.
Vikt: Angivna vikter är ungefärliga. För Prestige anges lägst vikt för minsta storlek med IXL-stativ.
För högst vikt anges största tältstorlek med Prenox-stativ.
Monteringshöjd: Mått från underlag till husvagnens/husbilens tältskena.
Stativ Prenox/IXL: Se respektive stativritning för innehåll på weratents.se.
Stativ luftbälgar: Bohus 310/311 och 380/381 har flerventilssystem för luftpåfyllnad. Bohus 430 har
enventilssystem med backventiler för luftpåfyllnad.
Vintersäkring: Olika utförande beroende på modell.
* Vit standardgardin för Wera Prestige och Wera Universal i bomull och polyester. Vit bomullsgardin för
Wera Bohus Air 430.
* Naturfärgad standardgardin för Wera Vivaldi och Wera Paviljong i polyester. Gardin natur finns även som
tillvalsgardin för Wera Prestige och Wera Universal.
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Prestige Universal Universal
400
340

Exempelskiss: Vivaldi 680

Monteringshöjd

Längd

Djup
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Följ oss på Facebook, Instagram och Youtube! Gilla
oss för att ta del av nyheter och information på
facebook.com/weratents, wera_tents på
Instagram och weratents på Youtube.

weratents.se

Scanna QR-kod för att hitta
närmaste Wera-återförsäljare.

Wera AB, Östanvindsgatan 17, 652 21, Karlstad.
+46 (0)54-52 18 49 | info@weratents.se | www.weratents.se
Wera AB förbehåller oss rätten att göra ändringar och förbättringar utan föregående meddelande. Wera AB reserverar
sig för eventuella tryckfel och färgdifferenser som kan förekomma på grund av skillnader inom tryckteknik.
I broschyren kan det förekomma extrautrustade tält.
Layout: Wera AB Tryck: Hammarö Tryckeri
* Sortimentet gäller från 15 februari 2021

Återförsäljare:

