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Camping · 100 Lån
Hør mere hos din forhandler
www.campingfinans.dk

Lad dig inspirere af nyhederne her i kataloget
– eller se hele vores udvalg på www.dct-vejle.dk
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DCT Vejle A/S har branchens største udvalg af campingtilbehør og leverer til campister i Norge, Sverige og
Danmark. Det er i campingcentrene at artiklerne kan ses og købes, men lad dig inspirere af ideer og nyheder
i dette nyhedskatalog. Her vises et lille udsnit af 2016 nyhederne fra DCT’s store sortiment.
Se også de mere end 6.500 campingartikler on-line på www.dct-vejle.dk.

SIDE 4
Foldbar trækvogn, Buggy

Drikkedunke, Ciao

4294100 Foldbar trækvogn i høj kvalitet og funktionelt design
uden skarpe hjørner. Kører som en leg med de ekstra slidstærke
og stabile luftgummihjul, som gør den let at manøvrere med.

Smart og uundværlig på en varm sommerdag.
Er udstyret med aftapningshane og hank.
Leveres i orange og grøn.

Mål: 137 x 58 x 66/117 cm. Mål foldet: 40 x 58 x 66. cm.
Max. belastning: 100 kg.
Vægt: 17 kg.

1348300
Volume: 10,75 liter.
Låget er udstyret
med kopholdere.

Kr. 1.798,-

Kr. 298,1346300
Volume: 5,6 liter.

Kr. 198,-

Trækvogn - foldes
på få sekunder
4294000 Trækvognen
du nemt kan have med
i opbevaringsrummet
eller bilens bagagerum.
Trækvognen foldes ud
på få sekunder - helt
uden brug af værktøj.
Den har et stabilt stålstel
og kan lastes med op
til 100 kg. 99 x 52 cm.

Kr. 1.448,-

Køletasker med nem adgang til rummene

Farverige parasoller

Lækre køletasker med god isolering, der holder mad og drikke
varer koldt eller varmt i timer - og beskytter mod stød og slag.
Alle modellerne har en lang lynlås, så der er nem tilgang til
køletaskernes rum. Findes i orange, blå og grøn.

Parasoller til strand, have og camping. Parasollerne
kan tiltes, har vindventil og leveres i opbevarings
taske. Blå, lime eller orange.

I DET FRI

1338000 1
7 liter. Opdelt i 2 rum til
eksempelvis mad og frugt.

3

Kr. 168,1338300 2
25 liter. Med 1 stort,
centralt rum.

Kr. 265,-

1

2

1338200 3
18 liter. Med 2 centrale
rum og flere lommer i
forskellige størrelser.

Kr. 288,-

1191000
Ø 180 cm.

Kr. 285,-

1191100
Ø 200 cm.

Kr. 328,-

www.dct-vejle.dk

SIDE 5

Køletaske, Vela+ lunch

Køletaske, Vela+ medium

Køletaske, Sorbetto S

1337300 Lille køletaske til madpakken eller
drikkevarer til stranden. Fås i rød, blå og lime.
Volume: 7 liter.

1337100 Køletaske med hank og skulderrem.
Stort rum, samt et mindre. God isoleringsevne.
Fås i rød, blå og limegrøn. Volume: 22 liter.

1337700 Køletaske i smart design. Med et stort
og meget anvendeligt rum. God isoleringsevne.
Har skulderrem og en stor forlomme.
Fås i blå, rød og orange. Volume: 11 liter.

Kr. 139,-

Køletaske, Vela+ rygsæk

Køletaske Vela+ Large

1337200 Praktisk kølerygsæk i ekstra stærkt
materiale, med gode polstrede skulderstropper.
Fås i rød, blå og limegrøn. Volume: 17 liter.

1337000 Stor køletaske med både hank og skulderrem. Stort rum, og et mindre. God isoleringsevne.
Fås i rød, blå og limegrøn. Volume 33 liter.

Kr. 125,-

Kr. 168,-

Kr. 168,-

Køletaske, Sorbetto L
1337600 Stor køletaske i smart design. Med et stort
og meget anvendeligt rum. God isoleringsevne.
Har skulderrem og en stor forlomme.
Fås i blå, rød og orange. Volume: 20 liter.

Kr. 218,-

I DET FRI

Kr. 115,-

SIDE 6
Moderne og energibesparende

Køleboks, Shiver 40

Elektrisk køleboks i flot, moderne design, 12 V / 230 V.
Energiklasse A+++. Kan rumme 1,5 / 2 L flasker.

1308300 Stor køleboks der kan
tilsluttes bil(12V) og stikkontakt(230V).
Begge kabler medfølger. Praktisk
udtrækshåndtag, så man nemt kan
flytte den. Kan endvidere stilles lodret.
Volume: 41 liter.

Kr. 1.448,1306000
26 liter.

Kr. 648,1306100
30 liter.

Kr. 678,Manuel køleboks

Køleboks, Shiver 30

1304190 Rummelig køleboks med god isolering.
Låget er forberedt til 2 køleelementer - køle
elementerne er ikke inkluderet.
Kr. 295,Kan rumme 1,5 / 2 L flasker. 26 liter.

1305400 Stor køleboks der kan tilsluttes bil (12V)
og stikkontakt(230V). Begge kabler medfølger.
Leveres i farver mintgrøn og gul. Kan rumme
1,5 / 2 L flasker. Volume: 30 liter.

Kr. 668,-

I DET FRI

Smarte og funktionelle køletasker
Lige til at tage over skulderen ud i det fri.
Med rigtig god isolering.
1340310
Rygsæk,
15 liter.

Kr. 218,-

1340410
Køletaske,
19 liter.

Kr. 198,-

1340510
Køletaske,
26 liter.

Kr. 225,-

Køleboks, Shiver Color 26
1305700 Køleboksen kan tilsluttes bil(12V)
og stikkontakt(230V). Begge kabler medfølger.
Leveres i mintgrøn og gul. Kan rumme 1,5 /
2 L flasker. Volume: 26 liter.

Kr. 638,-

www.dct-vejle.dk

SIDE 7
Mobicool - enkle og elektriske
Kan rumme 1,5 liters flasker i højden. Bærehåndtaget er
designet, så det kan holde låget, når boksen er åben.
1313000
14 liter - 12 V. Passer perfekt
bag bilens forsæde.

Kr. 549,1314000
26 liter - 12 V / 230 V.

Kr. 699,1314100
30 liter - 12 V / 230 V.

Kr. 799,-

1369200 Lydsvag køle/fryseboks med lavt
energiforbrug. Køleboksen kan tilsluttes
bil(12V-24V) og stikkontakt(230V). +10/-10C.
Kan rumme 1,5 / 2 L flasker. Volume: 38 liter.

Kr. 3.999,-

Foldbart stativ
1366900 Med Cooler Up kan du sætte ben på køleboksen, så den hæves fra jorden og får en behagelig
arbejdshøjde. Kan indstilles og låses i 2 positioner.

Kr. 268,-

Kompressor
køle- og fryseboks
1371000 18 liter kompressorboks der er forbavsende
let og har en superslank konstruktion, der gør det
nemt at finde en plads til den. Kan rumme 1,5 / 2 L
flasker. Køleområde mellem +10° og -18°. 12 V / 24 V.

Køle-/fryseboks coolFun

TropiCool kølebokse

1367300 Sort og stilren hybrid
køle-/fryseboks med display.
Kan tilsluttes bil (12V) og
stikkontakt (230V).
Kan rumme 1,5 / 2 L flasker.
Temperatur +10° til -15°.

Elektronisk temperaturregulering og softtouch
betjeningspanel. Køler ned til 30° under den
omgivende temperatur, 12 V / 24 V / 230 V,
energiklasse A++.Kan rumme 1,5 / 2 L flasker.
Kan også leveres i sort (jubilæumsmodel) 1364600.

Kr. 3.299,-

1363000 14 liter.

Kr. 2.299,-

1364000 21 liter.

Kr. 2.499,-

1365000 35 liter.

Kr. 2.999,-

I DET FRI

Kr. 4.399,-

SIDE 8

Pop-up strandtelte

MØBLE R

Pop-up telte fremstillet i UV +35
beskyttende materiale. Brug
det som lege- og strandtelt eller
til opbevaring. Der er lommer
og kroge på indvendige side
af teltene, samt et lille vindue.
Stilles op på få minutter. Fås i
rød, gul og blå.
Dimensioner: 200 x 200 x 200 cm.
Foldet: Ø 80 cm. Vægt: 6 kg

1499180
Rødt pop-up telt.

1499130
Blåt pop-up telt.

1499170
Gult pop-up telt.

Kr. 1.298,-

Kr. 1.298,-

Kr. 1.298,-

www.dct-vejle.dk

SIDE 9

Disney Moon børnestole
Smart lille foldestol med let polstret betræk, egnet
til de 1-3 årige børn. Stolen har to sikkerhedslåse der
sikrer at barnet ikke selv kan klappe stolen sammen,
med risiko for klemte fingre.
1122530
Mickey Mouse.

Kr. 299,-

1122510
Frozen.

Kr. 299,-

1122580
Minnie Mouse.

Disney folde-børnestole
Smart lille foldestol med let
betræk, egnet til de 1-3 årige børn.
Stolen har en sikkerhedslås
der sikrer at barnet ikke
selv kan klappe stolen
sammen, med risiko
for klemte fingre.

1122610
Frozen.

Kr. 169,-

1122630
Mickey Mouse.

1122680
Minnie Mouse.

Kr. 169,-

Kr. 169,-

MØBLE R

Kr. 299,-

SIDE 10
Bula XL strandstol, blå
1122230 Komfortabel strandstol med
højere siddecomfort så den er nem at
rejse sig fra. Ekstra bredt sæde, store
fødder og polstrede armlæn.
Leveres med bæretaske.
Fås også i gul/orange

Kr. 468,-

Foldbar strandstol
1122190 Lækker strandstol
med polstrede armlæn og
store fødder, der får stolen
til at stå stabilt i sandet.
Findes også i en blå
farvekombination.

Kr. 325,-

MØBLE R

Ekstrem kompakt til turen

1121220
Taburet med teleskopbart ben - klar til
brug på få sekunder.
Låser selv i udstrakt
position.

Kr. 355,-

Kun 7 cm i diameter

Foldbar chef
instruktørstol

Foldbar 3-benet stol, blå

1121330
Kraftig og smart
foldestol med
drejeled, dermed
kan sædet drejes 360
grader. Leveres i praktisk bæretaske.
Fås også i grøn.

1124650
Med ekstra god
siddecomfort
og beklædte
armlæn.

Kr. 175,-

Kr. 448,-

www.dct-vejle.dk

SIDE 11
Foldestol i
friske farver
1123120 Outdoor med integreret kopholder i armlænet.
Leveres
i taske.

Kr. 288,-

Raptor
foldestole
- tag dem
med overalt
1123450
Raptor til
voksne - en
foldestol med
rigtig god
stabilitet
og super
siddecomfort.

Kr. 468,-

1123760
Instruktørstol der
sammenklappet
fylder meget
lidt. Stellet
fremstår med
en mat finish.

Kr. 425,-

Campingfoldeborde - aluminium
Aluminiumsbord med foldbart stel og
bordplade, der kan rulles. Bordpladen er i ét stykke med brede
kanter, hvilket sammen med tvær
stangen under bordet sikrer en rigtig
god stabilitet. Bordet er nemt at
stille op og har ét justerbart ben.

1142200
104,5 x 60 cm, 5 kg.

Kr. 898,-

1142300
122 x 79 cm, 7 kg.

Kr. 1.069,-

1142400
148 x 79 cm, 8 kg.

