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minun telttani!

Olemme iloisia saadessamme täyttää 
telttoihin liittyvät toivomuksesi.

MALLISTO 2015/16



Meillä on kaikkiin camping-muotoihin 
sopiva teltta – myös sinulle.

Laatua, innovaatiota, yksilöllisyyttä ja monipuolisuutta. 

dwt on jo vuodesta 1986 lähtien keskittynyt vain telttoihin. Innokkaina retkeili-
jöinä tiedämme, että: Retkeily ei aina ole pelkkää retkeilyä ja jokainen ihminen 
on erilainen. Saattaa kuulostaa banaalilta, mutta tarjoamamme laaja telttamalli-
en valikoima perustuu asiakkaidemme, siis myös sinun, yksilöllisiin mieltymyksiin. 

Ja tämä koskee jokaista tehtävää. Onko telttasi useimmiten pysyvällä paikalla? 
Silloin kokotelttamme ovat sinulle varmasti paras vaihtoehto. Rakastatko jous-
tavuutta ja ajat matkailu- tai retkibussilla lomalle? Silloin kannattaa luoda silmäys 
käytännöllisiin mobiili- ja bussitelttoihimme. Etsitkö aurinkokatosta? Siinäkin 
asiassa voimme auttaa. Eikä siinä vielä kaikki.

Kaikkia tuotteitamme yhdistää dwt:n vaatimus aina tarjota parasta laatua. Mutta 
tärkeää on myös: Haluamme, että lomasi alkaa niin mukavasti kuin mahdollista. 
Sen vuoksi telttojemme yksinkertainen pystytys ja yksityiskohtaiset pystytysoh-
jeet ovat itsestäänselvyys. Samoin jatkuvat tuotteita koskevat parannukset. On 
todella hienoa, että saamme usein ja säännöllisin väliajoin ehdotuksia ja paran-
nuksia – sinulta ja muilta asiakkailtamme.

dwt:n moninaisuus tuskin tuntee rajoja. Sen vuoksi laajaan tarjontaamme ku-
uluu myös lukemattomia lisäominaisuusvaihtoehtoja, lisävarusteita ja käytännön 

tarvikkeita. Seuraavilla sivuilla voit itse vakuuttua asiasta. 
Pidä hauskaa selaillessasi!

Valikoiman 2015/16 uudet mallit.

Yleiskatsaus kaikkien telttojen tärkeimmistä ominaisuuksista

Me nimitämme sitä aina tuotemallin enimmäissuoritustasoksi. Se ei kuitenkaan estä 
käyttämästä ympärivuotista tai kausitelttaa myös matkoilla. Mutta kevyttä matkatelttaa ei 
kuitenkaan pitäisi esitetyistä syistä käyttää kausi- tai ympärivuotisena telttana. 

Innovatiiviset mallit 6 tai 10 cm:n 
Air-In-ilmakammiorakenteilla.

Tällä symbolilla merkityt teltat voidaan pystyttää helposti ja nopeasti.

Näillä malleilla ja lisävarustepakkauksilla on hintaetu.

Matkateltat: 

· Matkatelttojen pitää olla kevyitä ja helposti käsiteltävissä.
· Niitä käytetään suunniteltuina aikoina joitakin viikkoja lomilla.
· Näiden mallien perusvarusteet mahdollistavat turvallisen ja kestävän

pystyttämisen.

Kausiteltat:

· Kausiteltat voidaan pystyttää pysyvään paikkaan keväästä syksyyn.
· Lujarakenteinen kuitukangas kestää tuulet ja sateet ja auringon, myös silloin

kun et itse ole paikalla. Ikkuna-aukot suojataan osittain läppien avulla ja
ilmanvaihtoaukot voidaan sulkea.

· Putkien määrää voidaan lisätä tarpeen mukaan lisäputkilla.

Ympärivuotiset teltat: 

· Ympärivuotiset teltat ovat pystytettyinä koko vuoden.
· Rasitusta kestävät ja molemmilta puolilta PVC-pinnoitetut kuitukankaat

asennetaan katoksi ja sivuseiniksi, kaikki materiaalit ovat UV-kestäviä ja
helppohoitoisia. Pinnat ovat likaahylkiviä.

· Tälle mallille on saatavana lisävarusteena 28 mm:n ja 32 mm:n teräsputket.

UUSI
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suuresta valikoimasta löytyy jokaiselle jotakin. Saatavilla on eri kokoja 
ja malleja, telttalattialla tai ilman. On erilaisia mahdollisuuksia kiinnittää 
teltta ajoneuvoon. Keveys ja kompaktit pakkauksen mitat ovat 
itsestäänselvyyksiä.

koko- ja osatelttojen rinnalla kuuluvat aurinkokatokset jokaiseen 
leiriytymisvarustukseen. Yksinkertaisen kolmikulmaisiksi leikatut 
tai moduulijärjestelmän laajennusmahdollisuuksilla varustetut 
aurinkokatokset tarjoavat hinnaltaan edullisen ja kevyen vaihtoehdon 
raskaille markiisikatoksille.

kiinnitetään vaunun uralistaan. Etsitpä sitten matkailu- tai talvitelttaa, 
löydät meiltä sopivat mallit ja kankaat sekä putkiyhdistelmät. 

Kokoteltat kiinnitetään matkailuvaunun urakiskoon koko pituudelta ja 
kiinnitetään reunavahvikkeilla. Tarjolla on laaja valikoima erilaisia malleja, 
alkaen edullisista malleista vasta-alkajille aina yksilöllisesti tilaustyönä 
valmistettuihin ja jopa 350 cm syvyisiin telttoihin.

vapaasti seisova teltta on oikea valinta, kun haluat liikkua 
matkailuautollasi lomakohteessasi. Oikean mallin valinnan perusta ovat 
erilaiset ovi- ja ajoneuvokorkeudet. Ajoneuvosi eteen asennettavaa 
lisätilaa voit käyttää olohuoneena tai matkakohteeseen tutustuessasi 
kalusteiden ja urheiluvälineiden varastona. 

Laajan telttamallistovalikoiman lisäksi tarjoamme sinulle paljon 
hyödyllisiä lisävarusteita. Erityisen monipuolinen on Uusi Shadow-
moduuli, jonka voi muuntaa varjoa tuottavasta aurinkokatoksesta 
täysimittaiseksi kakkosteltaksi. Nauti aidosta asumismukavuudesta!

OSATELTAT

sivu 30 sivu 42sivu 10

sivu 48 sivu 61sivu 56

AURINKOKATOKSET

TELTAT MATKAILUAUTOIHINMATKAILUAUTOTELTAT LISÄTARVIKKEET

KOKOTELTAT

SISÄLTÖ
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Meillä on ainekset, 
joista lomaunelmasi on tehty.

Vapaa-aikaa, rentoutumista ja uusia vaikutteita – loma on yksinkertaisesti 
vuoden parasta aikaa. Me dwt:llä teemme kaikkemme, jotta voit nauttia vuo-
den vapaista päivistäsi kaikin puolin: vaativat laatuteltat, joiden on täytettävä 
tiukat vaatimukset suunnittelusta valmistukseen ja lopputarkastukseen. Vain 
silloin olemme tyytyväisiä. Sillä päästämme vain parhaat teltat ja aurinkoka-
tokset mukaan matkallesi.

Laatua kaikilla tasoilla.
Laatu merkitsee meille paljon enemmän kuin vain korkealaatuista materiaalia 
ja huolellista valmistusta. Mielestämme siihen kuuluu myös telttojen korkea 
toiminnallisuus, puhutteleva ulkonäkö ja palvelu, joka ei tee kompromisseja. 
Ja erittäin tärkeää: pätevät työntekijät, jotka tekevät innolla työtään ja käsit-
televät jokaista telttaa niin kuin se olisi heidän omansa. Se puolesta olemme 
tehneet töitä jo 25 vuotta.

Katso nyt seuraavilta sivuilta, kuinka paljon 
muutakin laadukasta jokaisessa dwt-teltassa on.

LAATU
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LAATU

Käsinvalmistettu: laatutelttamme.
Persoonallisuus on dwt:n tuotannossa tärkeää. Juuri siksi valmistammekin 
telttamme käsin. Huippumodernien ompelukoneiden tukemana työntekijäm-
me osaavat kuvitella pienimmätkin yksityiskohdat ja he voivat ottaa henkil-
ökohtaiset toivomuksesi huomioon. 

Ja koska dwt-telttaan kuuluvat dwt-telttaputket, valmistamme myös putket 
itse.

Sinun toivomuksesi ratkaisevat - onhan kysymys sinun lomastasi. Saksan ja 
Euroopan johtavana teltanvalmistajana tunnemme asiakkaidemme vaatimuk-
set ja suunnittelemme jokaisen telttamallin huolellisesti ja tuotteen syvällä 
asiantuntemuksella.

Työntekijämme ovat päteviä ja motivoituneita.
Telttojemme tuotantoon osallistuvat vain erinomaisesti koulutetut työnteki-
jät. He toteuttavat tuotekehityksen korkeat vaatimukset käytäntöön. Käsity-
öalan taidoilla ja monivuotisella kokemuksellaan he valmistavat korkeatasoisia 
dwt-etutelttoja ja -aurinkokatoksia.

Hoidamme mieluiten kaiken itse.
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Laatu on myös osana kattavaa asiakaspalveluamme.
Oikean telttamallin valinta on joskus monimutkainen tehtävä – eikä vain 
vasta-alkajille – ,sillä erot telttojemme välillä ovat yhtä suuret kuin niiden 
käyttömahdollisuudet. Vaikka Internetissä onkin nykyään lukematon määrä 
tietoa, asiantuntevan kauppiaan yksilöllinen neuvonta auttaa loppukädessä 
eniten ostopäätöksiä koskevissa kysymyksissä. 
Sen vuoksi johtoajatuksemme onkin: Kattava neuvonta auttaa löytämään 
oikean teltan. 

Jälleenmyyjäsi tukee sinua mielellään – tai ota suoraan yhteyttä meihin:
(Espoo) 040 77 94 595, www.dwt-zelte.com

Tietysti iloitsemme myös saadessamme toivottaa sinut tervetulleeksi mes-
sukojuihimme – tai vierailemaan Baunatalissa (Saksa) sijaitsevassa yrityksem-
me toimipaikassa. Molemmissa paikoissa voit kaikessa rauhassa tarkastella 
telttamallejamme.

Eikä palvelumme tietenkään lopu teltan ostotilanteeseen. Jos telttasi joskus 
jotenkin rikkoutuu, korjaamme tietysti vahingon. Komfort- ja Luxusluokan 
malleissa ovat myös yksilölliset muutokset mahdollisia. Tule vain juttelemaan 
kanssamme!
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INNOVAATIO

Me tuomme lomaasi 
raikkaita tuulia.

