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Giver dig  
den bedste ferie

Den prisvindende teltvogn
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Velkommen til 

5th generation | Camp-let's verden

Camp-let's  
verden

Tid og frihed til alt det sjove
En Camp-let giver dig muligheden for at nyde cam-

ping, når det er bedst. Uden at mangle luksus som 

et køkken, senge af høj kvalitet, et stort opholdsrum, 

masser af bagageplads og meget mere.

Den kompakte størrelse giver nem håndtering, frit ud-

syn bagud og mindre pladskrav ved opmagasinering.  

En Camp-let er lavet, så det er så let som muligt at 

opstille den, og slå den sammen igen, så du får tid til 

alle de sjove ting i ferien.

Hurtig opstilling – 3 nemme trin
Tre enkle trin og få minutter – og I er klar til at nyde 

 ferien. Den gas-assisterede åbning gør, at en  enkelt 

person kan åbne en Camp-let uden behov for 

 yderligere assistance.

1. Det indbyggede køkken svinges 
ud – alle køkkenmodeller kan 
benyttes ved stop under rejsen.

2. Vognen åbnes. Et praktisk 
fjedersystem hjælper dig til at 
åbne og lukke vognen.

3. Det store fortelt og sovekabi-
nerne åbnes i en og samme 
bevægelse.
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Camp-let giver minimalt øget brændstofforbrug, 

og du har altid frit udsyn bagud. Camp-let’ens lave 

vægt (250 kg – 275 kg) gør det muligt for alle biler 

at trække den.

Miljø og Økonomi – hånd i hånd
 ✓ Minimal forøgelse af brændstofforbrug
 ✓ Lav vægt – ingen vægtafgift
 ✓ Lav højde – frit udsyn bagud
 ✓ Større kørekomfort end campingvogn

Akryl telt | Camp-let er den eneste teltvogns producent, der 
udelukkende producerer teltvogne med åndbare akryl telte 
fra Isabella.

En hjælpende hånd | Et praktisk indbygget fjedersystem 
hjælper med åbning og lukning af Camp-let´en. Fjedersyste-
met gør det nemt for én person at slå Camp-let´en op.

Opbevaring efter ferien | Med en opbevaringsbøjle stilles 
vognen på højkant og kan skubbes ind i garagen.  
Se ekstraudstyr for opbevaringsbøjle.

Nem montering af ekstraudstyr | Den integrerede alumi-
niums tagræling giver dig mulighed for nemt at montere 
ekstraudstyr.

Se ekstraudstyr på side 10–11  |  Modeloversigt på bagsiden

Smarte detaljer – gør livet lidt lettere· T
HE CARAVAN
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5th generation | 2GO

Du kan tilpasse Camp-let 2GO til dine behov.

Camp-let 2GO giver masser af plads, to dobbelte  

sovekabiner og et luftigt opholdsrum.

2GO produceres af samme kvalitets materialer som de 

andre Camp-let modeller.

Camp-let 2GO skaber det perfekte campingliv, og på sigt 

kan du tilføje ekstraudstyr for mere komfort, såsom at 

tilføje et køkken, et ryglæn til sofa, et indbygget fjedersy-

stem eller måske opgradere til et større og mere funktio-

nel telt.

Kvadratmeter 17 m2

Egenvægt 250 kg

Lasteevne 250 kg

Lukket mål 323 cm × 160 cm × 95 cm

Åbent mål 573 cm × 400 cm

Sengemål 140 x 200 cm

Farver Grå / Sand

Teltmateriale Akryl

Camp-let 2GO 2-4
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En hjælpende hånd  
Indbygget fjedersystem, 
der hjælper ved åbning og 
lukning af Camp-let´en, kan 
købes som ekstra udstyr til 
din Camp-let 2GO.

Opgraderet telt | Camp-let 
2GO kan opgraderes med 
et andet telt, der giver mere 
funktionalitet og flere mulig-
heder for ekstra udstyr.

Komfortabel sofa | Ved tilkøb 
af ryglæn omdannes sengen 
i venstre side hurtigt til en 
behagelig sofa.

Valgfrit køkken | Køkkenet 
er et valgfrit ekstraudstyr til 
Camp-let 2GO. Vælg mel-
lem et Classic eller Premium 
køkken.

Solsejl | Fronten på Camp-let 2GO kan nemt omdannes til et 
lille solsejl.

Vognen | Camp-let 2GO leveres i en flot aerodynamisk design, 
med integrerede aluminiums tagrælinger, der giver dig mulig-
hed for at montere forskelligt ekstraudstyr.