Kr. 1.269,-

MØBLE R

Foldbar
instruktørstol

SIDE 12
Drømmeseng med 3 ben
KERRY – 3 FLOTTE DESIGNS

1115746 Med bærehåndtag,
så den er nem at tage med
f.eks. til stranden.

Kerry er en gedigen stoleserie, der findes i 3
flotte designs. Alle stole i serien findes i alle
3 designs, men designet Shadow adskiller sig ved, at stolene er polstrede i både
sæde og ryg for at opnå en endnu bedre
siddekomfort. I nakken sidder en integreret
pude, der kan fjernes efter lyst. Alle stolene
må lastes op til 120 kg – klapstolen dog kun
med 80 kg.

Kr. 1.158,-

Lille, kompakt klapstol

Sort

Platin

Shadow

1115046 Kan anvendes
som ekstra siddeplads
eller som støtte
Kr. 218,til fødderne.

Hvilestol - en feriefavorit
1115640 Fantastisk hvilestol
med brede, komfortable
armlæn. Stolen er utrolig
nem at folde ud, og den
kan indstilles trinløst i
ønsket position. Det helt
rigtige valg til afslapning.

MØBLE R

Kr. 1.565,-

www.dct-vejle.dk

SIDE 13
Fodstøtte

Høj stol
– Suspension

1115846 Transformer din høje
stol til en lækker hvilestol. Fodstøtten er
nem at sætte på og tage af igen. Fodstøtten
passer til både Slim og Suspension.

Høj stol - Slim
1115346 Stolen
med en fantastisk
siddekomfort.
Stolen har høj
ryg med 7 positioner og enkeltstående ben.

1115546 Stoleryggens betræk
er monteret til
stellet ved hjælp
af elastiske stropper, så ryggen
nærmest former
sig efter kroppen.

Kr. 259,-

Kr. 695,-

Kr. 818,-

1

3

4

2

5

3 	1115160 Høj stol med bøjleben - meget kompakt, når

1 	1115360 Høj stol - Slim. Stolen med en fantastisk

siddekomfort. Stolen har høj ryg med 7 positioner
og enkeltstående ben.

Kr. 888,-

4 	1115660 Hvilestol med trinløs indstilling - nem at

folde ud og indstille i ønsket position.

2 	1115860 Fodstøtte - transformer din høje stol til

en virkelig lækker hvilestol. Fodstøtten er nem at
sætte på og tage af igen.

den er foldet. Med 7 mulige ryglænspositioner.

Kr. 358,-

5 	1142200 Aluminiumsbord med foldbart stel

og bordplade, der kan rulles. 104,5 x 60 cm, 5 kg.

Kr. 798,Kr. 1.565,Kr. 898,-

MØBLE R

Kerry Shadow - polstret for endnu bedre siddekomfort

SIDE 14

DUKDALF –
EUROPÆISK PRODUCERET
De sidste mange år har det været som at
finde en nål i en høstak, hvis du ville købe
campingmøbler produceret i Europa. Men
det hollandske firma, der står bag camping
møblerne Dukdalf, har valgt at trække hele
produktionen tilbage til Europa for at sikre
vedvarende høj kvalitet.
Kendetegnet ved stolene er mange ryg
positioner, lavere vægt end tilsvarende
stole samt en meget kompakt størrelse,
når de er foldet. Bordene har stærke, vejr
bestandige bordplader – nogle modeller
med letvægtsbordplade.

Ovalt campingbord
1139410 Meget anvende
ligt campingbord til
familien. Det ene
ben er indstilleligt,
og bordpladen er vejr og varmebestandig.
130 x 90 cm. Findes også i
målene 150 x 92 cm.

Kr. 1.098,Campingbord med
delt bordplade

Lækker polstret stol
Med polster i både sæde og ryg vil du opleve en høj
siddekomfort. Stolen har et virkelig lækkert økologisk produceret betræk med en blød overflade, der
ikke bliver brændende varm i solens stråler.
1114770 Sensitive
polstret stol, økohvid.

Kr. 1.125,1114877 Sensitive polstret
fodstøtte, økohvid.

MØBLE R

Kr. 398,-

1139900 Et rigtig smart letvægtsbord med delt
bordplade, der gør det muligt at klappe bordet
sammen på midten under opbevaring. Bordpladen
er vejr- og varmebestandig og alle 4 ben justeres
nemt og låser automatisk
Kr. 1.578,i den valgte højde. 120 x 80 cm.

ØKOLOGISK

www.dct-vejle.dk
Blødt, økologisk
produceret betræk

SIDE 15
1114650 Dolce Sensitive er en flot campingstol med et lækkert
økologisk produceret betræk. Overfladen er
Kr. 1.085,dejlig blød og meget nem at holde ren. Lysegrå.

1139700 Lækkert letvægtscampingbord, der holder sig flot
i alt slags vejr. Højden er nem at indstille
Kr. 1.335,og låser automatisk. 115 x 70 cm.

ØKOLOGISK

Polstret - lysegrå

Fodstøtte i lysegrå
1114860 Kombinerer du din høje stol med en
fodstøtte bliver den endnu mere behagelig til
afslapning. Denne fodstøtte passer til stolen
Dolce Sensitve, Lysegrå.

Kr. 1.125,-

Nakkepude
1114980 Få støtte i nakken og oplev en bedre
siddekomfort. Nakkepuden er nem at
montere og placeringen kan nemt
Kr. 135,justeres i højden.

Kr. 335,-

MØBLE R

1114785 Den lysegrå
udgave af Sensitive
polstret.

SIDE 16

Dukdalf
campingbord,
Stabilic
100% vejr- og
vandbestandig bord.
Bordhøjden kan
justeres fra 57-74 cm.

1139260
100 x 68 cm.
Vægt: 9 kg.

1139360
115 x 70 cm.
Vægt: 10 kg.

Kr. 748,-

Kr. 935,-

Flot beton look
Lækre campingborde. Bordene har en elegant
slim-line bordplade med en overflade, der ligner rå
beton. Trods det tynde look er bordpladen særdeles
stabil. Den er UV-beskyttet, vejr- og varmestandig
samt uimodtagelig for gløder og ridser. Du har
således et flot bord længe - også selvom det står
udenfor på campingpladsen, altanen eller terrassen. Både det kvadratiske og det runde bord findes
i størrelserne 70 og 80 cm. Derudover findes en
aflang udgave af bordet i størrelsen 120 x 80 cm.
1147160
70 x 70 cm, 8,8 kg.

KAN OGSÅ
LEVERES I

RUND

Kr. 1.245,-

MØBLE R

Stort, stabilt
campingbord
Et lækkert, stort
Werzalit campingbord.
Bordpladen er UVbeskyttet, vejr- og varmebestandig samt uimodtagelig
for gløder og ridser. Bordpladen
har afrundet bordkant, så det
er nemt at holde bordet rent
og pænt. Bordet findes også i
længderne 146 og 185 cm.
1160700 160 x 97 cm, vægt 26 kg.

Kr. 2.295,-

1139160
60 x 80 cm.
Vægt: 6 kg.

Kr. 485,-

www.dct-vejle.dk
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1

3

5

2

4

Lifestyle campingstole
En flot møbelserie til absolut rimelige priser.
1 1126260 Campingstol med bøjleben og

6 ryglænspositioner.
2 1129060 Klapstol.

1144777 Topplade til klapstol, 39 x 39 cm.
Lægges toppladen på en klapstol, får du nemt
et praktisk lille bord (ikke afbildet).

Kr. 388,Kr. 128,-

3 1127060 Campingstol med enkeltstående ben

og 8 ryglænspositioner.
4 1128060 Fodskammel med koblingssæt.
5 1147760 Virkelig elegant campingbord som har

Kr. 98,-

slim-line bordplade med beton look. Ø 80 cm, 10,2 kg.

Kr. 498,Kr. 198,Kr. 1.235,-

Sjov og hygge med strandsten

Stenene kan også bruges til at ligge oven på servietter eller aviser og blade,
så de ikke blæser væk, når de ligger på campingbordet.
En sød og hyggelig beskæftigelse for feriebørn og ferievoksne.

Kreativ

t og hy
g g e li

gt

MØBLE R

Find de smukkeste sten du kan ved stranden. Stenene skal gerne
være glatte i overfladen, så er de lettere at male og tegne på.
Tegn med fine akryl-tuscher i alle regnbuens farver og skab de fineste
sommerminder, eller måske en gave til en ven eller veninde.

SIDE 18
Avantgarde - eksklusive møbler fra
Westfield med 5 års 100 % garanti på alt!
Avantgarde er en stol, der virkelig er kræset for. Den har et
moderne design og er produceret af de nyeste materialer
indenfor både metal og betræk. Stolen er polstret og
alligevel let - den vejer kun 5,2 kg. Trods den lave vægt
er stolen ultra stærk. Det bløde, åndbare betræk tørrer
lynhurtigt efter en regnbyge, idet fibrene lader regnvand
passere gennem strukturen. En stol, der skal opleves.

Be Smart - lette campingstole
fra Westfield
Hvis du tidligere har set på de flotte møbelserier
fra Westfield, men uden at købe, må du ikke holde
dig tilbage nu. Med BeSmart vil du opleve, lette
og yderst komfortable stole, med eller uden
polster, til rimelige priser. 5 års garanti.

1109160 Avantgarde
polstret høj stol

Kr. 1.125,1109960 Avantgarde
polstret fodstøtte

Kr. 398,-

1

Avantgarde instruktørstol
1109260 Stolen er meget stabil og stellet er fremstillet i det ultra lette DuraLite materiale. Stolen
fylder meget lidt, når den er klappet sammen.

Kr. 748,Avantgarde
klapstol & bord
1109860 Brug klapstolen
alene, eller sæt bakken på
stolen og du har et lille bord.

Kr. 598,-

MØBLE R

Bord, Elegance
1146160 Flot design og stor funktionalitet. Bordet er ekstremt stærkt,
meget let og fylder et minimum når
det klappes sammen.
Størrelse foldet: 130 x 90 x 12 cm.

Kr. 1.998,-

3

www.dct-vejle.dk

SIDE 19

1

1110450 Be Smart høj stol med 4 ben, grå.

Kr. 648,-

5

1110550 Be Smart høj, polstret stol med 4 ben, grå.

Kr. 798,-

2

1110950 Be Smart fodstøtte, grå.

Kr. 258,-

6

1110955 Be Smart polstret fodstøtte, grå.

Kr. 348,-

3

1110350 Be Smart høj stol med bøjleben, grå.

Kr. 568,-

7

4

1110250 Be Smart lav stol med 4 ben, grå.

Kr. 598,-

1146500 Stort, lækkert campingbord med
letvægtsbordplade og bevægelige fødder.
132 x 90 cm, vægt 10,8 kg.

Kr. 1.848,-

4

5

7

6

MØBLE R

2

SIDE 20

3

4

1
5

2

Be Smart - blødere betræk og integreret nakkestøtte

MØBLE R

Med den nye møbelserie Be Smart fra Westfield får du stole med en lav vægt og et blødt betræk til meget konkurrencedygtige priser.
Kvaliteten står vi stadig ved, så garantien er selvfølgelig fortsat 5 år.
1

1110330 Be Smart høj stol med bøjleben, blå.

Kr. 568,-

2

1110930 Be Smart fodstøtte, blå.

Kr. 258,-

1110430 Be Smart høj stol med 4 ben, blå.

Kr. 648,-

3

4

1110230 Be Smart lav stol med 4 ben, blå.

Kr. 598,-

5

1 146300 Westfield bord med talmarkeringer
på benene, så du nemt rammer samme højde
på alle 4 ben. 90 x 70 cm, vægt 5,3 kg.

Kr. 798,-

www.dct-vejle.dk
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Lille sidebord
Kombiner en klapstol med en topplade, og du får
et lille sidebord til at stille ved siden af stolen eller
drømmesengen.

1144800
Topplade.
Mål: 42 x 35 x 3 cm

Be Smart - polstret og komfortabel
I Be Smart møbelserien har vi også en polstret
stol og fodstøtte. Det er en meget komfortabel
stol, og med en vægt på kun 4,8 kg har du også
en stol, der er nem at håndtere.
1110530 Be Smart høj,
polstret stol med 4 ben, blå.