Teltan pystytys muutamassa minuutissa: Air-In-järjestelmällä.
Me dwt:llä olemme intohimoisia retkeilijöitä. Sen vuoksi telttojemme silmi-
inpistäviin piirteisiin kuuluu huipputason laatu, puhutteleva ulkonäkö, korkea 
toiminnallisuus - ja innovatiiviset ideat. Esimerkiksi koskien teltan erityisen 
yksinkertaista pystytystä. Uudentyyppisellä Air-In-järjestelmällämme pystytät 
telttasi muutamassa minuutissa – ilman ulkopuolista apua. 
Putkiston sijaan Air-In malleissamme on kammiot, jotka pumpataan täyteen 
ilmaa tuotteen mukana tulevalla ilmapumpulla. Siten vaivalloinen putkien 
lajittelu ennen teltan pystytystä kuuluu menneisyyteen ja putkistosta 
luopuminen vähentää muun ohessa noin 30 prosenttia painoa. Ja koska tämä 
on mielestämme erittäin lupaavaa huolet-toman retkeilyn kannalta, teemme 
jatkossakin töitä telttojamme koskevien innovatiivisten ratkaisujen suhteen.

Bora Air  s. 39

Junior Air  s. 40

Garda Air  s. 41

Rapid Air  s. 53

Isola Air  s. 54

Luna Air  s. 56

Bora Air High s. 58
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KOKOTELTAT Kokoteltta liitetään koko matkailuvaunun pituudelta ja on siten suurin 
etutelttavaihtoehto. Se sopii kaikkiin kolmeen lomanviettomuotoon 

(matkailu-, kausi- ja pysyvä-camping) ja antaa huomattavasti lisää 
asuin- ja hyötykäyttötilaa.dwt:n kokoteltat jättävät tuskin 

yhtäkään toivetta toteuttamatta. Valitse oma mallisi 
yksilöllisten tarpeidesi ja vaatimustesi mukaan. Tulet 

yllättymään, kuinka paljon mahdollisuuksia meillä on 
sinulle tarjolla.
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KOKOTELTAT

dwt-valikoiman 
kokotelttaluokat.

Kiinteät liitokset: Kokoteltat kiinnitetään matkailuvaunun urakiskoon koko 
mitaltaan reunavahvikkeella. Valitsemalla oikean kokoteltan syvyyden voit 
luoda maksimaalisentilan matkailuvaunusi eteen. Erilaiset materiaaliyhdistel-
mät ja varusteet lyövät kokoteltan tyyliin oman erityisen leimansa. Moniosai-
suus helpottaa pystytystä ja mahdollistaa erilaisten seinäosien valinnan teltan 
yksilöllisessä käytössä.

Olemme orientoitumisen helpottamiseksi jakaneet kokoteltat neljään 
luokkaan. Luokasta riippuen sarjavalmisteisia varusteita on enemmän, alkaen 
Primus-luokasta, jossa on 10 käytännöllistä yksittäistä varustetta aina Luxus-
luokkaan asti, johon kuuluu sarjavalmisteisesti 26 varustetta ja lisätarviketta. 
Vasta-alkajien teltasta aina ammattilaisten telttaan asti – täältä löydät var-
masti oikean, tarpeitasi vastaavan etuteltan matkailuajoneuvoosi.

Yksityiskohtaiset tiedot kokotelttaluokan varusteista löytyvät tämän 
luettelon sivuilta 26/27. Lisätietoja yksittäisistä teltoista on lisäksi  
saatavilla osoitteesta www.dwt-zelte.com.

PRIMUS-luokka

KOMFORT-luokka

LUXUS-luokka
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PRINZ PLUS

21

PVC:stä valmistettu etuteltta tarjoushintaan

PRIMUS-luokka

Puoleensavetävät väriyhdistelmät ovat trendikkäitä. Prinz Plus on oikea 
valinta kaikkina vuodenaikoina! Materiaalit uhmaavat kaikenlaista säätä, 
ne on helppo puhdistaa ja ne ovat erityisen tukevia. Sisäpuolelle neulotut 
putkikanavat mahdollistavat lisäputkien käytön vakauden lisäämiseksi. Jos 
tarvitset lisätilaa, voit asentaa erkkerin oikealle puolelle. 

UUSI
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3 4 5 6 7

Suositellut lisävarusteet

Erkkeri (LxS) 145 x 230 cm
Perusputki, terästä 25 x 1 mm (per kpl)
Myrskyputki, terästä 22 x 1 mm (per kpl)
Etupaketti „Pro“ teräs * (Hintaetu 20,–)
Vario Clip (katso sivu 64)
Myrskyhihna Plus (1 pari)
Sisäkatto
Yleiskäyttöinen aurinkokatos Shadow Modul, katso sivu 61.
Seuraavilta sivuilta löydät vielä paljon muita hienoja lisävarusteita.

Koko A-mitta cm Paino kg

10 821 - 850  38,0      
11 851 - 880  40,0      
12 881 - 910  41,0      
13 911 - 940  42,0      
14 941 - 970  43,0      
15 971 - 1000  44,0      
16 1001 - 1030  46,0      
17 1031 - 1060  47,0      
Ota ehdottomasti huomioon kokosuositusohjeemme sivulla 28.

*)  Etupaketti „Pro“ teräs  
2 harjaputkea 25 x 1 mm
2 myrskyputkea 22 x 1 mm
1 putkenkiristimen

KOKOTELTAT
Teltan syvyys: noin 240 cm 
Etukatos: noin 20 cm 
Materiaali: Katto, etu- ja sivuseinät korkealaatuista, molemminpuolises-
ti muovipinnoitettua polyesterikuitukangasta, säänkestävä ja kokonaan 
pesunkestävä. Ikkunakalvo estää n. 90 % UV-säteilystä!
Etuseinä: voidaan irrottaa ja poistaa kokonaan, ylösrullattava ovi keskellä 
vasemmalla, ikkunat varustettu verhoilla, vaakasuorat putkikanavat ikku-
noiden alla myrsky- tai verantaputkille.
Sivuseinät: Irrotettavat; ovi voidaan rullata sivuun; vaakasuorat putkika-
navat ikkunoiden alla myrskyputkille, suuret tuuletusikkunat, joissa on 
kalvoläpät, suljettavissa vetoketjuilla. Erkkerin asennus mahdollista oike-
anpuoleiseen sivuseinään.
Putket: 25 x 1 mm teräs; koosta 11 alkaen suosittelemme kahta ylimää-
räistä kattoputkea, koosta 13 alkaen kahta ylimääräistä myrskyputkea.

Putkiston piirrokset
– Vakiovarustett
– Myrskyputkipaketti

(katso sivu 66)

1  Etuseinän osat voidaan laskea alas verannan 
muodostamiseksi, jossa voit istua mukavasti 
kuumuudelta suojattuna.

2  Erinomainen poikittaisilmanvaihto 
molemminpuolisista suurista 
hyönteisverkkoikkunoista, joissa on 
vetoketjulla suljettava kohokalvollinen läppä.

3  Sivuseinät voidaan irrottaa kokonaan. Näin 
teltan pystyttäminen on vaivatonta.

4  Etuseinässä ylhäällä olevat tuuletusaukot 
huolehtivat hyvästä ilmanvaihdosta joka 
säällä.

5  Suuret ikkunat luovat miellyttävän ja ilmavan 
tunnelman.

6  Vaakasuorat putkikanavat: Vakiovarusteena 
neulotut kanavat vakauttavien lisäputkien 
asennukseen.

7  Etupaketti „Pro“: Toimitetaan kahdella 
kattoputkella, kahdella myrskyputkella ja 
yhdellä putkenkiristimellä.

Koko 10–11

Koko 12–13

Koko 14–17
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COLUMBUS 240/300

21

240
300

PRIMUS-luokka

Ekstraluokan kevyt matka- ja kokoteltta suhteessa laatuun 
ja varusteisiin sekä painoon. Kaikki seinät ovat irrotettavia, 
suuri tuuletusikkuna kaikissa sivuseinissä, 6 mahdollista sisäänkäyn-
tiä, vankka ja rasitusta kestävä telttakangas, monipuoliset putkistova-
rusteet.

2 syvyyttä
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3 4 5 6 7

Suositellut lisävarusteet Columbus 240 Columbus 300

Etupaketti „Travel“  *
Myrskyhihna plus (1 pari)
Sisäkatto
Yleiskäyttöinen aurinkokatos Shadow Modul, katso sivu 61.
Seuraavilta sivuilta löydät vielä paljon muita hienoja lisävarusteita.

Koko A-mitta
cm

Paino  
kg

Columbus 240 Vægt 
kg

Columbus 300 

10 821 - 850 36,0 40,0
11 851 - 880 41,0 47,0
12 881 - 910 42,0 48,0
13 911 - 940 46,0 51,0
14 941 - 970 47,0 52,0
15 971 - 1000 48,0 52,0
16 1001 - 1030 50,0 55,0
17 1031 - 1060 52,0 56,0
Ota ehdottomasti huomioon kokosuositusohjeemme sivulla 28.

KOKOTELTAT
Columbus 240 Columbus 300

Teltan syvyys: noin 240 cm noin 300 cm
Etukatos: noin 25 cm noin 25 cm

Materiaali: Katto täyssynteettinen, ulkopuolelta pinnoitettu, etu- ja 
sivuseinät trailtex-kuitua, hengittävä, erittäin kevyt, valonkestävä ja 
pesunkestävä, korkeat roiske- ja maasuojat hyvälaatuisesta, molem-
minpuolisesti muovipinnoitteisesta polyesterikuitukankaasta, säänkes-
tävä ja kokonaan pesunkestävä.
Etuseinä: Irrotettava ja jaettava, oikealla ja vasemmalla puolella ovi, 
jokainen osa voidaan laskea alas tai irroittaa, jolloin teltta muuttuu 
verannaksi. Vaakasuorat putkikanavat myrskyputkien asennukselle, 
koosta 16 alkaen 4 ikkunalla.
Sivuseinät: Irrotettava, molemmilla puolilla tuuletusikkuna ja verhot, 
verannaksi muuntaminen mahdollista, molemmissa sivuseinissä 2 
sisäänkäyntimahdollisuutta (ajoneuvon edessä ja takana).
Putket: 25 x 1 mm terästä, koosta 11 alkaen toimitus kahdella lisäkat-
toputkella, koosta 13 alkaen kahdella lisämyrskytuella. Muut putkivaih-
toehdot saatavana lisämaksusta.

1  Suuritilavuuksisella syvyydellä Columbus 300: 
ssa on huomattavasti enemmän tilaa.

2  Sivuseinässä 240 on ikkunan oikealla ja 
vasemmalla puolella sisäänkäynti, ikkunaläpän 
alla on tuuletusikkuna.

3  Teltan syvyys on 300 cm. Teltan takaosassa 
on ikkuna kohokuvioisella kalvolla, suuri 
tuuletusikkuna suljetaan vetoketjulla ja 
kirkkaalla kalvolla.