5th generation | Classic
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Camp-let Classic er den ideelle teltvogn for dem, der vil 

forkæles med lidt ekstra feriekomfort. Med det 18 kva-

dratmeter store telt er der rigelig plads til en familie på 

fire. Classic har indbygget køkken med 2 gasblus i rustfrit 

stål, 13 liter vandtank, elektrisk vandpumpe og køkken-

vask. Classic er udstyret med et speciel udviklet åndbart 

akryl-telt.

Er I mere end 4 personer afsted? Intet problem. Med 

Camp-let Classic løber du aldrig tør for plads. Bare tilføj en 

gæstekabine, et solsejl eller et vendbart side- og frontstyk-

ke. Teltet har effektive ventilationsmuligheder, behagelige 

koldskumsmadrasser og som alle Camp-let modeller er 

Classic 100 pct. rustfri. 

Kvadratmeter 18 m2

Egenvægt 250 kg

Lasteevne 250 kg

Lukket mål 323 cm × 160 cm × 95 cm

Åbent mål 593 cm × 400 cm 

Sengemål 140 x 200 cm

Farver Lys grå / mørk grå

Teltmateriale Akryl

Camp-let Classic 4-6
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Bagageplads og lommer 
Smarte detaljer – bagage-
plads under Camp-let'en og 
lommer i sovekabinerne, gør 
den daglige færden i teltet 
meget lettere.

Vognen | Classic og Premium 
vognene er elegant designet 
med integreret tagrælinger, 
indlagte lygter og praktisk 
åbningsmekanisme.

Ventilation | Mange praktiske 
ventilationsmuligheder giver 
et behageligt indeklima, selv 
på varme dage.

Komfortabel sofa | I venstre 
sovekabine laves sengen 
hurtigt om til en komfortabel 
sofa – rejser man to personer, 
er der rig mulighed for at stille 
bagage bag sofaen.

Køkken | Classic er udstyret med Camp-let´s standard køkken, 
som har 2 gasbrændere og en stor bordplade m.m.

Solsejl living | Smart solsejl med en stor åbning som giver 
skygge og læ for vinden.

Udvidelsesmuligheder | Classic har gode udvidelsesmulighe-
der. Gæstekabine med 2 ekstra sovepladser, solsejl for skygge 
og læstykke til læ for vinden.



5th generation | Premium
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5th generation | Premium

Camp-let Premium er elegant designet og gennemtænkt 

ned til mindste detalje. Premium teltet er testet gennem 

flere sæsoner og det kan derfor i dag betegnes som top-

klassen i vores teltprogram. Det åndbare akrylmateriale 

med gennemfarvede fibre giver teltet et godt indeklima 

samt optimal holdbarhed.

Med Premium får du luksus og smarte detaljer, såsom 

ventilation på begge sider af teltet, opbevaringskappe 

med lommer, garderobestang, overdækkede lynlåse, 

bagageplads under Camp-let'en og meget mere.

Kvadratmeter 18 m2

Egenvægt 275 kg

Lasteevne 225 kg

Lukket mål 323 cm × 160 cm × 95 cm

Åbent mål 593 cm × 400 cm 

Sengemål 140 x 200 cm

Farver Beige / mørkegrå

Teltmateriale Akryl

Camp-let Premium 4+
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Komfort | For yderligere 
komfort er Premium som 
standard udstyret med en 
latextopmadras oven på 
koldskums-madrasserne i 
højre side.

Vognen | Classic og Premium 
vognene er elegant designet 
med integreret tagrælinger, 
indlagte lygter og praktisk 
åbningsmekanisme.

Udekøkken | Premium har mulighed for udekøkken – Solsejl til 
køkkenet giver skygge, kan købes som ekstra udstyr.

Udvidelsesmuligheder | Premium giver dig en verden af 
udvidelsesmuligheder. Gæstekabine kan monteres i begge sider 
af teltet, stort fortelt på fronten eller solsejl. Solsejlet kan også 
monteres efter forteltet.

Veranda | Premium har en 
veranda løsning ved køkke-
net, hvilket giver god ventila-
tion og udsigt.

Ventilation | Mange praktiske 
ventilationsmuligheder giver 
et behageligt indeklima, selv 
på varme dage.

Køkken | Premium byder på luksus i køkkenet. Stor bordplads, 
opbevaringsrum og praktiske udtræksskuffer til bestik og andet 
køkkengrej. Alle køkkenmodeller kan benyttes ved stop under 
rejsen.
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5th generation | Ekstraudstyr

Lamelbund | For ekstra komfort og 
ventilation under madrasserne.

Cykelstativ alu | Tag nemt cyklerne 
med på ferien – fås til 2, 3 og 4 cykler.