Kr. 98,-

Kr. 798,1110933 Be Smart
polstret fodstøtte, blå.

1101165
Klapstol, antracit.
Mål: 56 x 41 x 4 cm

Kr. 348,-

Kr. 168,Smart lille sidebord
1144700 Benene kan samles og foldes
op under bordpladen. Ø 50 cm, 1,8 kg.

Westfield bord, Extender

Kr. 298,-

1146430 Det praktiske bord, som
er enkelt at opstille, og nem at
pakke sammen. Mål 120 x 60 cm.
Fra Westfields Be-Smart serie.
Mål, foldet: 84 x 65 x 13 cm.
Max. belastning: 30 kg.
Vægt: 13,2 kg.

Westfield bord, Superb 130

Westfield bord, Superb 115

1146150 Super stabilt bord, ovalt.
Fra Westfields Performance serie.
Mål: 132 x 90 x 8 cm. Vægt: 16,6 kg.

1146250 Super stabilt bord, med
4 justerbare ben. Fra Westfields
Performance serie.
Mål: 115 x 70 8 cm.
Kr. 998,Vægt: 12,9 kg.

Kr. 1.148,-

MØBLE R

Kr. 1.048,-

SIDE 22
Rolli Basic - den enkle løsning

1444100 Længde 3,0 meter

MAR KISER + TELTE

Et enkelt og funktionelt markisetelt der har åbningsbart vindue med
myggenet i den ene side samt rude i døren. Du får et rigtig solidt
markisetelt for få penge. Rolli Basic findes i 7 længder fra 3,0 til 6,0 meter.

ROLLI OG PANORAMA
MARKISETELTE
Alle Rolli markisetelte leveres komplet med
posemarkise, sider, front og gardiner. Det er
solide telte, der tåler mange opsætninger.
Fremstillet i de bedste materialer, som
er 100 % åndbare. Sammenlignet med et
fortelt er de lettere i vægt, mere fleksible og
langt hurtigere at sætte op.
Fleksibiliteten består i, at det er helt op til
dit behov, om hele teltet skal sættes op,
eller om du f.eks. kun ønsker læ og skygge
fra markisen og en læside. En ideel løsning,
hvis du er meget på farten. 3G er den nyeste
model med ekstra dybde og store vinduer.

Kr. 9.450,-

www.dct-vejle.dk
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1454533 L 4,0 m.

Kr. 15.625,-

Panorama 3G med delbar front - større fleksibilitet får du ikke
Den delbare front på Panorama markisetelt gør markiseteltet utrolig fleksibelt. Du
kan vælge at anvende hele fronten, så du har telt under hele markisen – præcis som
med andre markisetelte. Eller du kan vælge kun at benytte dig af den ene halvdel af
fronten, så der er telt under halvdelen af markisen – og dermed læ og skygge under
anden halvdel af markisen.

Rolli 3G - mere lys og mere plads
Rolli i et flot design med store vinduer og ekstra
rummelighed - dybden er på 2,5 meter. Rolli 3G har
åbningsbare vinduer med myggenet i begge sider,
og teltstængerne har Power Grip. Markiseteltet
leveres med hvide gardiner og findes i 8 længder
op til 6 meter.
1454230 L 2,5 m.

Kr. 11.625,-

Panorama 4G - med ekstra dybde
1454544 L 4,0 m x B 3,0 m

Kr. 21.150,-

MAR KISER + TELTE

Om teltet skal sidde i højre eller venstre side, bestemmer du selv. Døren i fronten kan
flyttes efter behag - alle teltdele samles nemt med lynlåse. Et markisetelt, der skal
opleves. Panorama 3G og 4G findes i 5 længder fra 4,0 til 6,0 meter. Panorama 4G giver
ekstra meget overdækket plads med en dybde på 3 meter.

SIDE 24
Thule sol- og regnskærm
Matcher det nyeste design fra Thule. Det store vindue lukker masser af lys ind og giver et godt udsyn.
Findes i mange størrelser til både boksmarkiserne
og den nye posemarkise - også til Fiat Ducato.

1456810
Front,
længde 1,0 meter

Ny manuel posemarkise
- høj stabilitet og stor markisedug
Thule Omnistor 1200 er en nyudviklet posemarkise med flere unikke
egenskaber. Markiseben og -arme er fastgjort i markisefronten, så det
er nemt og hurtigt at rulle markisen ud og rulle den sammen igen.
Markisen har et eksklusivt opstramningssystem med klik spænder,
så du opnår en perfekt opstramning af markisedugen. Sidst men ikke
mindst har markisen integrerede beslag, der låser markisearmene
og skåner campingvognen. Findes i 11 længder fra 2,3 til 5,5 meter.

MAR KISER + TELTE

1405350 Længde 3,0 meter - udrulning 2,5 meter.

Kr. 758,-

1455120
Side, dybde 2,5 meter,
monteringshøjde 2,25-2,44.

Kr. 1.445,-

Thule solskærm til side og front
Beskytter mod solen, men lader lyset komme ind.
Findes til både side og front i mange størrelser højden på dem alle er 1,7 meter.

Kr. 2.975,-

Mangler du ekstra information om nogle
produkter her i brochuren?
Vil du gerne se en anden variant af et produkt?
Eller vil du se, hvilket tilbehør der findes til en af stolene?
Disse og mange flere spørgsmål kan du få svar på ved at
klikke ind på vores hjemmeside. På mange produkter
finder du også video, brugsvejledning og ekstra billeder.

www.dct-vejle.dk

1456100
Front, længde 1,0 meter.

Kr. 678,-
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Scan koden
og se Thule
Quickfit video

Thule Quickfit
- markisetelt på 15 minutter

Thule Easylink
- passer de fleste markiser

Quickfit er et markisetelt i ét stykke, der monteres under selve markisen.
Det er let og robust, men særdeles vandtæt. Det passer til de fleste mar
kiser - uanset fabrikat. Har du ikke markise monteret, kan Quickfit i stedet
monteres i campingvognens teltskinne. Et nyt markisetelt med et moderne
look - findes i flere længder til forskellige køretøjer.

Easylink er et nyt markisetelt fra Thule, der passer på stort set alle markiser
med en dybde fra 2,25 meter og op – også konkurrenternes. Ideen er den
samme som med Quickfit, at markiseteltet er i ét stykke og monteres under
selve markisen, så det dobbelte tag giver bedre isolering og vandafvisning.
Findes i 3 længder fra 2,6 til 3,6 meter.

Kr. 6.535,-

1469300 Længde 2,6 meter.

Kr. 5.295,-

Thule Safari Panorama - side og front
Sider og front med store vinduer, der giver masser
af lys i teltet. Fronten er designet, så vinduespartierne kan åbnes delvis for udluftning, åbnes som
dør eller lynes helt af.
Thule Safari Panorama passer til boksmarkiserne
fra Thule Omnistor og findes i 2 forskellige monte
ringshøjder samt til Fiat Ducato.

1470100 Sider og front til 5003/5200
L 3,0 meter, monteringshøjde
Kr. 15.065,2,30-2,44 meter.

Ideel til rejsebrug
Fiamma Caravanstore er en populær letvægts
markise til ophængning i teltskinne. Posemarkisen
findes i en grå og en blå farvekombination samt
i 8 længder fra 1,90 til 4,40 m.
1401150 Caravanstore,
deluxe grey, længde 1,90 m.

Kr. 2.465,-

MAR KISER + TELTE

1469000 Længde 2,6 meter.

SIDE 26
1

STABILE PLØKKER TIL AT
SKRUE I JORDEN
Peggy Peg er skruepløkker til telte, mar
kiser og stormforankring. I forhold til traditionelle pløkker er Peggy Peg både længere
og stærkere – og derfor også mere stabile.
De skrues i jorden med en boremaskine
eller en håndnøgle.
Pløkkernes gevind gør dem ideelle til blødt
og sandet underlag, men de kan også anvendes i et hårdt og stenet underlag takket
være et næsten uopslideligt højdejusterbart krogsystem - du skruer blot pløkken
så langt i jorden som muligt og tilpasser
derefter krogen i højden.

1

2

Fastspændingssæt til markiser
1740710 Komplet fastspændingssæt bestående af
pløkker i 3 størrelser, Fix&Go, kombi skruenøgle og
stormstrop. Leveres komplet
Kr. 645,i praktisk taske.

2

Fix & Go fastspændingsfod

1740810 Til markiser og telte. Ideen er, at du kan
løsne markise- eller teltfoden fra en solid fastspænding uden at skrue fastspændingspladen fri.
Du skal blot trække beslagene
Kr. 109,til siden - så er foden fri.

Sandorm og Superorm

Til ophængning eller fastspænding

1740400 Ekstra lang skruepløk - genial i
løst underlag. Pakke med 2 stk.

Kombinerer du Crocodile Peggy og Croc Adapter
kan du også anvende din telt- eller markiseskinne
til ophængning af håndklæder eller lanterner samt
til sikring af markisen.

Kr. 168,-

1740500 Ekstra lang og stærk
skruepløk af aluminium. God til
store telte. Pakke med 2 stk.

Kr. 238,-

MAR KISER + TELTE

Stormstrop

1740720 Solid fastspænding når vinden rusker i
markisen eller forteltet. Stroppen er 13 meter og
leveres sammen med 2 stk.
Kr. 328,sandorm skruepløkker.

1741100 Crocodile Peggy er en trinløs indstillelig
spændeklemme med et meget kraftfuldt greb.
1001 anvendelsesmuligheder. Pakke med 4 stk.

Kr. 135,-

1741200 Croc Adapter er en lille knage, der kan
monteres i en 7 mm markiseskinne eller en 10 mm
teltskinne. Derudover kan den kombineres med
Crocodile Peggy, så den også kan anvendes til
fastspænding. Pakke med 4 stk.

Kr. 62,-

Startsæt
1740100 Består af taske indeholdende adapter,
30 skruepløkker 20 cm og 20 skruepløkker 12 cm.

Kr. 645,-

Skruepløkker
1740200 20 cm. Pakke med 12 stk.

Kr. 208,-

1740300 12 cm. Pakke med 12 stk.

Kr. 165,-

Til hårdt
underlag
1740310 Skruepløk
i alu, der er ideel
til hårde underlag.
Pløkken slås i
jorden med en
hammer og skrues
nemt op igen med
håndnøgle eller
boremaskine.
Pakke med 4 stk.

Kr. 175,-
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DOREMA – FREMRAGENDE FORTELTE TIL GODE PRISER

VÆLGER DU ET DOREMA FORTELT FÅR DU:

Dorema er Europas største producent af fortelte, og de producerer nogle
rigtig gode telte til en pris, der er yderst konkurrencedygtig sammenlignet
med andre producenter på det skandinaviske marked. Firmaet er hollandsk
og produktionen sker i Europa. Dorema arbejder altid for, at campisten skal
have en helt igennem god oplevelse med produkterne ude på campingpladsen.
Produktprogrammet er bredt med fortelte i alle størrelser til autocampere og
campingvogne – både til rejsebrug og fastliggere.
Se hele udvalget i brochuren fra Dorema, som kan hentes hos din forhandler.

•
•
•
•

Den bedste kvalitet til rigtig god pris
Et funktionelt og skandinavisk design
Gennemtestede materialer
Stålstænger - stænger af aluminium
eller glasfiber kan tilkøbes
• Gode features, der gør campinglivet
lettere

Magnum Air All Season
1491430 Et rejsetelt med oppustelige
luftkanaler der sikrer en hurtig og let
opsætning på kun 10 minutter. Det er
produceret af det stærke og åndbare
Tencate materiale. Leveres også i grå.