4  Seinäosat voi taittaa alas verannan 
muodostamiseksi.

5  Tilan voi sisustaa mukavasti tuoleilla ja pöydillä.
6  Päädyssä ylhäällä oleva tuuletusaukko voidaan 

sulkea.
7  Etupaketti „Travel“*: sisältää teltan 

pakkauslaukun, teltan tankolaukun, 
putkenkiristimen: Säästät 30,- €!

Putkiston piirrokset
– Vakiovarustett
– Myrskyputkipaketti

(katso sivu 66)

Koko10 

Koko 11–12

Koko 13–17
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RIVA

2 31

KOMFORT-luokka

Tämä etuteltta todistaa, että malli ja toiminnot 
yhdistyvät ihanan harmonisesti. Riva ihastuttaa 
todella innovatiivisella telttamallilla. Pyöreät putket 
huolehtivat vaikuttavan ulkonäön lisäksi myös siitä, että 
tilaa on todella paljon.
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Suositellut lisävarusteet

Lisähinta alumiiniputket 28 x 1 mm
Grip-Stop-lukkomekanismi (1-sarja) teräsputkistolle
Grip-Stop-lukkomekanismi (1-sarja) alumiiniputkistolle
Vario Clip (katso sivu 64)
Myrskyhihna Plus (1 pari)
Yleiskäyttöinen aurinkokatos Shadow de Luxe, katso sivu 62.
Seuraavilta sivuilta löydät vielä paljon muita hienoja lisävarusteita.

Koko A-mitta cm Paino kg

12 881 - 910 49,0
13 911 - 940 50,0
14 941 - 970 51,0
15 971 - 1000 52,0
16 1001 - 1030 53,0
17 1031 - 1060 54,0
Ota ehdottomasti huomioon kokosuositusohjeemme sivulla 28.

KOKOTELTAT
Teltan syvyys: noin 240 cm 
Etukatos: noin 20 cm
Materiaali: Katto ja seinät on valmistettu trailtex TOP -kankaasta, joka 
on ulkopuolelta pinnoitettua polyesterikuitua; katto ja seinät ovat pesun-
kestäviä ja vesihöyryn läpäiseviä; lahoamaton ja säänkestävä; ikkunakalvo 
estää UV-säteilyn; roiskevesi- ja maasuojat molemminpuolisesti muovi-
pinnoitettua polyesterikuitukangasta, helppohoitoinen.
Etuseinä: Etuseinän osat voidaan irrottaa ja vaihtaa; etuseinä voidaan 
muuntaa verannaksi puolittain tai kokonaan; ylösrullattava tulo-ovi; 
kiinteästi neulotut, suuret hyttysverkkoikkunat huolehtivat tehokkaasta 
poikittaisilmanvaihdosta, voidaan sulkea kohokuvioisella kalvolla.
Sivuseinät: Molemmissa sivuseinissä on suuri tuuletusikkuna hyönteisver-
kolla; tuuletusikkuna voidaan sulkea kirkaskalvoläpällä; koko ikkunan peit-
tävät verhot; erityinen räystään reunavahvike mahdollistaa sadekourujen 
asentamisen jälkikäteen.
Putket: 25 x 1 mm:n teräsputket, etukatos etukatosputkilla ja välikepalo-
illa vahvistettu. 28 mm:n alumiiniputket saatavana lisämaksusta.

VIHJE: Kaarevat kattorakenteet lisäävät telttaputkien vakautta. Ne
lisäävät myös etuteltan tuulenkestävyyttä. Suurempi katon kaltevuus ja 
matalammat sivuseinät vähentävät veden kerääntymisriskiä kattoalueelle 
ja saavat aikaan edullisen tuulivoimien jakautumisen.

TIEDOT: Katon ja seinäosien kevyet materiaalit tekevät teltasta ihan-
teellisen matkailu- ja kausittain käytettävän teltan. Erityisesti matkoilla on 
suositeltavaa käyttää suositeltavaa käyttää ihanteellisia tarjolla olevia ja 
painoa vähentäviä 28 x 1 mm:n alumiiniputkia.

Koko 12–17

Putkiston piirrokset
– Vakiovarustett

1  Suuret ikkunat ja tehokkaat tuuletusaukot 
huolehtivat valoisuudesta ja miellyttävästä 
ilmastosta.

2  Etuseinän osat voidaan vaihtaa keskenään, 
jotta ovi voidaan asettaa kahteen eri 
paikkaan.

3  Jokaisessa sivuseinässä on ovi ja suuri 
tuuletusikkuna.

4  Korkeat ikkunat päästävät paljon valoa 
sisätiloihin, verhot luovat kodikkaan 
tunnelman.

5  Molemmat etuseinän tuuletusaukot ovat 
olennainen osa kunnollista ilmanvaihtoa.

6  Ylhäällä oleva tuuletusaukko päästää 
lämpimän ilman ulos ja huolehtii 
miellyttävästä ilmastosta teltan sisällä. 

7  Läpinäkyvät, kirkkaat ikkunaläpät voidaan 
sulkea kostealla ilmalla ja tarjoavat silti 
esteettömän näköalan.
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FOCUS 

2 31

KOMFORT-luokka

FOCUS harmaa

FOCUS sininen

Muotoilu ja toiminnallisuus ilman mitään 
kompromisseja - sellainen Focus on. Suuri tila 
ja valomäärä korostavat sen modernia ulkonäköä 
ja luovat miellyttävän kokonaisuuden. Toimivuutta 
ei myöskään ole jätetty huomioimatta: Focusta voidaan 
käyttää monella tavalla ja luonnollisesti se on erittäin 
vankka. Voiko enempää enää toivoa?
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Suositellut lisävarusteet

Grip-Stop-lukkomekanismi (1-sarja), koko 10-12
Grip-Stop-lukkomekanismi (1-sarja), koko 13-17
Harjaputki alumiinia 28 x 1 mm (- 200 cm, per kpl)
Myrskytuki alumiinia 28 x 1 mm (per kpl)
Pystytysputket alumiinia 28 x 1 mm (per kpl)
Vario Clip (katso sivu 64)
Myrskyhihna plus (1 pari)
Sivulta 78 alkaen löydät vielä paljon muita hienoja lisävarusteita.

Koko A-mitta cm Paino kg

10 821 - 850 25,0
11 851 - 880 26,0
12 881 - 910 27,0
13 911 - 940 30,0
14 941 - 970 31,0
15 971 - 1000 32,0
16 1001 - 1030 33,0
17 1031 - 1060 34,0
Ota ehdottomasti huomioon kokosuositusohjeemme sivulla 28.

KOKOTELTAT
Teltan syvyys: noin 210 cm
Pohjan syvyys: noin 300 cm
Materiaali: Katto ja seinät trailtex-kuitukangasta, ulkopuolelta pinnoitet-
tua polyesterikuitua, hengittävä, valonkestävä ja kevyt. Ikkunat korkea-
laatuista, UV-säteilyä estävää ikkunakalvoa (90 %). Maasuojat kestävää, 
molemminpuolisesti pinnoitettua polyesterikuitukangasta, säänkestävä ja 
kokonaan pesunkestävä.
Etuseinä: 3-osainen ja irrotettava. Ovi voidaan rullata ylös. Suuret ikku-
nat sisäpuolisilla, katseilta suojaavilla läpillä, jotka voidaan avata ylhäältä 
ja alhaalta vetoketjuilla. Keskellä ovi, joka voidaan rullata ylös, tuuletus-
aukolla. 
Sivuseinät: Kaikissa sivuseinissä on suuri tuuletusikkuna ulkopuolisella 
kangasläpällä, joka voidaan huonolla säällä sulkea.
Putket: Sarjavalmisteiset alumiiniputket 32 x 1,5 mm, koko 10 - 12 1 
harjaputkella ja 2 myrskyputkella 28 x 1 mm alumiinia, koko 13 - 17  3 
harjaputkella ja 2 myrskyputkella 28 x 1 mm alumiinia

VIHJE: Teltan poikkeuksellinen muoto kevyenä matkatelt ta-
na on erittäin vakaa tuulella, koska teltassa ei ole kattoulkonemaa. 
Tässä innovatiivisessa mallissa on vakiovarusteena tukeva putkikaari  
32 x 1,5 mm alumiiniputkea, joka työnnetään koko teltan leveydeltä 
putkikanaviin. Mukana toimitettava aurinko- ja sääsuoja suojaa tulo-oven 
yläpuolella olevaa tuuletusaukkoa. 

Koko 10–12 

Koko 13–17

Putkiston piirrokset
– Vakiovarusteet

1  Vakauden parantamiseksi tuulisella teltan 
katossa ei ole ulkonemaa ja seinät ovat 
viistot.

2  Tässä molemmat ulommaiset etuseinän osat 
on vedetty eteen tuulisuojiksi, aurinkokatos 
varjostaa.

3  Yksinkertaisena ja nopeasti asennettavana 
aurinkokatoksena se sopii erittäin hyvin 
myös lyhytaikaiseen oleskeluun.

4  Kaikki etuseinän ikkunat voidaan sulkea 
sisäpuolisilla läpillä.

5  Tilavuus ja suuret ikkunat kutsuvat 
viihtymään.

6  Etuseinän aukon kautta virtaa raitista ilmaa 
sisään.

7  Etuseinän aurinkosuoja toimii samalla 
myös sääsuojana suoraan sisäänkäynnin 
yläpuolella. Siinä kannattaa käyttää 
pystytysputkea.

8  Sivuseinän läpät voidaan avata siten, että 
myös huonolla säällä telttaan pääsee 
virtaamaan raitista ilmaan.

9  Putket asennetaan kanaviin koko teltan 
leveydeltä. Teltta pysyy hyvin muodossaan ja 
ryhdissään.
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PARADIES II 240/280/300

21

240
280

300
KOMFORT-luokka

Puoleensavetävä, erittäin tukeva malli Paradies II 240 täyttää 
korkealaatuisilla, huolellisesti työstetyillä materiaaleillaan kaikki 
toiveet. Paradies II 280 on identtinen varusteiden, materiaalin ja 
toiminnallisuuden suhteen, mutta siinä on lisäksi vahvistetut 28 x 1 mm:n 
teräsputket ja sen 280 tai 300 cm suurtilavuuksinen syvyys tarjoaa huomat-
tavasti enemmän tilaa. Kaikki kolme mallia ovat erinomaisia seuralaisia kausit-
taiseen ja kokovuotiseen retkeilyyn ja hinnaltaan erittäin houkuttelevia. Kuvassa 
olevan erkkeri on lisävaruste ja sen voi tilata erikseen.

3 syvyyttä

Erkkeri on tilattava erikseen

UUSI
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Suositellut lisävarusteet Paradies II 240 Paradies II 280 Paradies II 300

Erkkeri (LxS) 145 x 230 cm
Lisähinta teräsputket 28 x 1 mm --- ---
Lisähinta teräsputket 32 x 1,5 mm
Lisähinta alumiiniputket 32 x 1,5 mm
Myrskyputkipaketti koko 9 (10) - 12
Myrskyputkipaketti koko 13 - 20
Myrskyputkipaketti koko 21 - 22 --- ---
Vario Clip (katso sivu 64)
Tuulisuoja tuuletusaukolla (katso sivu 63)
Myrskyhihna Plus (1 pari)
Sisäkatto
Yleiskäyttöinen aurinkokatos Shadow Modul, katso sivu 61. Seuraavilta sivuilta löydät vielä paljon muita hienoja lisävarusteita.