Isoleringsmåtter | Forlæng sæsonen 
med ekstra isolation under madras-
serne.

Tagbagagebøjle alu | Gør det nemt at 
medbringe ekstra ting til ferien.

Næsehjul | Giver nem håndtering 
og Camp-let’en manøvreres nemt på 
plads.

Reservehjul 13" med holder | Praktisk 
montering under vognen .

Bagageboks | Få plads til køleboks, 
gasflaske eller anden bagage.

Vintercover | Beskyt din Camp-let  
mod støv og snavs under vinterop-
bevaringen.

Opbevaringsbøjle m. hjul | Opbevar 
vognen på højkant og spar plads.

Kørekappe | Beskytter vognen 
mod skidt og snavs og giver med 
udvidelseslynlåsen ekstra bagageplads.

Kabelkit | Strømudtag i vognen, mon-
teres nemt på stængerne. 
3 stik, 25 m. kraftigt gummikabel. 

Tagboks letvægt | Ekstra bagageplads 
under transport med hurtigt klipsystem. 
Vælg mellem stor og lille tagboks.

Bagagedækken | Beskyt Camp-let'en 
mod ridser og skrammer fra bagage 
under transport.

Alu sportsfælge | Smart og sporty look 
til det aerodynamiske design.

Topmadras | Den lækre topmadras 
giver ekstra komfort – standard i højre 
side (P).

Ekstraudstyr – til din Camp-let
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Lommekappe (2GO) | Hold system i 
tingene under ferien – standard i (C/P).

Solsejl og læstykke (P) | En overdæk-
ket ”terrasse” forlænger de lune som-
meraftner, og læstykket giver læ mod 
vinden.

Lampeskærm og dug | Elegant design 
og matchende farver giver hjemlig 
hygge.

Kunststofbund | Kraftig PVC bund 
med høj kant monteres nemt med 
velcro bånd.

Solsejl standard (C) 
For skygge. 

Side- og frontstykke (C) 
For læ. Side- og frontstykket kan 
vendes efter behov.

Fortelt (P) | Giver 10 m2 ekstra plads 
og kan yderligere udvides med 
gæstekabine eller solsejl.

Ventilationsfront (C/P) | Skift nemt 
dine front døre til myggenet og hold 
fluer og myg ude.

Solsejl Living (C) | Smart solsejl med 
stor åbning for skygge og læ.

Gæstekabine (C/P) | Vinduet lynes 
nemt ud og kabinen pålynes. Brug 
pladsen til gæster, bagage eller andet.

Lampeholder | Hæng nemt lampen 
op og juster med teleskopudtrækket.

Garderobestang (2GO) | Hæng tøjet 
praktisk mellem sovekabinerne – 
standard i (C/P).

Classic køkken | Valgfrit ekstra udstyr til 
Camp-let 2GO. Standard i Classic.

Premium køkken | Valgfrit ekstra udstyr 
til Camp-let 2GO. Standard i Premium.

Køkkensolsejl (P) 
Giver skygge ved brug af dit udvendige 
køkken.



2GO Classic Premium

Beskrivelse

2 store dobbelte sovekabiner ✓ ✓ ✓
Sofa O ✓ ✓
13" hjul ✓ ✓ ✓
Koldskumsmadrasser ✓ ✓ ✓
Latex topmadrasser O O Std. højre side

Glasfiber-karroseri ✓ ✓ ✓
Integrerede tagrælinger ✓ ✓ ✓
Gasfjeder (Hjælp til at åbne/lukke) O ✓ ✓
Egenvægt 250 kg - Lasteevne 250 kg ✓
Egenvægt 275 kg - Lasteevne 225 kg ✓ ✓
Garderobestang, tagstang og støttestang O ✓ ✓
Standard køkken O ✓ O

Luksus køkken O O ✓
Lommer i sovekabine ✓ ✓ ✓
Praktisk lommekappe O ✓ ✓
Kuffertrum under vognen O ✓ ✓
Mulighed for verandaløsning 3 4

Ventilation ved sovekabine ✓ ✓
Ventilation ved køkken ✓
Ventilationsmarkise ved køkken ✓ ✓
Ventilation i side vinduer ✓ ✓
Mulighed for solsejl - Standard/Living ✓
Mulighed for gæstekabine ✓ ✓
Mulighed for stort solsejl ✓
Mulighed for fortelt ✓
Indvendig græskant ✓ ✓ ✓
Telt i åndbart akryl ✓ ✓ ✓
Høj tagkonstruktion ✓

Forhandler

5th generation | The future is here
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Modeloversigt