Kr. 9.250,-

Dórema Traveller Air, grå

Slusen leveres i 3 størrelser
Str. 1,80 x 2,40 m.
Str. 2,40 x 2,80 m.
Str. 2,80 x 3,20 m

Dórema Grande Octavia
1492100 Et meget stilrent og fremtidssikret
fortelt i høj kvalitet til en god pris, der ikke
findes magen til hos andre producenter.
Stort fortelt med indbygget front solsejl
med sider (dybde 80 cm).

Kr. 14.228,-

Kr. 14.625,-

MAR KISER + TELTE

1493050 Fritstående air rejsetelt der er perfekt
til autocamper. Utrolig nemt at sætte op og du
kan frakoble det og efterlade det på pladsen.
Fremstillet i TenCate og produceret i EU. Slusen
passer direkte i Fiamma og Thules markisespor,
hvilket gør til/frakobling ekstremt nemt og
hurtigt Leveres inkl. sluse i blå eller grå.

SIDE 28
Gelænder, Brooklyn
1703720 Gelænder
passende til Darwin
aluminiums dobbelttrin.

Kr. 385,-

Dobbelt trappetrin, Darwin

Arbejdsplatform
med god ståflade

Riller under fødderne og gummibelægning på
trinnene sikrer stabilitet.

1712000 Arbejdsplatform til hjælp ved
opsætning af fortelt, rengøring af autocamper eller campingvogn, pakning af
tagboks, tagmontering af cykler
eller noget helt femte.

1703700 Med trinlys. Tænder automatisk ved
bevægelse indenfor ca. 2 meter, men kan også
tændes via kontakt.
1703600
Uden lys.

Kr. 895,-

Kr. 948,-

Kr. 669,-

Foldbar trin, Adelaide

Foldbart trin

1705500 Foldbart enkelttrin i robust plast.
Højde 25 cm / Max. belastning: 150 kg

1705400 Praktisk foldbart trin af plast
i assorterede farver. Den er 23 cm
høj og må belastes op til 120 kg.

Kr. 225,-

Kr. 185,-

Luksus trappetrin
1708900 Dobbelt trin i træ
forberedt til gelænder.

Kr. 1.135,1709000 Gelænder.

UDENDØRS

Kr. 498,-

Dobbelt trappetrin

Med ekstra store trin

1703100 Med gummimåtter og
pulverlakeret stel i antracit.

1703200 Dobbelt trappetrin med
ekstra store trin. Bredt og solidt.

Kr. 298,-

Foldbar dobbelttrin, Ruckstep
Kr. 528,-

1703800 Foldbart dobbelttrin/mini
stige i aluminium. Trin beklædt med
antislip. Meget stabil og kompakt
når det er slået sammen.

Kr. 695,-
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easydriver pro, en vinder

STOR BEVÆGELSESFRIHED
Med easydriver kan du navigere på trange
steder. Selv på stejle stigninger er easydriver kraftfuld. Den starter og stopper blidt og
har en god friktionsmodstand for sikkerhed
på stigninger, i vådt græs, mudder og kurver.
easydriver har en enestående drejemeka
nisme for den bedste kraftoverførsel.

Pro er den fuldautomatiske udgave af easydriver, som med et tryk på fjernbetjeningen
giver dig mulighed for at manøvrere vognen elektronisk. Den radiokontrollerede
fjernbetjening er enkel, intuitiv og kommer med tilbagemelding på status.

Frihøjden er god, og kabinettet er specialudviklet i high tech materiale for at undgå korrosion. easydriver findes i 8 forskellige modeller til
enkel aksel eller dobbelt aksel, med automatisk
eller manuel tilkobling, samt til 1,8 eller 2,3 tons.

NY
OG
FORBEDRET

8269200 easydriver
pro 2.3 til enkel aksel.

Kr. 16.798,-

App-fjernbetjening, easydriver
8269998 Få fjernbetjeningen på din Apple
iOS telefon og styr din easydriver moover
med en enkel App.
Dette foregår via en
software opdatering
af mooverens
elektronik boks.

Kr. 898,easydriver basic

Kr. 8.798,-

Strømforsyning og lader i ét
3138100 Med Mobility Power Pack er der ikke brug
for batteri eller oplader til moveren. Enheden fungerer som strømforsyning - og vejer kun 2 kg.
Den er holdbar og til at stole på
- integrerede sikkerhedsfunktioner
giver meget længere levetid end
Kr. 4.795,for traditionelle batterier.

Reich strømforsyningssæt, 50 ah

Reich strømforsyningssæt, 75 ah

3138300 Sættet består af lader og batteri og kan
anvendes til alle movere. Beskytter mod overspænding, overophedning,
Kr. 2.695,kortslutning og polaritetsfejl.

3138400 Sættet består af lader og batteri og kan
anvendes til alle movere. Beskytter mod overspænding, overophedning,
Kr. 3.595,kortslutning og polaritetsfejl.

UDENDØRS

8269600 easydriver
basic 1.8 til enkel aksel.

Med easydriver basic sker
tilkobling og frakobling af
drivenhederne ved brug af
skruenøgle eller boremaskine.

SIDE 30

Solbio sanitærvæske - et 100% naturprodukt
2525000 Solbio er en helt ny banebrydende toiletvæske, der er 100% organisk.
Solbio er et miljøvenligt alternativ til de kendte kemikalieprodukter og efterlader
en frisk og naturlig duft af eukalyptus og mynte. Solbio er udelukkende fremstillet
af naturlige råstoffer som planteekstrakter, citronsaft, æteriske olier og sæbe
stoffer af naturlig oprindelse. Solbio toiletvæske bidrager dermed til et renere
miljø og sikkert drikkevand!
Alligevel har Solbio en særdeles kraftig virkning og samtidigt efterlader den ingen
aflejringer. En flaske Solbio indeholder 1,6 liter hvilket svarer til 40 doseringer.
Med Solbio får du fuld værdi for pengene og er godt for miljøet!

Kr. 188,-

Affaldstank

WC-skyllevandstank

Spildevandstank

Toiletrens

Effektiv rengøring til camping

UDENDØRS

Maxi 3 - 1 liter allround til caravans. Ideelt til
rengøring af vinduer, fælge og insekter D Maxi 3
er effektiv til pletfjerning af genstridigt snavs
og sorte striber indvendigt og udvendigt.
2543000 Sæt med Maxi 3,
Caravanshampoo og
Antialgin 10.

Kr. 275,2543200
Caravanshampoo
med voks - 1 liter.

Kr. 98,-

2543100 Allround til
caravans - 1 liter.

Kr. 89,2543300 Antialgin 10
desinfektionsmiddel
til slanger og
vandtanke - 1 liter.

Kr. 89,-
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Vikan - udviklet til køretøjer
7298200
Vaskebørste,
ekstra bred

Kr. 199,7298300
Vaskebørste,
bred

Kr. 199,Lang vaskebørste
Med bløde hår og langt, teleskopbart skaft.
Vandet tilkobles skaftet og løber ud gennem
børsten. L 125-220 cm.

Vikans brede udvalg af vaskebørster, skrabere og
klude til rengøring af køretøjer kan også købes hos
din campingforhandler. Produkterne er effektive,
holdbare og udviklet i samarbejde med brugerne prøv dem, og du er overbevist.
2550000 Skånsom autobørste
med gummikant og justerbart
børstehoved. Børsten har
vandgennemløb og kan
anvendes til rengøring på
svært tilgængelige steder.
15 x 24 x 11 cm.

Kr. 309,-

Transportvogn
4290000 Big Boy.
Maks. last 40 kg.

Kr. 218,2550700 Håndbørste med
vandgennemløb og
gardenakobling.
38 x 5 x 11,5 cm.

Kr. 125,Lang isskraber
2556000 Virkelig lækker isskraber og snebørste
i ét. Den har et langt, teleskopbart skaft, der kan
forlænges fra 100 til 140 cm. Ideel til
høje køretøjer, hvor det kan være
Kr. 198,svært at nå hele vejen rundt.

Nem at håndtere.
Fylder minimalt,
når den er foldet.
4293000
Maks. last 100 kg.

Kr. 498,4293100
Maks. last 50 kg.

Kr. 428,-

Foldbar strand trolly,
Beach Cart
4292100 Strandtrolly med
ekstra brede hjul, der kan
de-monteres. Trollyen har
derudover en integreret
parasolholder. Sidepanelerne
kan tages af, så brede ting kan
transporteres på trollyen.
Max. belastning: 100 kg
Vægt: 3,5 kg

Kr. 475,-

UDENDØRS

Handy
transportvogn

SIDE 32

EFOY Comfort – energi på farten
EFOY Comfort er en energiforsyning, du kan bruge, når
du er på farten. Den integrerede laderegulator overvåger
køretøjets batteri og oplader det automatisk ved behov.
EFOY Comfort anvender methanol til strømproduktionen.
Det er usædvanligt miljøvenligt, og beholderne kan købes
i 26 lande. Du kan være uafhængig af stikkontakten i op
til 4 uger med en 10 liters methanolbeholder. Anlægget
styres via et brugervenligt betjeningspanel, der monteres
i kabinen.
Kan anvendes
hele året

Super
støjsvag

Fuldautomatisk og
vedligeholdelsesfri

Miljøvenlig

GO! ON ADVENTURE

Charging the EFOY GO!
couldn‘t be simpler
At home you can simply plug the
EFOY GO! into a socket, away from
home you can use a solar panel,
3139100 EFOY COMFORT
W. you3139600
Metanolbeholder
5 liter
and80inSET,
the40car
can use
a 12V
Findes også med effekt
72 W ogAre
105 you
W. a -frequent
findes ogsåtravelsom 10 liter.
socket.
of 285,electricity?
Kr. 22.295,- ler or a heavy userKr.
Then simply charge the EFOY GO!
EFOY COMFORTwith the
80 EFOY COMFORT
140
210
fuel cell.
Maksimal effekt

40 W

72 W

Ladekapacitet/dag

80 Ah

140 Ah

PLUG
210
Ah & PLAY

Spænding

12 V

12 V

12 V

Ladestrøm 12 V

3,3 A

6,0 A

8,8240
A Wh

Methanolforbrug/kWh

0,9 l

0,9 l

Lithium

Mobile Power

Batterier der kan tilsluttes

Plug & Play: 230 V, 12 V, 2 x USB connection

Vægt

Betjeningspanel med
Several devices
can be charged simultaneously
tilslutningsledning,
montageplade og tankpatronCompact, lightweight (5.8 kg) and quiet
holder medfølger.

Mål (L x B x H)
Driftstemperatur
Garanti

Using devices on the go couldn‘t be simpler

7,0 kg

Product type

INDENDØRS

30
h
30 timers
cool
box
drift af
operation
køletaske

55
55 xx
camera
opladning af
charges
kamera

150timers
h
150
LED light
belysning
med LED

160
160 xx
MP3
player
opladning
af
charges
MP3 afspiller

2 år

Outputs

2 år

5 år

1 x 230 V AC / 400 W / 50 Hz pur
1 x 12 V DC / 10 A,
2 x 5 V DC / 2 x 2.1 A

1 x Power IN (mains, car adapt
1 x fuel cell IN (EFOY COMFORT

Weight
5.8 kg / 12.8 lbs
eFoy
go, mobil strømforsyning
3139400
Den ultimative
strømforsyning,
Dimensions
(L x W x mobile
H) 28.6
x 18.6 x 20.1 cm
med et stærkt lithium batteri. Batteriet har udgang
til
12 V/230 Vtemperature
samt USB. Kan tages
alt hvor
Operating
-10med
°C over
to +40
°C
der ikke er adgang til strøm. Kapacitet: 240 w/h.
Warranty
2 years
Vægt:
5,8 kg

UN 38.3

Katalogseite_EFOY_GO_halb_180915_EN.indd 1

8,2 kg

EFOY GO!