Koko A-mitta
cm

Paino  
kg

Paradies II 240 Paino  
kg

Paradies II 280 Paino  
kg

Paradies II 300

9 791 - 820 38,0 --- ---
10 821 - 850 39,0 45,0 46,5
11 851 - 880 44,0 51,0 52,5
12 881 - 910 45,0 52,0 53,5
13 911 - 940 49,0 57,0 58,5
14 941 - 970 51,0 58,0 59,5
15 971 - 1000 52,0 59,0 60,5
16 1001 - 1030 54,0 62,0 63,5
17 1031 - 1060 55,0 64,0 65,5
18 1061 - 1090 60,0 68,0 69,5
19 1091 - 1120 61,0 69,0 70,5
20 1121 - 1150 62,0 --- ---
21 1151 - 1180 68,0 --- ---
22 1181 - 1210 69,0 --- ---
Ota ehdottomasti huomioon kokosuositusohjeemme sivulla 28.

KOKOTELTAT
Paradies II 240 Paradies II 280 Paradies II 300 

Teltan syvyys: noin 240 cm noin 80 cm noin 300 cm
Etukatos: noin 20 cm noin 20 cm noin 20 cm

Materiaali: Katto, etu- ja sivuseinät korkealaa-
tuista, molemminpuolisesti muovipinnoitettua 
polyesterikuitukangasta, säänkestävä ja koko-
naan pesunkestävä; valmistettu ikkunakalvo 
estää 95 % UV-säteilystä.
Etuseinä: 2-osainen, osat voidaan irrottaa ja 
vaihtaa keskenään; ikkunat voidaan sulkea ikku-
naläpillä ja vetoketjuilla; tulo-ovi voidaan rullata 
ylös tai sivuun; verantavaikutus; vaaka- ja pys-
tysuorat putkikanavat tarranauhoilla, koosta 17 
alkaen neljällä ikkunalla.
Sivuseinät: irrotettava; tulo-ovi sivulle rullatta-
va; suuri hyönteisverkko-/kalvoikkuna, jossa on 
kaksinkertainen ikkunaläppä ja vetoketju; vaaka-
suora putkikanava myrskyputkille tarranauhalla; 
tuuletusikkunoilla ja ikkunaläpällä varustetun 
erkkerin asennusmahdollisuus oikealla.
Putket: 25 x 1 mm teräs (28 x 1 mm teräs mal-
leissa Paradies II 280 ja Paradies II 300); koosta 
11 alkaen toimitukseen kuuluu kaksi ylimääräistä 
kattotankoa, koosta 13 alkaen kaksi ylimääräistä 
myrskyputkea, koosta 18 alkaen 4 ylimääräistä 
perusputkea, koosta 21 alkaen 4 ylimääräistä 
myrskyputkea.

1  Ikkunaläpät suojaavat uteliailta katseilta, liialta 
auringonpaisteelta ja lisäksi ne suojaavat itse 
ikkunamateriaalia.

2  Tunnet olevasi verannalla, kun rullaat etuseinän 
kokonaan tai osittain pois – tankoja varten on 
neulottu putkikanavat.

Putkiston piirrokset
– Vakiovarustett
– Myrskyputkipaketti

(katso sivu 66)

Koko 11–12

Koko 13–17

Koko 18–20

3  Suurtilasyvyydellään tarjoaa Paradies II 
280/300 aivan erityisen paljon mukavuutta, 
vahvistetut putket takaavat, että teltta 
seisoo vakaasti. Etuseinän osat voidaan 
vaihtaa keskenään, jotta ovi voidaan asettaa 
kahteen eri paikkaan.

TIEDOT: Komfor t-luokan mallimme
täyttävät kokeneen retkeilijän vaatimukset. 
Olipa kysymys retki- tai kausit tain käy-
tettävästä teltasta, materiaalin valinta ja 
lisävarusteet on aina sovitettu suositeltuun 
käyttötarkoitukseen. Kulloinkin tarjolla ole-
villa vaihtoehdoilla voit aina varustaa telttasi 
optimaalisesti myöhempää käyttöä ja ennen 
kaikkea odotettavaa säätilaa varten. Niille, 
jotka toivovat enemmän tilaa etuteltassa, 
on tarjolla valittuja malleja erilaisilla teltan 
syvyyksillä. Kiinnitä etutelttasi valinnassa 
huomiota tietenkin malliin, mutta myös 
materiaaliin, putkiin ja käytännöllisiin varus-
teyksityiskohtiin.

Koko 9–10 

Koko 21–22
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TANGO 240/300

21

240
300

LUXUS-luokka

Tango on etuteltta pitempiaikaiseen 
leiriytymiseen. Monipuoliset varusteet ja 
toiminnalliset yksityiskohdat täyttävät vaativien ja 
kokeneiden leiriytyjien vaatimukset. Tilaa on riittä-
västi. Yksinkertaisesti tinkimätön.

2 Teltan syvyys

Tango 300
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97

108

Suositellut lisävarusteet Tango 240 Tango 300

Erkkeri (LxS) 145 x 230 cm, 19 kg
Lisähinta teräsputket 32 x 1,5 mm
Lisähinta alumiiniputket 32 x 1,5 mm
Myrskyputkipaketti koko 10 - 12
Myrskyputkipaketti koko 13 - 20
Myrskyputkipaketti koko 21
Vario Clip (katso sivu 64)
Tuulisuoja tuuletusaukolla
Myrskyhihna Plus (1 pari)
Sisäkatto
Yleiskäyttöinen aurinkokatos Shadow Comfort, katso sivu 61. 
Seuraavilta sivuilta löydät vielä paljon muita hienoja lisävarusteita.

Koko A-mitta
cm

Paino  
kg

Tango 240 Paino  
kg

Tango 300 

10 821 - 850 43,0 48,0
11 851 - 880 52,0 54,0
12 881 - 910 54,0 57,0
13 911 - 940 60,0 62,0
14 941 - 970 61,0 64,0
15 971 - 1000 63,0 65,0
16 1001 - 1030 68,0 68,0
17 1031 - 1060 69,0 69,0
18 1061 - 1090 74,0 74,0
19 1091 - 1120 75,0 75,0
20 1121 - 1150 75,0 77,0
21 1151 - 1180 81,0 83,0
22 1181 - 1210 --- --- 84,0
Ota ehdottomasti huomioon kokosuositusohjeemme sivulla 28.

KOKOTELTAT
Tango 240 Tango 300

Teltan syvyys: noin 240 cm noin 300 cm
Etukatos: noin 20 cm noin 20 cm

Materiaali: Katto, etu- ja sivuseinät korkealaatuista, molemminpuoli-
sesti muovipinnoitettua polyesterikuitukangasta, säänkestävä, lakattu 
ja kokonaan pesunkestävä. Ikkunakalvo estää 90 % UV-säteilystä.
Etuseinä: 3-osainen, kaikki osat voidaan irrottaa ja vaihtaa keskenään. 
Ikkunat ikkunaläpillä ja vetoketjuilla. Ovi siirrettävä ja ylösrullattava, 
verannan muodostaminen mahdollista. Vaaka- ja pystysuorat putkika-
navat tarranauhoilla. Laukut verantaputkille tarranauhoilla.
Sivuseinät: irrotettavat, ovi voidaan rullata sivuun, kaksi hyönteis-
verkko-/kalvoikkunaa; kaksinkertaiset ikkunaläpät; kuitukangasläppä 
voidaan sulkea vetoketjulla; ikkunat verhoilla, pysty- ja vaakasuorat 
putkikanavat myrskyputkille tarrakiinnityksellä; erkkerin asennus mah-
dollista oikealle puolelle. Tango 300: lisätuuletusikkunalla joka sivulla.
Tango 300: lisätuuletusikkunalla joka sivulla.
Putket: 28 x 1 mm terästä sis. etukatoksen putket kahdella välikap-
paleella, koosta 11 alkaen kahdella ylimääräisellä kattoputkella, koosta 
13 alkaen kahdella ylimääräisellä myrskyputkella, koosta 18 alkaen 4 
lisäharjaputkella. Lisämaksusta saatavana myös 32 x 1,5 mm teräsput-
killa tai alumiiniputkilla.

VIHJE: Sisäkaton käyttö ja riittävä tuuletus vähentävät lauhdeveden
muodostumista teltan sisälle. Suositeltavaa malleissa, joiden katto tai 
seinät on valmistettu muovipinnoitteisesta (PVC) polyesterikuitu-
kankaasta. Lisäksi sisäkatto luo miellyttävän asutun tunnelman teltan 
sisälle.

1  Ovi voidaan sijoittaa etuseinän kaikkiin kohtiin, 
kuten tässä esim. keskiosan oikealle puolelle.

2  Ikkunaläpät suojaavat katseilta ja kalvot UV-
säteilyltä. (Kuvassa Tango 240).

3  Oikealle puolelle asennettava erkkeri antaa 
lisätilaa esim. yöpymistelttana. Tuuletusikkuna 
läpällä huolehtii hyvästä ilmanvaihdosta.

4  Tämä tilava teltta sopii erinomaisesti 
kausittaiseen tai ympärivuotiseen käyttöön.

5  Vetoketjusuojat suojaavat likaantumiselta ja 
auringonvalolta.

6  Sadesäällä tuuletusikkunan yläpuolelle sijoitettu 
suojus antaa lisäsuojaa. Sään vuoksi ei tarvitse 
tinkiä tuuletuksesta.

7  Vaakasuoria putkikanavia tarranauhoilla 
käytetään myrsky-/verantaputkien 
kiinnitykseen tuulenkestävyyden lisäämiseksi.

8  Pystysuoraa putkikanavaa etuseinän 
keskellä käytetään keskimmäisen putkijalan 
kiinnityksessä.

9  Yksilöllisesti, portaattomasti säädettävä teltan 
maakiinnitys.

10  Perusteellisen puhdasta: Kaksinkertainen 
likasuojanauha peittää kiinnityksen. Sadevesi 
valuu ulkopuolella pois ja pohja on tiivis 
sisäpuolelta.

Putkiston piirrokset
– Vakiovarustett
– Putkikanavat, katto
– Myrskyputkipaketti

(katso sivu 66)

Koko 10 

Koko 11–12

Koko 13–17

Koko 18–20

Koko 21–22

Ohje: Harjaputkien kiinnitys 
kattoon putkikanavien ja 
putkikiinnikkeiden (sarja) 
avulla mahdollistavat 
paremman liitoksen putkien 
ja teltan katon välille. Ne 
vähentävät tavallista teltan 
katon „hakkaamista“ voim-
akkaassa tuulessa
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1  Kiristyskiinnike - putkisto: Kulmien 
lisäkiinnike kiinnittää teltan kulmasau-
man oikeaan asentoon putken jalan 
takana ja helpottaa pystytystä.

2  Lujatekoiset, neulotut myrskyläpät 
voimien optimaaliseen jakautumiseen 
ja vakauteen.

3 Hankaussuoja: Estää telttakankaan 
vaurioitumisen putkia kiinnitettäessä 
ja pidentää teltan käyttöikää.

4  Neulotut putkikanavat:
Etukatoksen lisäputkien moitteetto-
maan läpivientiin

5  Kaksinkertaiset tuulikulmat: Pitävät 
sivuseinän suorassa ajoneuvoissa, 
joissa on viisto keularakenne.

6  Vahvat vetoketjut: Hyvällä kiinnityk-
sellä erittäin kestävä laatu.

7  Verhoreunavahvikkeet ja verholiu´ut: 
Verhojen helppoon ja nopeaan 
ripustamiseen.

8  Vaakasuorat putkikanavat: Vakautta-
vien lisäputkien asennukseen.

9  Kattouralistat ruuvittomille Vario-
kiinnikkeille: Helpottaa ja nopeuttaa 
asennusta. Vario Clip-kiinnikkeet 
saatavana erillisenä sarjana

10 Pikalukko myrskyhihnalle: (kuva oik.) 
jo esiasennettuna. Teltoissa, joissa on 
myrskykatto, vyö kiinnitetään renkailla 
katon tappiin (kuva vas).

1  Sadekourureunavahvike etuteltan 
sadekourulle: Veden optimaalise-
en poisjohtamiseen, estää veden 
kerääntymisen. Erikseen tilattavis-
sa vähittäismyyjältä.

2  Suljettavat tuuletusaukot ylhäällä 
etuseinässä: Sääntelee ilmankier-
toa ja ehkäisee vetoa.

3  Pystysuorat putkikanavat tar-
rakiinnityksellä: keskiputken jalan 
kiinnittämiseen, erittäin helppo 
avata ja sulkea.

4  Vaakasuorat putkikanavat 
tarrakiinnityksellä: lisäputkille, 
erittäin helppo avata ja sulkea.

KOMFORT-luokka 
Kun haluat enemmän mukavuutta ja turvallisuutta, osaat arvostaa erikoisominaisuuksia, etkä halua jättää 
mitään sattuman varaan, valitse Komfort-luokkamme malli. 
Lisänä kaikkiin Primus-luokan varusteominaisuuksiin sarjassa on muita hyödyllisiä detaljiratkaisuja. Tutustu 
muihin täydentäviin mallikohtaisiin varustetietoihin tuotteiden erillisillä esittelysivuilla.
Sisältää jo sarjavalmisteisesti kaikki Primus-luokan varusteiden ominaisuudet.

PRIMUS-luokka 
Täydellinen telttavalinta hintatietoisille: kaikki tarvittavat varusteet vakiona. Putkikanavat, kaksinkertaiset 
tuulikulmat ja verhoreunavahvikkeet kuuluvat kokonaisuuteen. Totuttu dwt-laatu on vakiona.
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VARUSTEOMINAISUUDET

1  Ovien ja ikkunaläppien solkikiin-
nikkeet: erittäin suurikokoiset ja 
kätevät käsitellä

2  Kaksinkertaiset vetoketjulla 
varustetut ikkunaläpät sivusei-
niin: suojaavat huonolta säältä ja 
painostavalta kuumuudelta

3  Kaksinkertaiset verhoreunavah-
vikkeet: helppoon ja nopeaan 
verhojen ripustukseen

4  Peitetyt vetoketjut: optimaalinen 
suoja

5  Sivuseinien verhot: huolehtivat 
miellyttävästä asumismukavuudesta

6  Reunavahvikekiinnitys: yksilölli-
nen, portaattomasti säädettävä 
maakiinnitys

7  Kaksinkertainen sidosnauha: peit-
tää kiinnityksen. Vesi valuu pois 
ulkopuolelta, lattia on tiivistetty 
sisäpuolelta

8  Vahvistetut 28 x 1 mm:n teräs-
putket: lisää vakautta ja turvalli-
suutta

9  Etukatoksen kiinnitysputket 
ja välikekappaleet: huolehtivat 
erityisestä vakaudesta

LUXUS-luokka
Älä tee kompromisseja. Täältä löydät suurimman mahdollisen sarjatelttojen varustevalikoiman. Paras 
mahdollinen varustetarjonta on ilmeistä, koska voit täällä nauttia Primus- ja Komfort-luokan varusteiden 
lisäksi nyt muistakin telttaasi koskevista luksusluokan detaljiratkaisuista. Turvallisuutesi takaamiseksi loman 
aikana ja poissaollessasi. 
Sisältää jo sarjavalmisteisesti kaikki Primus- ja Komfort-luokan varusteiden ominaisuudet.
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Prinz Plus s. 12

s. 16

s. 14

s. 18

s. 18

s. 20

s. 22

Paradies II

Riva

Focus Sininen

Focus Harmaa

Tango

Columbus

YMPÄRIVUOTISTEN TELTTOJEN VARUSTEET
PRIMUS-luokka KOMFORT-luokka LUXUS-luokka 

Malli Prinz Plus Columbus Riva Focus Paradies II Tango
Ympärysmitta cm 821 - 1060 821 - 1060 881 - 1060 821 - 1060 791 - 1210 821 - 1210
Pohjan syvyys cm 240 240+300 240 300 240+280+300 240+300
Suositeltava käyttötarkoitus
Materiaali / katto
Molemminpuolisesti muovipinnoitettu polyesterikuitukangas (PVC) x x x
trailtex, toiselta puolelta pinnoitettu polyesterikuitukangas x TOP TOP
Materiaali / seinät
Molemminpuolisesti muovipinnoitettu polyesterikuitukangas (PVC) x x x
trailtex, toiselta puolelta pinnoitettu polyesterikuitukangas x TOP x
Leacryl- markiisikangas
Katto
Ilman lisäsaumaa x x x x x
Putkisaumat tarranauhoilla kattoputkille x
Putkisaumat etukatoksen putkille x x x x x
Räystään reunavahvike sadekourua varten x x x x
Etukatos lujitettu putkilla x x x
Vario Clip -järjestelmä (ruuviton kiinnitysjärjestelmä), jälkivarusteluun x x x x x x
Etuseinä
voidaan irrottaa x x x x x x
Ovi siirrettävissä x x x
Etuseinän osat voidaan vaihtaa x x x
Ikkunaläpät vetoketjuilla x x x x
Voidaan muuntaa verannaksi x x x x x
Vaakasuorat putkisaumat myrskyputkille x x
Vaakasuorat putkisaumat tarranauhoilla myrskyputkille x x x
Pystysuorat putkisaumat tarranauhoilla keskiputkille x x x
Etuseinän päädyssä ylhäällä tuuletusaukko x
Etuseinän päädyssä suljettava tuuletusaukko x x x x
Putkien läpivientiaukot etukatoksen kiristämiseen x x
Sivuseinät
Irrotettavissa x x x x x
Sivuseinäosat, -ovi vaihdettavissa, voidaan taittaa verannaksi
Vaakasuora putkisaumat myrskyputkille x
Vaakasuora putkisauma tarranauhalla myrskyputkille x x x
Pystysuorat putkisaumat tarranauhoilla myrskyputkille x
Ovi x x x x x
Tuuletusikkuna läpällä ja vetoketjulla x x x x
Tuuletusikkuna kaksinkertaisella läpällä ja vetoketjulla x x
Sivuseinät verhoilla x x x
Erkkerin asennusmahdollisuus oikealla x x x
Kaksinkertainen tuulikulma viistoihin keulamuotoihin sovittamiseen x x x x x x
Yleisvarusteet
Verhojen reunavahvikkeet x x x x kaksinkertainen
Sisältä ja ulkoa kiinnitettävissä mukautuvilla kiinnikkeillä x x x x x
Kaksinkertaiset likasaumat, sisä- ja ulkopuolella, yksilöllisesti, portaattomasti säädettävä teltan maakiinnitys x
Peitetyt vetoketjut (ei ikkunaläpissä) x x
Koko mitalta myrskykiinnitysmahdollisuus x x x x x
Pikalukko turvahihnalle Plus ja Plus XL x x x x x x
Toimituksen koko sisältö
Teltta, putket, verhot, kiinnitystarvikkeet, pyörä- ja tuulisuoja, 1 pakkauslaukku x x x x x x
2. pakkauslaukku putkille sisältäen sisäkaton x x x x
Sisäkatto
Windblende mit Lüftungseinsatz
Lisävarusteet erillishinnalla
Yöpymisteltta  x x x x x
Sisäkatto x x x x x
Myrskyhihna Plus ja Plus XL x x x x x x
Vario Clip -kiinnikkeet (SHS-ura) x x x x x x
Putkenkiristin x x x x x x
Aurinkoetukatos x x x x x

 Matkateltta           Kausiteltta          Ympärivuotinen teltta
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s. 32

s. 36

s. 34

s. 36

s. 37

s. 38

s. 39

s. 40

s. 41

Triton

Cortina II Sininen

Cortina II Harmaa

Juwel III

Favorit III

Garda Air

Bora Air

Fortuna

Junior Air

OSATELTTOJEN VARUSTEET
Malli Favorit III Juwel III Cortina II Triton Fortuna Bora Air Junior Air Garda Air
Pohjan leveys alkaen päättyen cm 440-560/yksilöllinen 300-490 200-400 300-450 250 240-375 320 340
Pohjan syvyys alkaen päättyen cm 250/yksilöllinen 240 150-210 240 280 240 290 300
Suositeltava käyttötarkoitus
Materiaali / katto
Molemminpuolisesti muovipinnoitettu polyesterikuitukangas (PVC) x x x x
Polyesterikuitukangas PU-pinnoitettu x x x x
Materiaali / seinät
Molemminpuolisesti muovipinnoitettu polyesterikuitukangas (PVC) x x x
trailtex, toiselta puolelta pinnoitettu polyesterikuitukangas x
Polyesterikuitukangas PU-pinnoitettu x x x x
Katto
Ilman lisäsaumaa 280 cm:n syvyyteen x x x
Putkisaumat etukatoksen putkille x x
Räystään reunavahvike sadekourua varten voidaan asentaa toiselle sivulle x
Etukatos lujitettu putkilla x x
Vario Clip -järjestelmä (ruuviton kiinnitysjärjestelmä), jälkivarusteeksi x x x x
Etuseinä
irrotettavissa x x koosta 5 alkaen x
Ovi x koosta 4 alkaen x x
Ovi siirrettävissä x x
Ikkunaläpät vetoketjuilla x x x
Etuseinäosat voidaan vaihtaa keskenään x x
Verannaksi muuntaminen mahdollista x x x
Vaakasuorat putkisaumat tarranauhoilla myrskyputkille x x x
Pystysuorat putkisaumat tarranauhoilla keskiputkille x x
Putkien läpivientiaukot etukatoksen pystyttämiseen x
Sivuseinät
irrotettavissa x x x x
vaihdettavissa keskenään x x
voidaan taittaa verannaksi x
Pystysuorat putkisaumat tarranauhoilla myrskyputkille x
Vaakasuorat putkisaumat tarranauhoilla myrskyputkille x x
Ovi x x x x x x x x
Ilmanvaihtoaukkoläpällä ja vetoketjulla x x x x x x
Sivuseinät verhoilla x x x x x
Tuuletusikkuna kaksinkertaisella läpällä ja vetoketjulla x x
runsaat vaahtomuovipalteet lisävaruste x x x lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste 
Ylhäällä oleva suljettava tuuletusaukko x
Ylhäällä oleva tuuletusaukko x x
Takaseinä
2-osainen, osat voidaan irrottaa erikseen,  suoja köydellä ja vetohihnoilla x
Yleisvarusteet
Verhojen reunavahvikkeet kaksinkertainen x x x
Sisäpuolelta kiinnitettävät mukautuvat kiinnikkeet x x x x
Ulkopuolelta kiinnitettävät mukautuvat kiinnikkeet x x x x x x
Kaksinkertaiset likanauhat, sisä- ja ulkopuolella, yksilöllisesti,  
portaattomasti säädettävät maakiinnikkeet x