Battery capacity / type 240 Wh / LiFePO4
-20 til +40°
-20 til +40°
-20 til +40°
20 Ah @ 12 V

Scope
of delivery
Kr. 8.398,-

The specified values are average values.

7,5 kg

0,9 l
12 V blybatterier

44,3 x 20,2 x 28,8 cm 44,3 x 20,2 x 28,8 cm 44,3 x 20,2 x 28,8 cm

Inputs
8x
tablet
tablet
charges
opladning

POWER

Technical
data
12 V blybatterier
12 V blybatterier

Lithium battery with integrated inverter

30xx
30
smartphone
opladning
af
charges
smartphone

105 W

/ 11.26 x 7.3

EFOY GO!, 230 V mains adapter
cable, user manual

www.dct-vejle.dk

SIDE 33
Vejen til et sundt batteri
3101100
- Øger ydelsen og forlænger levetiden
for batterier.
- Modvirker den mest almindelige årsag
til batterisvigt: Ophobning af sulfat på
batteripladerne.
- Dokumenteret virkning.
- Enkel installering.
- Til et enkelt batteri eller en batteriserie.
- 7 års garanti..

Det er ganske enkelt: Du kobler kablerne fra Megapulse til de positive og negative batteriklemmer på
et enkelt batteri eller en batteri-serie - derefter
kører det bare.



Kr. 1.448,CAMPING

BILER

CAMPING

VOGN

Pure sinus omformer
Omformer med Schuko stikdåse og USB.
0,5A - 12V - 230V. Kan også benyttes til mindre
strømslugende apparater.

Megapulse måler elektronisk etableringen
af negativ sulfatering og nedbryder denne,
ved hjælp af impulserne.
På den måde kan du spare dig
selv for mange irritationer
- og mange penge.

3156100 300W. Velegnet til TV/Radio.
Dimensioner: 180x103x60 mm.

Kr. 1.298,3156200 600W. Velegnet til TV/Radio o.a. elektronik.
Dimensioner: 230x203x70 mm.

Kr. 1.648,3156300 1500W. Velegnet til TV/Radio, elektronik,
hårtørrer. Dimensioner: 240x205x70 mm.

Kr. 3.368,-

Solcellepanelerne er produceret af kvalitetkomponenter hele vejen igennem og giver maksimalt
udbytte set i forhold til deres størrelse. Sættene
leveres komplette med et monokrystallinsk panel,
laderegulator og monteringssæt. Sættet leveres
i tre størrelser - så I skal nok kunne finde et, der
passer til jeres vogn eller køretøj.

3140000 150 watt, 153,8 x 66 x 7 cm, 12,2 kg.

Kr. 7.795,-

3140100 100 watt, 126,3 x 53,5 x 7 cm, 8,8 kg.

Kr. 5.795,-

3140200 65 watt, 91,3 x 53,5 x 7 cm, 6,6 kg.

Kr. 4.695,-

INDENDØRS

Truma solceller til autocamper eller
campingvogn

SIDE 34

Rullegardin
Med mørklægning og isolerende effekt
mod varme og kulde.

Underlag
til telt, Backstop
Super vandtæt teltunderlag med oppustelig kant
der forhindrer større vandmængder i forteltet.
Forstærket fastgørelsespunkter. Leveres i 3 størrelser.
1187200 250 X 400 cm.

Kr. 695,-

1187210 250 X 500 cm.

Kr. 850,-

1187220 250 x 700 cm.

Kr. 928,-

6135000 Til forrude.

Kr. 2.639,-

6135100 Sæt til højre
og venstre siderude.

Kr. 3.099,-

Beskytter vognen mod smuds. Vognen kan
ånde frit gennem coveret - der er nylon på taget og bomuld langs siderne, så ruderne ikke
ridses. Findes i 9 længder fra 4,00 til 8,00 m.
1690000 L 4,0 x B 2,3 m.

Kr. 995,-

Vendbart tæppe
Letvægtstæppe, der er nemt at bære, opbevare
og holde rent. Strukturen gør, at underlaget
under tæppet kan ånde. I hjørnerne er øjne til
fiksering med pløkker. Tæppet leveres i taske
og findes i 7 længder fra 3,0 til 7,0 meter.

UDENDØRS

Åndbart betræk til beskyttelse af autocamper.
Det tåler UV-stråler, er vandafvisende og nemt
at rengøre. Overtrækket kan åbnes langs siden
ved hjælp af to lynlåse, så der er nem adgang til
dørene. Findes i 7 længder fra 500-850 cm.

1689000
Camper cover 500-550 cm.

Camp-In Caravancover

1174150 L 3,0 x B 2,5 m.

Kr. 635,-

Beskyt autocamperen

Velegnet til forteltet
Et vendbart tæppe. der kan tåle fugt. Det er slid
stærkt og nemt at holde. Det findes i en blå og
en grå farvekombination og sælges i metermål i
2,5 eller 3,0 meters bredde. Kraftigt - 600 gram pr.
kvadratmeter.
1185350 Bredde 2,5 meter, grå.
Pris pr. meter.

Kr. 185,-

Kr. 1.758,-
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Isoleringsmåtter til alle behov
Isoleringsmåtter er udstyr, som mange kun forbinder med vintercamping, men som du får
stor glæde af hele året. Om sommeren holder måtten varmen ude - om vinteren er det kulden,
der afvises. Isoleringsmåtter findes i mange udgaver og til en bred vifte af autocampere.
1635300 Vinterisoleringsmåtte, der dækker hele førerhuset. Den kan også
anvendes uden fronten, så den kun dækker frontruden og sidedørene.
Fiat Ducato 250 årgang 2006 til 2014.

Kr. 5.095,-

1643000 Indvendig isoleringsmåtte, der dækker frontruden og sideruderne.
Til Fiat Ducato 250 årgang 2006 til 2014.

Kr. 1.358,-

Undgå frosne rør
5716000 Varmekabel til at
føre rundt om campingvognens afløbsrør, så de
ikke fryser til, når vinteren
tager over. L 4,7 meter.

Isolering til front eller gaskasselåg
1628100 Isoleringsmåtte, der dækker fronten/gaskasselåget, så det holdes
frostfrit på vintercamping, hvor det er tøvejr om dagen og frost om natten.
Nem at lyne i og op, når den er monteret på vognen. Passer til alle campingvogne.

Kr. 1.695,-

UDENDØRS

Kr. 648,-

SIDE 36

SPAR PENGE OG BESVÆR MED LED PÆRER
Med LED pærer i lamperne opnår du en mærkbar besparelse på elforbruget. Du vil fremover kunne finde et display med LED pærer fra
Verbatim hos din lokale campingforhandler. Pærerne er af højeste
kvalitet og udvalgt specielt til det behov, der er i campingvogne og
autocampere. Der er mange fordele ved LED pærerne fra Verbatim:

Hold fødderne varme
- måtterne kan aftørres

Energibesparelse på ca. 85 % sammenlignet med traditionelle pærer
En meget lang levetid (25.000-30.000 timer)
Passer i alle fatninger – til både glødelamper og halogenlamper
De giver et varmt lys og flere af modellerne kan dæmpes
Indbygget Temperatur Control System sikrer, at pæren slukker,
hvis temperaturen bliver for høj.
• Bedste teknologi på markedet
•
•
•
•
•

Holdbare varmemåtter, der tager ca. 10 minutter
om at varme op - derefter varmer de op til ca. 30°.
Måtterne findes til hhv. 12 V og 230 V samt i de 4
størrelser 60x40, 60x70, 60x100 og 80x90 cm. Alle
modeller findes i både grå, sort og hvid.

SPAR

5710050 60 x 40 cm - 12 V, grå.

ENERGI

Kr. 665,-

Måtte med varme
Lækker varmemåtte til stikkontakten. Måtten
tager ca. 10 minutter om at varme op til en temperatur på ca. 30 grader. Måtten har belægning
under bunden, så den ikke glider rundt.
Findes i grå/brun og antracit i
de 4 størrelser 60x40,
60x70, 60x100 og
80x90 cm.

5709050
60 x 40 cm,
grå/brun.

Trendy LED loftlampe
3518000 230 V loftlampe med 5 meter
kabel og ophængningskrog.
Ø 13 x H 33 cm.

Kr. 598,-

Kr. 395,Paroli gulvvarme til stikkontakten
Glassilkevæv 230 V. Findes i 4 bredder: 30, 50, 60 og
75 cm. Leveres i ønsket længde.

INDENDØRS

5701000 Bredde 30 cm.
Pris pr. meter.

Kr. 448,-

5706030
Monteringssæt
til 30 cm.

Kr. 298,-
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Terrassevarmer
til el

SPAR
ENERGI

5725200 Lige til at
sætte i stikkontakten
- med infrarød strålevarme. Terrasse
varmeren har et flot
design og er meget
effektiv. 230 V med
3 varmeniveauer,
Ø 60 x 210 cm.

Kr. 1.895,-

Kan stå under bordet
5727100 IMUS er en rustfri og transportabel
infrarød varmer, der med sine kun 65 cm passer
ind under bordet. Den giver en behagelig varme til
kroppen, og du brænder dig ikke, hvis du rører ved
den. Forbruget er kun 500 Watt i timen. 230 V.

Kr. 1.099,-

Varmelampe til parasol
5725100 Virkelig smart varmelampe,
der kan monteres på parasollen - og
slås op og i sammen med parasollen.
230 V - med 3 varmeniveauer,
Kr. 1.169,100 x 100 cm.

5722200 Forlæng
aftenen udendørs
med denne terrasse
varmer. Den har piezo
tænding og brænder
af rustfri stål. Varmen
kan justeres, og
terrassevarmeren kan
opvarme et areal op
til Ø 5 meter. Med beholder til gasflasken.
Kun 3-6 kW, H 115 cm,
vægt 14,9 kg.

Kr. 1.998,-

UDENDØRS

Terrassevarmer
til gas

SIDE 38

Reich spejlsæt
Stabilisering

Dørspejle med fleksibelt fastspændingssystem, der får spejlet til
at sidde ekstrem stabilt og giver mange fastspændingsmuligheder.
Det er valgfrit, om spejlet monteres ovenpå eller nedenunder bilens
originale spejl. Findes også med konvekse spejlglas. Passer stort set til
alle bilmodeller/spejle
1938400 Speed Fix spejlsæt med flade spejlglas.

Hopper dit spejl under kørsel, findes der forskellige
løsninger til at holde spejlet i ro.

1922500 Dasta
spejlarmholder med
sugekop. Sæt á 2 stk.

Kr. 648,-

Kr. 485,-

1918000 Stabiliseringsstrop
til brede spejle, med sugekop.

Kr. 148,Tauro

Repusel Alufor

1963100 Universal spejl med aerodynamisk facon.
Nemt og hurtigt at montere. 1 spejl pr. pakke.

Meget universalt dørspejl med enten flade spejlglas eller
konvekse, tonede spejlglas - kan anvendes til de
fleste bilmodeller uanset formen på bilens
sidespejle. Med aluminiumsarme.

UDENDØRS

Kr. 238,-

1901100 Fladt spejlglas,
kort arm.

Kr. 498,-

1902100 Konveks glas,
kort arm.

Kr. 998,-

1903100 Fladt glas,
lang arm.

Kr. 898,-
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Dometic FreshLight - klimaanlæg og ovenlysvindue i ét

Dometic FreshJet ultrakompakte airconditions

Kombineret klimaanlæg og ovenlysvindue i fladt, aerodynamisk design.
Temperaturkontrol og blæserhastighed styres elektronisk via
fjernbetjening.

En økonomisk og lydsvag aircondition, der har udblæsning til 4 sider. Også
ideel til 2-zone klimatisering i større køretøjer. Samtlige funktioner styres via
fjernbetjening.

1602000 Køl 2200 W /
varme 2700 W.

Kr. 20.999,1602100 Køl 1550 W /
varme 2050 W.

Kr. 18.999,-

1601200 1000 watt, 22 kg.

Kr. 12.999,1601300 1700 watt, 29 kg.

Kr. 16.999,1601400 2200 watt, 32 kg.

Kr. 17.999,-

Truma Aventa - et tagklimaanlæg i topklasse
Med Truma Aventa tagklimaanlæg får du effektiv køling. Anlægget har timerfunktion og en sleepfunktion,
der giver støjsvag køling. Det er hurtigt og nemt at eftermontere.
1609100 Truma Aventa Eco - til
vogne op til 6,0 meter. Køl 1700 W.

Kr. 13.238,-

Den indvendige del til Truma Aventa. Fylder
minimalt i højde, og lysstyrken kan reguleres.
Findes til begge klimaanlæg.
1609050 Til Comfort, grå.

Kr. 1.828,-

INDENDØRS

1609000 Truma Aventa Comfort
- til vogne op til 7,5 meter.
Kr. 14.738,Køl 2400 W / varme 1700 W.

SIDE 40

Flot børstet design

God lyd med Alphatronics
Begge højttalere har indbygget Bluetooth modul, så
de kan forbindes trådløst til
en anden Bluetooth enhed
uden ledning f.eks. fjernsyn,
tablet eller telefon.

1885200 AlphatronicsPlay1
soundbar 2 x 15 watt. En enkel
vej til god lyd i autocamperen
eller campingvognen. 55 x 6 cm.

Kr. 1.550,-

1885100 AlphatronicsPlay 3 mobil
stereohøjttaler 2 x 3 watt - nem at tage
med. Trods den kompakte størrelse får
du en rigtig god lyd. 15,6 x 6,0 cm.

Kr. 795,-

Alphatronics’ T-linje er elegante slimline skærme,
hvor den smalle ramme ligner børstet stål.
Skærmen har LED display i bredformat 16:9, og
fladskærmene har tripple-tuner for modtagelse
af HDTV (DVB-S, DVB-T og DVB-C), Bluetoothmodul, MPEG 4 og USB-tilslutning. 12V/230V.
Findes i de 2 størrelser 19” og 22”.
1874000
T-linjen 47 cm (19”), energiklasse B.

Kr. 3.650,Digital antenne

Teleplus tv-antenne

1802100 Nem installation
og god modtagelse. Ikke
retningsbestemt.

Udviklet med fokus på at fange svage signaler.
Komplet med forstærker 12 V / 24 V / 230 V.

INDENDØRS

Kr. 448,-

1810100
Vertikale signaler.

Kr. 1.425,-

1810200 Vertikale
og horisontale
signaler. Inkl. mast.

Kr. 2.025,-
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Pladsbesparende parabol med/uden TV
En moderne parabol med fantastisk
modtagerrækkevidde trods det
kompakte ydre. Parabolen måler kun
56 cm i diameter, og den kræver kun
plads til at dreje, når den er rejst. Den
nye innovative modtagerteknik sørger
for en gigantisk rækkevidde svarende
til en normal 85 cm parabol. Findes
i en Vision udgave uden receiver, en
Twin udgave med 2 hoveder og i en
udgave til HDTV. Højde ca. 14 cm, vægt
ca. 17 kg.
1862000 Cytrac DX Vision
parabol uden receiver.

Kr. 18.595,-

Oyster 85 Hdtv single parabol
1866400 Meget kraftig parabol, hvormed du kan
modtage fjernsyns- og radioprogrammer fra hele
Europa, Nordafrika og Mellemøsten. Nem at betjene
og særdeles robust med drejehovedteknik af høj
kvalitet. Parabolen lukker sammen for at beskytte
drejehovedet, når den ikke er i brug. Inkl. receiver
(DVB-S/DVB-S2). Højde: ca. 22 cm Vægt: ca. 14 kg.

Kr. 21.850,-

1862400 Cytrac DX Premium
parabol og 19” LED TV.

Kr. 23.050,-

INDENDØRS

Køb parabol og LED TV som et samlet sæt med én fjernbetjening til styring af både parabol og TV.
Ved tryk på en knap kører parabolen op og søger den ønskede satellit - efter få sekunder får du det
ønskede program på skærmen i den bedste HD kvalitet. Den integrerede HD-tuner giver alsidig
modtagelse fra DVB-S og -S2 samt DVB-T og -T2. Derudover er der mulighed for tilslutning via USB
og HDMI. TV’et fås i 3 størrelser 19”, 21,5” og 24”.

SIDE 42

NX-5 SIKKERHEDSALARM
- STØRRE TRYGHED FINDES IKKE

Brand

NX-5 er en gas- og røgalarm i samme enhed.
Ud over at opfange alle kendte gasser samt
røg og CO2, kan alarmen udvides, så den
fungerer som et elektronisk gitter rundt om
vognen, når der er bevægelse. Den kan ligeledes varsle ved indbrud, og forsynes med
overfaldstryk, der med lys og lyd kan varsle
omgivelserne.

Gasarter

Indbrud

Varsling

Se alt tilbehøret på
www.dct-vejle.dk eller
scan QR koden og se en
video om NX-5.

Overvågning

2726110 NX-1 kulilte og gasalarm.
Gasalarm som varsler flaskegasser
og kulilte. Alarmen er 12 V og kan
monteres direkte på batteri eller
via omformer. Let at montere.

Kr. 598,-

Kr. 5.795,-

2725100 Alarmpakke bestående af NX-5
sikkerhedsalarm, to trådløse magnetafbrydere,
udvendig bevægelsessensor, gasdetektor/
CO2 sensor og radio plug for trådløs montering.

2736000
SOS kontakt, trådløs.

Kr. 695,-

INDENDØRS

Overvågning på nettet
2726500 Når du køber denne overvågnings
pakke med NX-5 og NX-Buddy, kan du følge dit
køretøj på nettet. Du kan se, hvor køretøjet
er, hvis det bliver stjålet. Du får alarmvarsling
direkte på din telefon, men du kan også lade
andre modtage denne varsling. Udover at
bruge systemet som alarm, kan du give familie
eller venner derhjemme adgang til din
NX-Buddy - så kan de se, hvor du befinder dig.
Og når du kommer hjem, kan du på et kort
se hele den rute, du har rejst. Sidst men ikke
mindst, kan du også fjernstyre varme og lys.
Bemærk at pakken består af både en NX-5
sikkerhedsalarm og et NX-Buddy modem.
Et gennemført system.

Kr. 4.495,-

Overvågningspakken
er inklusiv alarmen
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ModuCamp - kombiner efter dine behov
Lækre campingskabe, der er nemme at slå op og klappe sammen igen: Skabet pakkes
ud af transporttasken og de 4 stænger placeres i hjørnerne. Skabsmodulet løftes op,
og stængerne skrues fast. Skabet står nu stabilt og flot opstrammet.
Serien består af 3 skabe, der kan bruges enkeltvis eller kobles sammen ved hjælp af
et forbindelsessæt. De har alle højdeindstillelige fødder. Hylderne indstilles nemt i
højden via spændebånd. Tørrestativ,
opbevaringslomme, hylde med kanter
og boks med låg findes som tilbehør
- kombiner som du vil.

Kr. 885,-

2608050 Dobbelt campingskab opdelt i 2 sektioner - den ene sektion med hylder, den anden
forberedt til gasflasken. 113 x 49 x H 85 cm.

Kr. 1.398,-

2608250 Højskab med bøjlestang
og 2 hylder - den ene hylde med
høje kanter. 62 x 49 x H 152 cm.

Kr. 998,-

Tilbehøret købes
separat og monteres i
den øverste ramme på
skabsmodulet.

2601060 Praktisk og
meget stabilt dobbelt
foldebord, der er nemt
at montere. Toppladen
er varme- og vand
resistent.Dimensioner:
102 x 50,5 x 84 cm

Kr. 1.585,-

2602060
Dimensioner:
60 x 51 x 84 cm.

Kr. 1.098,-

2607000 Hjørne
skab med masser af
plads til opbevaring.
Indretningen er god,
hylderne er meget
robuste og kan
fjernes efter behov.
80,5 x 80,5 x H 87 cm.

Kr. 1.498,-

KØKKEN

2608150 Enkelt campingskab forberedt til gasflasken (ekskl. hylder).
62 x 49 x H 85 cm.

SIDE 44

THULE OPBEVARING
Opbevaringsserien fra Thule giver
god anledning til at få styr på rodet.
Opbevaringsserien har et flot look i
grå og sorte farver med blå detaljer.
Samtidig er det udviklet i et vandtæt
materiale, der passer perfekt til
udelivet. Der findes et stropsæt og
et vægbeslag til ophængning af de
forskellige dele.

Affaldsspand
2844500
Til ophængning
på væggen.
35 x 35 x 70 cm.

Kr. 285,Tilbehørsposer
Til ophængning på døren, i opbevaringsrummet eller
et helt tredje sted. Med mange lommer og lynlås til
lukning, så indholdet ikke falder ud under kørsel.
2844210 Med 10 rummelige lommer
og lufthuller for god ventilation
- udviklet til sko. 85 x 55 cm.

Kr. 285,-

Opbevaringskasser
Opbevaringskasse til stort og småt. Den
kan foldes, så den fylder minimalt, når den
ikke er i brug. Leveres med overtræk.

2844000 Medium 61 x 36 cm.

2844100 Large 61 x 46 cm.

Kr. 475,-

Kr. 595,-

Toilettaske

UDENDØRS

2844400 Super praktisk toilettaske med krog til ophængning.
Når den er hængt op, giver den
et godt overblik over indholdet.
Lukket er den nem at tage med.
40/115 x 35 cm.

Kr. 215,-

2844200
Med 14 lommer,
85 x 50 cm.

Kr. 285,-
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Cykelovertræksposer fra Thule

Fiamma Carry-Bike,
Caravan Comfort

Fiamma Carry-Bike,
Caravan Comfort E-bike

1502200 Cykelholderen kan tiltes, så der er adgang
til campingvognens opbevaringsrum. Som noget
nyt, har holderen tiltstop. Fremstillet i aluminium.
Max. belastning: 60 kg. Vægt: 7,5 kg

1502300 Modellen er særligt velegnet til el-cykler.
Cykelholderen kan tiltes, så der er adgang til
campingvognens opbevaringsrum. Som noget nyt,
har holderen tiltstop. Fremstillet i aluminium.
Max. belastning: 60 kg. Vægt: 10 kg

Kr. 3.150,-

Kr. 3.425,-

Vandtætte overtræksposer af høj kvalitet til beskyttelse af cyklerne under transport. Med integreret
lomme til advarselsskilt.

1543200 Til 2-3 cykler.

Kr. 618,-

1544100 Til 4 cykler.

Kr. 658,-

Sudoku

UDENDØRS

Øvet

Begynder

Lidt udfordring til
hjernecellerne på ferien.

SIDE 46
Thule Sport

Thule Caravan
cykelholdere til træktøjet

En serie af cykelholdere i høj kvalitet produceret af
lette materialer. Thule Sport findes til næsten alle
køretøjer - og de store skinner muliggør montering
af cykler i alle størrelser.

Thule cykelholdere i lækkert
design, hvor funktionaliteten
er meget gennemtænkt.
1581000 Light - den
enkle model til 2 cykler.
Kan tiltes for adgang til
opbevaringsrummet
- dog kun uden
cykler monteret.

1577400 Thule Sport G2
Tour kan både anvendes
til køretøjer med flad og
afrundet bagende. Til 2
cykler med mulighed for
udvidelse til 3.

Kr. 1.150,-

Kr. 1.938,-

1577500 Thule Sport G2 W.150/Hobby passer til
Hobby modeller fra 2004 og frem. Til 2 cykler.

Kr. 1.858,-

1581200 Superb er til 2 cykler med
mulighed for udvidelse til 3. Cykelholderen kan tiltes og har Tilt-Stop
system, så platformen automatisk
returnerer til rette position uden
at beskadige bilen. Der er lås på
platformen for beskyttelse af cykel
og cykelholder under transport.
Holderne til hver enkelt cykel har
integreret lås. Cykelholderen kan
anvendes til el-cykler og findes
også i en kort model.