Peitetyt vetoketjut (ei ikkunaläpissä) x x x x x x x
Koko mitalta myrskykiinnitysmahdollisuus x x x x x x x x
Pikalukko turvahinnoille Plus ja Plus XL x x x x
Toimituksen koko sisältö
Teltta, putket, verhot, kiinnitystarvikkeet, pyörä- ja tuulisuoja, 1 pakkauslaukku x x
2. pakkauslaukku putkille sisältyy toimitukseen x
Lisävarusteet erillisellä hinnalla
Yöpymisteltta x x x x x x
Teltan lattia x x
Sisäkatto x x x x
Myrskyhihna Plus ja Plus XL x x x x
Vario Clip -kiinnike (SHS-uralla) x x x x
Putkenkiristin x x x x
Pyörä- ja tuulisuoja x x x x x
Puristusputket x x x x x
Vaahtomuovipalteet/ilmapatja Air-In x x x
Verannan katto x

 Matkateltta           Kausiteltta          Ympärivuotinen teltta
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www.dwt-zelte.com

Ausführliche Größenempfehlungen für Ihren Caravan

Skannaa matkapuhelimeesi QR-koodimme  
ja saat lisätietoja osoitteesta 
www.dwt-zelte.de/en/sizes

Skannaa matkapuhelimeesi QR-koodimme  
ja saat lisätietoja osoitteesta  
www.dwt-zelte.de/en/before-purchasing

Skannaa matkapuhelimeesi QR-koodimme  
ja saat lisätietoja osoitteesta  
www.dwt-zelte.de/en/materials

Miten löydät oikean koon! Vihjeitä teltan ostoon: Putkivaihtoehdot

Myyjältä
Löydät oikeankokoisen teltan taulukos-
ta, kun tiedät matkailuvaunusi valmista-
jan, valmistusvuoden ja mallityypin.
Neuvottele kokomäärityksestä aina 
dwt-erikoismyyjän kanssa ja tarkistuta 
tietosi.

Se käy helposti online- 
kokolaskurimme avulla
Käytä online-kokolaskuria osoitteessa www.dwt-zelte.com. Hyvien 
suhteidemme ansiosta valmistajiin voit olla varma, että saat sieltä 
tuoreimmat tiedot.

Tavoitat meidät henkilökohtaisesti myös puhelimitse 
huoltolinjamme kautta numerolla (Espoo) 040 77 94 595.
Kerrot meille vain matkailuvaunusi tai matkailuautosi valmistajan, me 
lähetämme sinulle luettelon kokosuosituksilla. Tai lähetä sähköposti 
osoitteeseen palaute@caravantukku.fi!

Näin selvität osateltan mitat 
etuteltoissa:
Ota huomioon ilmoitetut asennuskor-
keudet yksittäisissä malleissa!
Mittaa maassa kohta A uralistoja pitkin 
kohtaan, jossa telttasi pitää päättyä ja sivuseinän alkaa pystysuoraan 
(piste B).

Miten ja missä telttasi on pystytettynä?
Onko se kausi- vai pysyvällä paikalla? Vai kuljetatko sitä mukanasi retkeil-
lessäsi? Pidätkö telttaasi etutelttana lehti- tai havupuiden alla? Vai onko 
se vapaan taivaan alla? Jos telttapaikkasi on puiden alla, suosittelemme 
helpomman hoidon vuoksi telttamalleja, joiden katossa on käytetty muo-
vipinnoitteista polyesterikuitukangasta.

Loma erittäin tuulisilla alueilla?
Teltassasi tulee olla mahdollisimman vähän tuulipintaa. Kiinnitä ehdot-
tomasti etuteltan valinnassa huomiota katon muotoon. Mitä vähemmän 
katossa on ulkonemaa, sitä vakaampi se on tuulella.

Siitä riippumatta, mitä matkailumuotoa ensisijaisesti harrastat, 
kiinnitä teltan pystytyksessä aina huomiota hyvään ja asianmukaiseen 
maakiinnitykseen!

Mieluummin matkustellen kuin kausipaikalla?
Jos sinulla on kausi- tai pysyvä leiriytymispaikka, käytä riittävästi lisäputkia 
kuten harja- ja myrskytukia etuteltan vakauden lisäämiseksi. Jos suosit 
matkailua, suosittelemme telttamalleja, joissa on käytetty kevyitä mate-
riaaleja ja kevyitä alumiiniputkia. Ne kuuluvat joissakin telttamalleissa jo 
toimitukseen tai niitä tarjotaan lisävarusteina.

Kun ostat teltan, kiinnitä huomiota teltan putkiston oikeaan valintaan!
Tuotamme kaikki teltan pystytykseen soveltuvat tarvikkeet ja tarjoamme 
vakioputkille vaihtoehtoja, joiden avulla voit tehdä toiveidesi mukaisen, 
parhaan valinnan siitä riippumatta, pidätkö tärkeämpänä tukevuutta vai 
keveyttä.

Alumiini:
Ihanteellinen putkivaihtoehto karavaanareille. 
Helposti koottavat putket ovat saatavana 
seuraavilla vahvuuksilla: 

Normaaleihin sääolosuhteisiin 
halkaisija 28 x 1 mm  

Äärimmäisiin sääolosuhteisiin 
halkaisija 32 x 1,5 mm

Teräs:
Galvanoidut teräsputket tarjoavat parhaan 
mahdollisen lujuuden ja niitä on saatavana 
seuraavilla vahvuuksilla: 

Normaaleihin sääolosuhteisiin 
halkaisija 25 x 1 mm 
halkaisija 28 x 1 mm  

Äärimmäisiin sääolosuhteisiin 
halkaisija 32 x 1,5 mm

Suositukset: Suosittelemme äärimmäisiin sääolosuhteisiin myrskypa-
kettiamme. Tuulisille paikoille suosittelemme GripStop-kiinnityslukkoja 
sarjavalmisteisten putkien puristuskiinnikkeiden sijaan. Tilattava erikseen 
lisävarusteena.
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Skannaa matkapuhelimeesi QR-koodimme  
ja saat lisätietoja osoitteesta 
www.dwt-zelte.de/en/materials

VARUSTEOMINAISUUDET

Oikean materiaalin valinta on tärkeää.

dwt-telttojen valmistuksessa kiinnitetään suurta 
huomiota vetolujuuteen, vesikuorman kestävyyteen 
sekä valon- ja säänkestävyyteen. Lisäksi riippumattomi-
en tarkastuslaitosten tiukat tuotanto-ohjeet ja materiaali-
testit varmistavat tasaisen, korkean valmistusstandardin.

Kaikkien 
alkuperäisten 
dwt-telttojen 
väri- ja laatumallien 
yleiskatsaus! 

dwt-kauppiaalla on 
mallikirja. Internet-
sivuiltamme saat 
lisäksi kaikki tiedot 
dwt-materiaaleista ja 
niiden hoidosta: 
www.dwt-zelte.com

KOOT JA VIHJEITÄ \\ MATERIAALIT

Ammattilaisvihjeitä oikeasta hoidosta saat Internetistä.
Selaa Tiedot-lehteämme. Artikkelissa „Jokaiselle alueelle oikea etuteltta“ 
on esitetty lisävihjeitä telttoja koskevista aiheista!

Molemminpuolisesti muovipäällysteinen 
polyesterikuitukangas (PVC)

trailtex TOP, yksipuolisesti pinnoitettu 
polyesterikuitukangas

Leacryl Polyesterikuitukangas

Soveltuvuus:
Ympäri vuoden käytettävät teltat, talviteltat, 
kaikkien telttojen kattoalueet, ympäri vuoden 
ja kausittain käytettävien telttojen sivu- ja 
etuseinäalueet

Soveltuvuus:
Aurinkokatokset, kevyet matkateltat, 
rajoitetusti kausittain käytettäville teltoille

Soveltuvuus:  
Koko vuoden sekä kausittain käytettävät 
teltat, matkatelttojen sivu- ja etuseinäalueet, 
rajoitetusti talviteltoille

Soveltuvuus:  
kevyille matkateltoille

Koostumus:
Molemminpuolisesti (sisältä ja ulkoa)
PVC-pinnoitettu Trevira-/
polyesterikuitukangas

Koostumus:
Synteettinen peruskuitukangas, tavallisesti 
eri vahvuuksilla, trailtex TOP on noin 20 % 
raskaampi, toiselta puolelta PU-pinnoitettu

Koostumus:  
Synteettinen kuitukangas, eri painoluokat,
ulkonäöltään muistuttaa luonnonkuitua, 
puuvillaa

Koostumus: 
Synteettinen kuitukangas, toiselta puolelta 
PU- tai PVC-pinnoitettu eri langanvahvuuksilla 
ja pintapainoilla

Edut:
Täysin tiivis, erittäin vetoluja, 
lahoamaton, itiöitä kestävä

Edut:
Kevyt, vesitiivis, valoa läpäisevä, helppo 
puhdistaa, rajoitetusti vesihöyryn läpäisevä

Edut:
Täysin pilaantumaton, vesihöyryn läpäisevä, 
hyvä valonkestävyys, vettä ja öljyä hylkivä 
kyllästys

Edut: 
Helppo pystyttää ja purkaa, pieni kuljetuspaino

Otettava huomioon:
Lauhdeveden muodostuminen voi lisääntyä, 
ei-hengittävä

Otettava huomioon:
Voi muodostua lauhdevettä, venyy vain vähän, 
tarvitsee pidemmän ajan kuivumiseen

Otettava huomioon:
Pysyvästi venyvä vain vähäisellä palautumisella, 
pidempi kuivumisaika

Otettava huomioon:
Suuren tiiviyden vuoksi lauhdeveden 
muodostuminen voi lisääntyä. UV-rasitus voi 
vahingoittaa kuitukangasta auringonvalossa
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OSATELTAT Jo nimi kertoo sen: Osateltta pystytetään matkailuauton tai -vaunun 
sivulle ja se on hyvä ratkaisu kaikille, jotka haluvavat suojattua lisätilaa 

karavaaninsa eteen. Tavallisesti tämä telttamuoto kiinnitetään vain 
karavaanin kattoalueelle.

dwt:llä on laaja valikoima osatelttoja – erilaisilla rakenne- 
muodoilla, eri kokoluokissa, erilaisista materiaaleista ja 

eri varusteilla.
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OSATELTAT

Osateltat nauttivat suurta suosiota lyhyillä matkoilla ja lyhyillä pysähdyksillä, 
mutta myös perinteisellä talviretkeilyllä. Matkailu-campingia harrastavat 
arvostavat nopeaa pystytystä ja talvikaravaanarit tietävät teltan pienemmän 
syvyyden edut, jolloin lumi liukuu jyrkemmän kattopinnan ansiosta parem-
min alas.

Osatelttoihin kuuluvat kuitenkin myös teltat, jotka on liitetty tiivisti matkai-
luvaunuun. Näitä telttoja kutsutaan nimellä reunavahvikeosateltat. Tässä 
tapauksessa kattoelementin lisäksi on sivuseinä liitetty reunavahvikkeilla 
matkailuauton urakiskoon.

dwt:n osatelttatarjonnassa joustavuutta pidetään erittäin tärkeänä, sillä 
mallimme sopivat mitä parhaiten hyvin moniin erilaisiin tehtäviin. Monio-
saiset mallit helpottavat pystytystä ja takaavat siten mitä moninaisimmat 
käyttömahdollisuudet. Ja jos tarvitset erittäin yksinkertaisesti pystytettävää 
telttaa, katso innovatiivisia Air-In-mallejamme sivulta 39 lähtien. Muutamassa 
minuutissa pystytetyn teltan ilmaletkut huolehtivat putkiston sijaan luotetta-
vasti vakaudesta.

Osatelttakategorian erityismalli on vapaasti seisova osateltta, mallimme 
Favorit III. Kyseinen teltta mahdollistaa sen, että voit tehdä matkailuvau-

nullasi retkiä, ilman että etutelttaa tarvitsee purkaa. Siten liikkuvuutesi 
on taattu. Favorit III katso sivu 32.

Yksityiskohtaisempia lisätietoja yksittäisistä teltoista on 
saatavilla osoitteessa www.dwt-zelte.com.

dwt-osateltat: Maksimaalista mukautuvuutta.
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FAVORIT III

21

Lähdet lomalle matkateltallasi ja kiinteä telttasi jää 
paikoilleen. Säästät moninkertaisen pystytyksen vaa-
timan ajan ja sinulla on matkalla mukanasi kevyt teltta tai 
aurinkokatos. Tämä teltta seisoo vapaasti ja se kiinnitetään 
yksinkertaisella ja kuitenkin lujalla liitoksella matkailuvaunuun.

Vapaasti seisova etuteltta, 32 x 1,5 mm, teräsputkisto
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3 54

235 cm

30 cm 30 cm 30 cm

255 cm

Koko Mitat cm Paino kg

1 440 x 250 125,0
2 480 x 250 126,0
3 520 x 250 127,0
4 560 x 250 130,0
Teltan leveyden muuttaminen antamiesi tietojen 
mukaisesti (enimmillään 600 cm:iin)
Syvyyden muuttaminen 251 - 260 cm
Syvyyden muuttaminen 261 - 280 cm
Syvyyden muuttaminen 281 - 300 cm
Muut telttojen leveydet pyynnöstä

Suositellut lisävarusteet

Vaahtomuovipalteet (1 pari)
"Stabilo"-paketti - etukatoksen vahvistamiseen (1 pari)
Myrskyputkipaketti koko A koko 1+2
Myrskyputkipaketti koko B koko 3+4
Sisäkatto
Erikoisvarusteet ja hyödyllisiä lisätarvikkeita sivulta 61 alkaen!

OSATELTAT
Asuntovaunuille, joiden korkeus on 235-250 cm. 

Takaseinän mitat: taaempi maksimitelttakorkeus noin 255 cm; irrotetta-
va takaseinä noin 235 cm; pysyvien kulmaosien ja keskiosan leveys, kun 
takaseinä on irrotettu, noin 30 cm. 
Materiaali: Kokonaan molemminpuolisesti muovipinnoitettua polyesteri-
kuitukangasta, pesunkestävä ja hajoamaton. 
Etuseinä: 4-osainen, kaikki osat voidaan vaihtaa keskenään; ylösrullattava 
tulo-ovi; 1 maisemaikkunalisäalue, ikkuna voidaan avata vetoketjulla ja 
sulkea sen takana oleva hyönteisverkko. Ikkunaläpät suljettavissa veto-
ketjulla, osat voidaan muuntaa verannaksi, pystysuorat putkikanavat 
tarranauhalla (90 cm)ja vaakasuorat putkikanavat tarranauhalla (60 cm) 
lisäputkien kiinnittämiseen telttaan. 
Sivuseinät : Voidaan vaihtaa keskenään, sivulle rullattava tulo-ovi; 
sivuseinän verhot kuuluvat toimitukseen; ylhäällä oleva tuuletusaukko 
voidaan sulkea; suuret tuuletusikkunat, ikkunat kirkaskalvolla ja kangas-
läpällä, molemmat suljettavissa vetoketjuilla; pystysuorat putkikanavat 
tarranauhalla (90 cm) ja vaakasuorat putkikanavat tarranauhalla (60 cm) 
lisäputkien kiinnittämiseen telttaan. 
Takaseinä: 2-osainen, yksittäin irrotettavissa, vaakasuora putkikanava 
noin 120 cm:n korkeudella seinän vahvistamiseen, kun teltta pystytetään 
ilman asuntovaunua. Suoja köydellä ja vetohihnalla, syvyys noin 50 cm; 
kiinnitys asuntovaunun urakiskoon vedetyllä silmukkanauhalla, joka liite-
tään telttaan. 
Katto: Etukatos vahvistettu putkilla; putkikanavat etukatoksen kiinnitys-
putkiin.
Lisäominaisuudet : Vaahtomuovipalteet, jotka voidaan kiinnittää ja 
irrottaa vetoketjulla. Lisäputket teltan varmistamiseen myös huonolla 
säällä. 

1  Teltta pysyy pystyssä myös ilman matkailuvaunua. Paluusi jälkeen sinun ei tarvitse pystyttää sitä 
uudelleen.

2  Takaseinän voi tarpeen vaatiessa avata kahdelta  puolelta, tässä ovat molemmat takaseinäosat 
avattuina.

3  Kaikki etuseinän osat voidaan laskea erikseen alas verannan muodostamiseksi.
4  Maisemaikkuna plus on tärkeä varusteyksityiskohta. Hyönteisverkko pitää hyttyset loitolla 

ikkunan ollessa avattuna.
5  Liitoskaistale matkailuvaunun ja teltan välillä helpottaa kiinnittämistä, yksinkertainen, mutta 

kuitenkin kestävä. Tämän liitoksen päällä on peitekaistale, joka kiinnitetään matkailuvaunuun.
6  Paketti Stabilo: Kattoputki ja etukatoksen putket on liitetty suoraan toisiinsa. Etukatoksen 

putket saavat näin lisätukea. Se lisää vakautta ja turvallisuutta tuulisilla alueilla. 

Putkistopiirrokset
– vakiovarusteena
– lisävarusteena 

(katso sivu 66)

Putket: 32 x 1,5 mm teräsputket, etukatos etu-
katosputkilla ja välikepaloilla vahvistettu.
Yleisvarusteet : Ympäryksessä myrskykiinni-
tysmahdollisuudet, kaksinkertaiset maasuojat, 
peitetyt vetoketjut (myös ikkunaläpissä), kak-
sinkertaiset verhoreunavahvikkeet, yksilöllinen 
maakiinnitys reunavahvikkeilla ja tikaskiinnik-
keillä. 
Toimituksen sisältö: Telttapäällinen, telttaput-
ket, verhot, kiinnitystarvikkeet, pakkauspussit.
Suositukset: Suosittelemme äärimmäisiin sääo-
losuhteisiin myrskypakettiamme. Tuulisille pai-
koille suosittelemme GripStop-kiinnityslukkoja 
sarjavalmisteisten putkien puristuskiinnikkei-
den sijaan. Tilattava erikseen lisävarusteena. 
„Stabilo“-putkipaketilla yhdistät etukatos- ja 
pääputkistot tukevasti toinen toisiinsa. Lisää tel-
tan vakautta tuulisina päivinä. Tilattava erikseen 
lisävarusteena.

Koko 1–4 

Takaseinä

Paket Stabilo
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JUWEL III

21

Pulpettikattoinen teltta ympäri-
vuotiseen käyttöön. Monipuolisilla 
varusteilla olet hyvin varustautunut kaik-
kia suunnitelmiasi varten. Erittäin laadukas 
ja elegantti telttamalli.

JUWEL III Asennettuna vasemmalle

JUWEL III Koko 1-3

UUSI

34



3 4 5

Asennettavissa 
vasemmalle

Asennettavissa 
keskelle

Asennettavissa 
oikealle

Koko Osien asennus mitat* cm Lattiamitat * in cm Osien asennus mitat cm Paino kg

1 520 – 540 300 x 240 --- 42,0
Lattia 310 x 240 ---

2 570 – 590 350 x 240 --- 44,0
Lattia 360 x 240 ---

3 600 – 620 380 x 240 --- 45,0
Lattia 390 x 240 ---

4 630 – 650 410 x 240 610 – 630  46,0
Lattia 420 x 240 Lattia 420 x 240

5 660 – 680 440 x 240 640 – 660 48,0
Lattia 450 x 240 Lattia 450 x 240

6 700 – 720 --- 680 – 700 49,0
Lattia 490 x 240 Lattia 490 x 240

* poikkeavat mitat pyynnöstä

Suositellut lisävarusteet

Lisähinta teräsputkille 28 x 1 mm
Lisähinta teräsputkille 32 x 1,5 mm
Verannan katto * ( juoksumetrin leveyttä kohden)
Verannan katon laajennus, lisähinta 10 cm:n leveyttä kohden
Harjaputki, terästä 25 x 1 mm (/ kpl)
Myrskytuki, terästä 22 x 1 mm (/ kpl)
Vario Clip (katso sivu 64)
Myrskyhihna Plus (1 pari)
Sisäkatto
Erikoisvarusteet ja hyödyllisiä lisätarvikkeita sivulta 61 alkaen!

OSATELTAT
Matkailuvaunuihin, joiden korkeus on 235 - 250 cm.