UDENDØRS

Kr. 2.478,-

1577600 Thule Sport G2 Garage kan
placeres i heckgaragen og klappes op,
når den ikke er i brug. Til 2 cykler med
mulighed for udvidelse op til 4.

Kr. 1.648,-
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El-cykel med integreret batteri, 3 gear.
1500110 Den nye Prophete el-folde-cykel har batteriet
integreret i stellet og kører ca. 50 km på én opladning.
På styret er der monteret et TRIO display med LED lys.
Aluminiumsstellet gør cyklen let at transportere og folde
sammen. Batteri: Litium 24 V, 8,8 Ah/Driftseffekt: 250W.
Gear: 3 indvendige Shimano Nexus. Stelhøjde: 30 cm.
Vægt: 19 kg.

Foldecykel 20”, blå. 7 gear
1500230 Foldecykel, der er let at transportere og
folde sammen. 7 udvendige Shimano gear. Cyklen
leveres med bagagebærer, skærme
samt LED for- og baglygte.
Kr. 3.295,Stelhøjde: 30 cm. Vægt: 14 kg.

Foldecykel 20”, Orange. 7 gear.

Foldecykel

1500280 Foldecykel, der er let at transportere
og folde sammen. Sportudgave med
7 udvendige Shimano gear.
Kr. 3.295,Stelhøjde: 30 cm. Vægt 12 kg.

1500300 20“ foldecykel uden
gear. Inkl. hånd- og fodbremse, halogenforlygte og LED baglygte. En fin
Kr. 2.498,cykel til pengene. Vægt 14 kg. 

UDENDØRS

Kr. 10.598,-

SIDE 48
Til scooter eller motorcykel
Mikro og Makro er fuldgalvaniserede motorcykelstativer, der monteres
på chassis rammen. Stativerne har en god læssehøjde, og kan nemt af- og
påmonteres uden brug af værktøj. Med monteringsbeslag for 1 scooter,
1 motorcykel eller op til 4 cykler.

1965000 Mikro
motorcykelstativ,
maks. belastning 120 kg.

Kr. 10.525,1967000 Makro
motorcykelstativ,
maks. belastning 150 kg.

Kr. 14.298,Digital Safe værdiboks
2706000 Elektronisk og brandsikret.
Programmerbar 3-8 cifret kode og
manuel nøglefunktion.

1966000 Motorcykelskinne inkl. rampe.

Kr. 498,-

Kr. 2.295,-

Fort Knox værdiboks
2705000 Miniudgave med stålkabinet,
sikkerhedslås og kraftig
Kr. 278,indbygningsramme.

UDENDØRS

Bakvideosystemer
- overser ikke noget
Komplette bakvideosystemer,
der har farveskærme med høj
billedkvalitet, vandtætte
kabinetter og
kameraer, der er
klar til at filme, så
snart der tændes
for dem. For at
minimere risikoen
for tyveri, kan
skærmene nemt
tages med, når
bilen efterlades.

1882100 Waeco PerfectView RVS
550W - et lille, kompakt farve
kamera og en 5” farveskærm.

Kr. 4.499,-

1882400 Waeco PerfectView
RVS 794 - 7” farveskærm og
dobbeltkamera. Dobbeltkameraet
registrerer på samme tid både nærog fjernområder bag køretøjet.

Kr. 8.599,-

1882500 Waeco PerfectView RVS 718 - 7”
farveskærm og kuglekamera med LED lys.
Kameraet gør manøvreringen nemmere
med både afstandsmærkning og LED lys,
der lyser området bag bilen op.

Kr. 4.299,-
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Enders
gasgrill, Urban
1202000 Kompakt bord-grill i flot og enkelt design, med
kogeblus/plader. Den kan derfor både grille og koge/bage på
samme tid. Termometer i låget. Nem at transportere, nem at rengøre.
Sidestykkerne kan tages af. Herunder er der bæregreb. Str.: 94 x 42 x 34 cm.

Kr. 1.998,-

Bordstel til Enders gasgrill

Enders gasgrill, Urban vario

1202500 Bordstel til Urban gasgrill, bestående
af fire ben og et forstykke, der skjuler gasflasken.

1202100 Kompakt bordgrill, med understel, i flot
og enkelt design, med kogeblus/plader. Sidestykkerne kan tages af. Herunder er der bæregreb.
Str. 94 x 42 x 34 cm

Kr. 348,-

Kr. 2.298,-

1202200 Gasgrill med kogeblus/
plader, der er nem at tage med
sig. Den er multifunktionel og
kan både grille og koge/bage
på samme tid. Nem at rengøre.
Str.: 94 x 42 x 34 cm

Kr. 1.748,Enders gasflaskeholder
1202800 Stålholder til en lille gasflaske, med gas-regulator og slange.

Kr. 128,-

I DET FRI

Enders gasgrill, Explorer

SIDE 50
LOTUSGRILL – MEGET MERE
END BARE EN GRILL
Med LotusGrill giver du dig selv bedre mulig
hed for at opnå det perfekte grillresultat –
på en både sundere og hurtigere måde.
Nøglen til dette er grillens indbyggede blæse
system, som er beskrevet og illustreret på
billedet ved siden af. LotusGrill har en kulbeholder med låg, så fedt fra kødet ikke
drypper ned på kullet – på den måde undgås
udvikling af sundhedsskadelige stoffer. Sidst
men ikke mindst er LotusGrill produceret af
100 % genanvendelige materialer.
Grillens diameter er 34 cm, men LotusGrill
findes også i en XL udgave på 43,5 cm.
LotusGrill leveres i en taske, så grillen er nem
at tage med over skulderen.

Flot og rustfri

VARME-

REGULERING

Scan koden
og se video
om LotusGrill

Blæsesystemet
skaber luftcirkulation,
så grillen er hurtig
at tænde, og varmen
fordeles jævnt rundt i
hele grillen.

På drejeknappen
reguleres grillens
temperatur, så
maden ikke
brænder på.
Blæsesystemet er batteridrevet.

6 flotte farver
LotusGrill findes i 6 flotte farver - så er det op til dig, om du er til den diskrete
antracit grå eller en af de mere iøjnefaldende farver.

1246090 LotusGrill,
orange.

Kr. 1.298,1246000
Flot, eksklusiv udgave i rustfrit stål.
Alt LotusGrill tilbehør passer
selvfølgelig også til denne model.

Kr. 1.598,-

Grilltang og marinadepensel
Tilbehøret findes i alle 6 farver, så du kan få det
hele til at matche.
1248070
Grilltang, gul.

I DET FRI

Kr. 99,-

1248180
Marinadepensel, rød.

Kr. 59,-
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LotusGrill XL - med endnu mere plads til bøffer
1247020 Med en diameter på 43,5 cm er der ekstra plads til maden på LotusGrill XL. Ellers har grillen
de samme egenskaber som standardstørrelsen - du kan regulere grillens temperatur, den er hurtig
klar til brug og der er 6 flotte farver at vælge imellem.

Kr. 1.968,-

Glaslåg
1246310 Gør din LotusGrill til en
multifunktionsgrill. Glaslåget har
integreret termometer i knoppen.

Kr. 485,-

Forhøjet glaslåg
1246300 Giver mulighed for at grille kylling
eller andet, der fylder i højden.
I knoppen er indbygget termometer.
Kr. 485,Findes også til LotusGrill XL.

Endnu flere muligheder
1246500 Glæd børnene
med pandekager eller
familien med en
god bøf. Indsatsen
fungerer som pande
på den ene side og
roaster på den anden.

1246600 Bag pizza med en
perfekt, sprød bund. Pizzastenen
findes også til LotusGrill XL.

Kr. 518,-

I DET FRI

Kr. 668,-

SIDE 52
FILTRERER
VANDET

Højeste kvalitet
Vil du have køkkengrej der både er godt og praktisk,
har du det rette valg her. Både gryder og pander har
keramisk overflade (hårdere end teflon), og der er
tænkt på at reducere brugen af skabsplads til opbevaring. Alle dele kan anvendes til både gas og el.

4201130 Blå.

Kr. 298,2240800
Stegepande med
foldbart klik-håndtag,
Ø 20 cm. Findes også i
størrelserne Ø 24 og Ø 28 cm.

Kr. 295,-

Fjerner bakterier og dårlig smag
2241000 Grydesæt bestående af 3 gryder Ø 16 Ø 24 cm med tilhørende låg. Grydernes greb kan
klappes ned, så de kan stables
Kr. 948,og fylder mindre i skabet.

Grydesæt med 7 dele

Filtrerer dårlig smag og 99,9 % af alle bakterier fra
vandet. Hældes vandhanevand på kanden, fjernes
klorsmag og bakterier via filteret i kanden. Kanden
passer i køleskabslågen. Rummer 1,2 liter filtreret
vand (1,9 liter total).

Til varme drikke

2245000 Grydesæt med slip-let og
6 lags coating, der gør gryderne
svære at ridse og nemme at
rengøre. Sættet består af 3 gryder
(0,75, 1 og 4 liter), 1 pande/låg (1,5
liter), 2 almindelige låg og 1 løst
håndtag. Sættet findes også i en
udgave med 9 dele.

2247400 Kaffemaskine,
80 W / 12 V.

Kr. 225,-

Kr. 648,-

2247100 El kedel, 1 liter

Kr. 188,-

KØKKEN

Grydesæt,
Rock, 9 dele

Grydesæt,
Rock, 10 dele

2245200 Grydesæt bestående
af 9 dele, der kan pakkes
praktisk, så det ikke
fylder mere end
sættes største gryde.
5-lags coating, der ikke
nemt modtager ridser,
men er nem at rengøre.

2245300 Grydesæt bestående
af 10, dele der kan pakkes
praktisk, så det ikke
fylder mere end
sættes største gryde.
5-lags coating, der ikke
nemt modtager ridser,
men er nem at rengøre.

Sættet består af 3 gryder
(1, 2 og 4 liter), 2 pander
(Ø 20 cm og Ø 18 cm), 2 låg og
1 stk. aftageligt greb.

Sættet består af 3 gryder
(1, 2 og 4 liter), si (Ø 22 cm),
2 pander (Ø 22 cm og Ø 20 cm),
2 låg og 1 stk. aftageligt greb.

Kr. 825,-

Kr. 925,-

www.dct-vejle.dk

SIDE 53
Affaldsspand til
ophængning
Affaldsspand med 3
forskellige ophængnings
muligheder. Funktionelt
design med tætsluttende
låg, der holder insekter
ude og lugten inde.
2295000 5,5 liter.

Kr. 155,-

Foldbar opvaskespand
2267000 Fantastisk opvaskespand der også er
godkendt til madvarer. Kan foldes,
når den ikke er i brug.
Kr. 138,Findes i lime, grå og blå.

2295010 10 liter.

Kr. 188,Foldbart opvaskestativ

Læg låg på opvasken

2268220 Kan rumme op til
36 tallerkner + bestik.
Nemt at opbevare.

2268000 Rund
opvaskebalje,
assorterede farver.

Kr. 195,-

Kr. 68,-

2268110 Låg
med knæk til
rund opvaskebalje, lysegråt.

Kr. 49,-

2268230 Kan samles på få sekunder.
Med plads til maks. 12 tallerkner.

Kr. 108,-

Til låge eller skuffe
2295100 Hæng affaldsspanden over kanten på en
skuffe eller låge – så er den lige ved hånden, når der
er brug for den. 5 liter.

Kr. 148,-

Kvadratisk opvaskebalje
2268300 Med bærehåndtag, der kan placeres i spandens kant, når de ikke er i brug. Assorterede farver.

Kr. 70,-

KØKKEN

Kompakt opvaskestativ

SIDE 54

Til vin og cognac
Drikkeglas sæt, Tahiti
2207200 Farverigt sæt drikkeglas, 20 cl, bestående af 4 stk. glas med farvet bund
og antislip. Leveres i et sæt med farverne turkis, pink, limegrøn og orange.

Kr. 128,-

2211100 Rødvinsglas, 2 stk.

Kr. 158,-

2212000 Cognacglas, 2 stk.

Kr. 188,-

Baloons drikkeglas, grøn

Drikkeglas med farvet bund, 2 pak

Riserva drikkeglas, 2 stk.

2 stk. smarte drikkeglas, 35 cl, fremstillet i SAN
plast, som er et stærkt og ekstra transparent
plastmateriale. Tåler maskinopvask.

2 stk. indbydende drikkeglas, 30 cl, med farvet
bund og antislip. Kan også købes i 4 stk. pakke
med farverne orange, limegrøn, turkis og pink.

2211210 2 stk. stilrene drikkeglas, 30 cl, fremstillet
i polycarbonate der gør glasset brudKr. 125,stærkt og mindre modtagelig for ridser.

2207020
Grøn

2207110
Orange

Kr. 98,-

2207030
Turkis

Kr. 98,-

2207080
Pink/orange

Kr. 98,-

Ligner glas, men
meget brudsikkert
2214000 Karaffel af flot
brudsikkert glas, der er
meget autentisk og ligner
helt almindeligt glas. 1 liter.

Kr. 75,2214100 Låg til karaffel.

KØKKEN

Kr. 109,-

2209100 Hvidvinsglas, 2 stk.

Kr. 10,-

Kr. 89,-

2207120
Limegrøn

Kr. 89,-

2207130
Turkis

Kr. 89,Kande med
låg, Vial
2215000
Kande med låg,
fremstillet i
polycarbonate
der gør glasset
brudstærkt og
mindre modtagelig
for ridser. Kan
indeholde 350 ml.

Kr. 135,-

Meget brudsikre
Flotte brudsikre glas, der ligner helt
almindeligt glas.
2213200 Drikkeglas 22 cl, 2 stk.

Kr. 68,-

2213300 Snapseglas 4 cl, 6 stk.

Kr. 108,-

2213100 Drikkeglas 32 cl, 2 stk.

Kr. 78,-
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Tulipan service
- meget til prisen
Nyt design med grå kant og
hvide tulipaner.

2101154
16 dele.

Kr. 348,2101150
All Inclusive - 36 dele.

Kr. 758,-

Space servicesæt - med antislip

2

Sæt kulør på bordet med Space service. Det er produceret af melamin i høj kvalitet og har antislip under
bunden, så det ikke skrider og skramler under kørsel.

3

SLIP

Kr. 58,-

5 2112900 Skål Ø 15,5 cm.

4

Kr. 38,-

6 2125900 Glas 30 cl.
8
6

8 2114900 Salatskål Ø 23,5 cm.

7

5

Kr. 45,-

7 2104900 Krus 30 cl.

Kr. 29,-

2106900 Æggebæger.
1 2109900 Flad tallerken Ø 25 cm.
2 2110900 Dyb tallerken Ø 21 cm.

Kr. 68,-

3 2105900 Desserttallerken Ø 20 cm.

Kr. 70,-

4 2102900 Kop med underkop 25 cl.

Kr. 58,Kr. 78,-

2101410 All Inclusive - 36 dele.
2101420 Lunch box - 16 dele.

3

2101800
All Inclusive
- 36 dele.

Kr. 925,-

1 2109800 Flad tallerken 25x25 cm.
2 2110800 Dyb tallerken 23x23 cm.

3 2105800 Desserttallerken 20x20 cm.

Kr. 35,Kr. 40,-

Kr. 789,-

Melamin service i høj kvalitet.
Moderne og elegant design i hvid,
grå og sort.

4

5

Kr. 1.198,-

Enigma service

2

1

Kr. 84,-

4 2112800 Skål 15x15 cm.
5 2104800 Krus 35 cl.

Kr. 25,Kr. 29,-

2101870 Lunch
Box - 16 dele.

Kr. 25,-

Kr. 525,-

36 dele:
4 flade, 4 dybe,
4 desserttallerkner, 4 krus,
4 glas, 4 knive, 4 gafler,
4 spiseskeer, 4 teskeer.
Leveres i transportboks.
16 dele:
4 flade tallerkner, 4 dybe
tallerkner, 4 desserttal
lerkner, 4 krus.

KØKKEN

1

ANTI

SIDE 56

Marine servicesæt, 16 dele
2101114 Melamin servicesæt med
maritimt look. Delene har antislip
og sættet består af:
4 stk. frokosttallerkner Ø20 cm
4 stk. middagstallerkner Ø25 cm
4 stk. dybe tallerkner Ø22 cm
4 stk. krus 30 cl

Kr. 738,-

Cascade servicesæt
Melamin servicesæt med
cirkel-mønster. Delene har
antislip og fås med
36 eller 16 dele.
2101180 36 dele.

Kr. 1.198,2101184 16 dele.

Kr. 685,-

KØKKEN

36 dele:
4 flade, 4 dybe,
4 desserttallerkner, 4 krus,
4 glas, 4 knive, 4 gafler,
4 spiseskeer, 4 teskeer.
Leveres i transportboks.
16 dele:
4 flade tallerkner,
4 dybe tallerkner,
4 desserttallerkner,
4 krus.
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Nautical servicesæt, 16 dele
2101194 Melamin sæt med maritimt
motiv i 16 dele. Delene har antislip og
sættet består af:
4 stk. frokosttallerkner Ø20 cm
4 stk. middagstallerkner Ø26 cm
4 stk. dybe tallerkner Ø22 cm
4 stk. krus 30 cl

Kr. 738,-

Serenade servicesæt
Melamin servicesæt med abstrakt
mønster. Delene har antislip og
fås med 36 eller 16 dele.

2101160 36 dele.

Kr. 928,2101164 16 dele.

Kr. 485,-

Mirabel servicesæt
Melamin servicesæt med blomster-motiv i 36 dele. Delene har
antislip og fås med 36 eller 16 dele.

2101170 36 dele.

2101174 16 dele.

Kr. 685,-

KØKKEN

Kr. 1.198,-

SIDE 58
Spectrum rød - sommerens glade farver
Kombiner efter dit humør. Med Spectrum får du service, du kan kombinere, som du vil. De fleste servicedele har
design med alle 4 sommerfarver, men krusene, de dybe tallerkner og de små skåle er helfarvede i henholdsvis gul,
pink, lilla og orange. Køber du et af de sæt med krus, dybe tallerkner eller små skåle får du en del i hver farve.
1 2122120 Flad tallerken Ø 25 cm.
2 2123120 Desserttallerken Ø 20 cm.
3 2127214 Dyb tallerken

Ø 21 cm, valgfri farve.
4 2126120 Salatskål Ø 23,5 cm.
5 2128214 Lille skål Ø 15 cm,

valgfri farve.

Kr. 68,Kr. 55,-

Kr. 38,-

7 2125120 Glas 30 cl.
8 2121214 Krus 30 cl, valgfri farve.

2121220 Sæt med 4 krus i hver sin farve.

Kr. 174,-

Kr. 85,-

2206220 Sæt med 3 glas.

Kr. 148,-

Kr. 789,36 dele:
4 flade, 4 dybe,
4 desserttallerkner, 4 krus,
4 glas, 4 knive, 4 gafler,
4 spiseskeer, 4 teskeer.
Leveres i transportboks.

16 dele:
4 flade tallerkner, 4 dybe tallerkner,
4 desserttallerkner, 4 krus.

4
5

Kr. 29,-

6 2124120 Æggebæger.

2120220 Lunch box
- 16 dele.

Kr. 1.198,-

Kr. 45,-

Kr. 70,-

Kr. 58,-

2120120 All Inclusive
- i alt 36 dele.

12 dele:
4 flade tallerkner,
4 små skåle, 4 glas.

ANTI
SLIP

8

3
2

1
6

7

Olie og eddike

Salt og peber

KØKKEN

2171100 Kombineret
olie og eddike dispenser
i flot design. Et indbygget system forhindrer,
at indholdet siver ud,
selvom dispenseren
ligger ned.
2 x 130 ml.


Kr. 99,-

2171200 Salt & peberkværn
i ét - låg i begge ender.
Stærkt kværneværk af keramik.

Kr. 78,-

2169000 Salt & pebersæt, hvidt.

Kr. 48,-
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Spectrum blå - bliv inspireret af havets farver
Med Spectrum kan du sætte kulør på bordet alt efter dit humør. Krusene, de dybe tallerkner og de små skåle findes i farverne
aquablå, blå, grå og mørkeblå, der matcher farverne på de øvrige dele. Køber du et af de sæt med krus, dybe tallerkner eller
små skåle får du en del i hver farve.

Kr. 68,-

1 2122110 Flad tallerken Ø 25 cm.

7 2125110 Glas 30 cl.

Kr. 55,-

2 2123110 Desserttallerken Ø 20 cm.
3 2127113 Dyb tallerken Ø 21 cm, valgfri farve.
4 2126110 Salatskål Ø 23,5 cm.
5 2128113 Lille skål Ø 15 cm, valgfri farve.

8 2121113 Krus 30 cl, valgfri farve.

Kr. 45,-

Kr. 70,-

2121110 Sæt med 4 krus i hver sin farve.

Kr. 174,-

Kr. 85,-

2206210 Sæt med 3 glas.

Kr. 148,-

2120110 All Inclusive
- i alt 36 dele.

Kr. 1.198,2120210 Lunch box
- 16 dele.

Kr. 789,-

Kr. 58,Kr. 29,-

6 2124110 Æggebæger.

Kr. 38,-

5
4

ANTI
SLIP

2

8

3

1

Rivejernssæt med
opbevaringsbox
2172600 Rivejernssæt bestående af
fire forskellige rivejern samt opbe
varingsboks med låg. Fylder
minimalt ved opbevaring.

Kr. 85,-

7

Snackbar med 4 skåle
2129220
Fire skåle i gule/røde nuancer
samt et fad/bakke i hvid. Alle dele
i melamin. Perfekt til en hyggelig
stund med familien eller til flot
servering af lidt tapas.

Kr. 129,2129110
Blå/grå udgave (ikke afbildet).

Kr. 129,-

KØKKEN

6

solrige dage kørte vi en tur til Aarhus, hvor vi
DCT Vejle A/S besøger hvert år en campingplads i Danmark, for at tage billeder af det virkelige campingliv til vores årlige nyhedskatalog.
besøgte
DCU
Camping Blommehaven
Vi
opsøger
stemninger
og situationer,for
deratertage
hyggelige og viser det glade liv, der er rundt om, på de mange fantastiske pladser, der er at
billeder
til denne
brochure.
Campingpladsen
lig- Blommehaven Camping ved Århus. En plads tæt på skov og vand, og hvor vejret viste
finde
i hele
landet.
Denne gang
besøgte vi skønne
sig
og helt
høj sol.
til Blommehavens
ger med
midtvarme
i skoven,
nedTak
til vandet
og alligevel ejere og alle gæster som vi måtte tage billeder af. Rigtig god campingsæson!
kun få kilometer fra Danmarks næststørste by.
Vi blev mødt af en masse glade og samarbejdsvillige campister - tusind tak.
Lidt senere på sommeren gik turen så til Rosenvold Strand Camping, der ligger naturskønt ned
til Vejle Fjord. Her oplevede vi blandt andet den
smukke solnedgang, du ser på denne side. Også
tak til både Brian og de hjælpsomme campister
vi forstyrrede denne eftermiddag og aften.

FORHANDLER:

Find din nærmeste
campingforhandler
på www.dct-vejle.dk
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På en af sommerferiens mange skønne og