Teltan syvyys: noin 240 cm
Etukatos: noin 25 cm
Materiaali: Katto, seinät ja korkeat roiske- ja maasuojat hyvälaatuisesta, molemminpuolisesti pin-
noitetusta polyesterikuitukankaasta, säänkestävä ja kokonaan pesunkestävä. Ikkunakalvo estää 
UV-säteilyn (90 %).  
Etuseinä: irrotettava ja alas taitettava verannan muodostamiseksi, ikkunaläpät suljettavissa veto-
ketjulla. Koko 1-3 kahdella ikkunalla. Koko 4-6 kahdella ikkunalla ja tulo-ovella, etuseinän osat 
vaihdettavat, ovi siirrettävä. 
Sivuseinät: Irrotettavat, voidaan vaihtaa keskenään, ylösrullattava tulo-ovi, suuret tuuletusikkunat 
(1/2 hyönteisverkko, 1/2 kirkaskalvo) suljettavissa kaksinkertaisella ikkunaläpällä, neulotut  vaahto-
muovipalteet moitteettomaan tiivistykseen matkailuvaunuun, ylhäällä olevat tuuletusaukot, vaaka-
suorat putkikanavat tarrakiinnityksellä. 
Verannan katto: Syvyys noin 270 cm. Kiinnitetään reunavahvikkeilla kaksoisurakiskolla (tilattavissa 
erikseen lisämaksusta).
Putket: Sarjavalmisteiset 25 x 1 mm teräsputket ja 2 erityistä puristustankoa.

TIEDOT: Osatelttoja on tarjolla useamman kokoisina. Kiinnitä osateltan koon valinnassa huo-
miota matkailuauton tulo-oven, ikkunoiden ja huolto-ovien sijaintiin. Etuteltan pystysuora tiivistys 
matkailuautoon on tärkeää tuulen- ja säänkestävyyttä ajatellen. Osatelttoja voidaan käyttää monel-
la eri tavalla. 

Putkistopiirrokset
– vakiovarusteena
– lisävarusteena 

(katso sivu 66)

1  Koko 1 - 3 kahdella etuseinän ikkunalla. 
2  Verantakatos on saatavana vakiokoolla 100 cm. 

Mutta voit tilata sen myös kaikilla eri kokoluokilla. Se 
liitetään teltan kattoon uran ja kaksoisproĀilikiskon 
avulla, tilattava erikseen.

3  Läpät suojaavat ikkunoita lialta ja auringonvalolta.
4  Vasemmalle kiristetty malli.
5  Oikealle kiristetty malli.

Koko 1–2 

Koko 1–2 

Koko 4 

Koko 3–4

Koko 3–4

Koko 5–6

Koko 5–6

Asennettuna vasemmalle

Asennettuna oikealle

Asennettuna keskelle

Koko 5
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CORTINA I I

1 2

Suositellut lisävarusteet

Kiristysputki (per kpl)
Harjaputki terästä, 25 x 1 mm (per kpl)
Myrskytuki terästä, 22 x 1 mm (per kpl)
Pyörä- ja tuulisuoja (sarja)
Vario Clip (katso sivu 64)
Turvavyö plus (1 pari)
Sisäkatto
Erikoisvarusteet ja hyödyllisiä lisätarvikkeita sivulta 61 alkaen!

Koko A-mitta cm Paino kg

1 200 x 150 19,0
2 220 x 180 20,0
3 250 x 200 26,0
4 300 x 200 28,0
5 350 x 210 30,0
6 400 x 210 32,0

Koko 1–2 

Koko 3–6

1  Etuseinän voi, koosta riippuen, rullata ylös 
tai irrottaa vetoketjun avulla.

2  Tuuli ei pääse häiritsemään! 
Erikoiskulmaputket (lisävaruste) 
tiivistävät teltan varmasti, neulotut 
vaahtomuovipalteet ovat vakiovaruste.

Matkailuvaunuille, joiden urakisko on enimmillään 250 cm:n korkeu-
della.

Materiaali: Kaikki osat korkealaatuista, molemminpuolisesti muovipinnoi-
tettua polyesterikuitukangasta, säänkestävä, lakattu ja kokonaan pesun-
kestävä. Ikkunakalvo estää 90 % UV-säteilyn.
Etuseinä: Pystysuoralla etuseinällä tila voidaan hyödyntää parhaalla 
mahdollisella tavalla. Koossa 3 ja 4 ylösrullattava, koossa 5 ja 6 kokonaan 
irrotettava, räystään reunavahvike sadevesikourun asennukselle, myrsky-
kiinnitysmahdollisuudet ikkunoiden alapuolella ja katon kulmissa.
Sivuseinät: Kaareva sisäänkäynti talliovella ja peitetyt vetoketjut jokaisessa 
seinässä, neulottu, runsas vaahtomuovipalle moitteettomaan tiivistyk-
seen.

Erityisesti talvimatkailun ystävät 
ihastuvat Cortina II -malliin: Seinän 
mukaisesti päättyvältä katolta (ilman 
kattoulkonemaa) lumi liukuu helposti 
alas. Erittäin hyvin rasitusta kestävät 
materiaalit ja tarkka rakennesuun-
nitelma tekevät etuteltasta täydel-
lisen loma-asumuksen 365 päivänä 
vuodessa.

Yleisvarusteet: Sisä- ja ulkopuolelta kiinnitet-
tävissä joustavilla tikaskiinnikkeillä, rei’itetyt 
maasuojat.
Putket: 25 x 1 mm terästä, galvaanisesti sinkitty 
ja kromattu, koko 1 ja 2 kahdella tukijalalla, koot 
3 - 6 kolmella tukijalalla.und chromatisiert.

Putkistopiirrokset
– vakiovarusteena
– lisävarusteena 

(katso sivu 66)

Cortina II harmaa

Cortina II sininen
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TRITON

2 41 3

Suositellut lisävarusteet 

Harjaputki, terästä 25 x 1 mm (per kappale)
Myrskyputki, terästä 22 x 1 mm (per kappale)
Etupaketti „Travel“ * (Hintaetu 30,–)
Vario-Clip (katso sivu 64)
Turvavyö plus (1 pari)
Erikoisvarusteet ja hyödyllisiä lisätarvikkeita sivulta 61 alkaen!

Koko Pohjamitat  
(LxS) cm

Kattomitat  
noin cm Paino kg

1 300 x 240 275 27,0
2 350 x 240 325 28,0
3 400 x 240 375 29,0
4 450 x 240 425 30,0

OSATELTAT

Koko 1–4 Matkailuvaunuille, joiden korkeus on 235 - 250 cm.

Yleisvarusteet: Sisältä ja ulkoa kiinnitettävissä joustavilla tikaskiinnikkeillä, 
rei’itetyt maasuojat, putkikanavat seinissä verantaputkien kiinnittämiseen 
teltan päällykseen.
Materiaali: Katto, roiskevesi- ja maasuojat molemminpuolisesti muovipin-
noitettua polyesterikuitukangasta, sivuseinät ja etuseinä trailtex-kuitua, 
yksipuolisesti pinnoitettua polyesterikuitukangasta, erittäin valonkestävä, 
helppohoitoinen ja soveltuu matkailuun sekä kausipaikalle, ikkunat erit-
täin tehokkaasti UV-säteilyä estävästä kalvosta.
Etuseinä: Irrotettava, voidaan rullata alas verannan muodostamiseksi, 
myrskykiinnitysmahdollisuudet ikkunoiden alla ja kattokulmissa, korkea-
laatuiset verhot etuseinässä kiinnitetään verhoreunavahvikkeeseen.

Katon ja seinien materiaaliyhdistelmä 
pinnoitetuista kuitukankaasta tekee 
tästä teltasta erittäin monikäyttöisen. 
Karavaanarit kuten myös kausipai-
kalla oleilevat osaavat arvostaa tätä 
ominaisuutta.

Teltta soveltuu täysin
varustettuna sekä matkailu- että 
kausikäyttöön. Tilaa lisäksi
etupaketti ”Travel”

Putkistopiirrokset
– Vakiovarusteet

Sivuseinät: Kaikissa sivuseinissä on ovi, sivuun 
rullattavissa, sivuikkunoissa on verhot, runsas 
vaahtomuovipalje kiinnitetään koko korkeu-
deltaan tarranauhalla ja painetaan puristus-
tangoilla matkailuvaunuun siten, että liitos on 
tiivis. Teltan yläkulmiin on neulottu suljettava 
tuuletusaukko, joka takaa riittävän ilmanvaihdon 
teltassa.
Putket: Sarjavalmisteiset 25 x 1 mm teräsputket 
ja puristusputket.
Toimituksen sisältö: Telttapäällinen, putkisto, 
verhot, pyörä- ja tuulisuoja, kiinnitystarvikkeet 
ja pakkauspussi.

1  Pienestä koostaan huolimatta tässä teltassa 
on kuitenkin riittävästi tilaa tuoleille ja 
pöydälle.

2  Etuseinän voi rullata alas ja näin muodostaa 
teltasta verannan.

3  Irrotettava etuseinä helpottaa pystyttämistä.
4  *) Etupaketti „Travel“: sisältää teltan 

pakkauslaukun, teltan tankolaukun, 
putkenkiristimen
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FORTUNA

1 2

Koko Mitat cm Paino kg

1 250 x 280 10,0

Suositellut lisävarusteet

Erikoispuristusputki alumiinia (per kpl)
Vaahtomuovipalteet (1 kpl)
Air-In-ilmatyynypehmuste (per kpl)
Pyörä- ja tuulisuoja (sarja)
Erikoisvarusteet ja hyödyllisiä lisätarvikkeita sivulta 61 alkaen!

Matkailuvaunuille, joiden korkeus on noin 235 - 250 cm.

Yleisvarusteet: Kiristettävissä ulko- tai sisäpuolelta, yhteen hitsatut sau-
mat, riittävästi myrskykiinnitysmahdollisuuksia.

Materiaali: Polyesteri Oxford, 150 D, pinnoitettu, vesipylväs 3000 mm.
Etuseinä: Etuseinässä suuri kirkaskalvoikkuna. Neulotut verhot sulkevat 
ikkunat tiiviisti sisäpuolelta.
Sivuseinät: Suurella tuuletusikkunalla, ulkoläppä (1/2 hyönteisverkko, 1/2 
kirkaskalvo) Ulkoläpällä sekä sivuun rullattava ovi, vetoketjut ovat peitetyt. 
Runsas vaahtomuovipalle ja puristusputket toimitetaan lisätarvikkeina.
Putket: 25/22 mm terästä
Toimituksen sisältö: Telttapäällinen, putket, verhot, kiinnitystarvikkeet, 
pakkauslaukku.

Pelkistetty telttarakenne, jonka 
pystyttäminen on helppoa. Tarvitset 
vain kolme telttatankoa teltan turval-
liseen ja ryhdikkääseen pystytykseen.

1  Ilman sivuseiniä voit käyttää telttaa aurinkokatoksena.
2  Vaahtomuovipalteiden ja kiristystankojen avulla teltan saa 

tuulenpitävän. (Erikoislisävarusteet)

Koko 1

Putkistopiirrokset
– vakiovarusteena
– lisävarusteena 

(katso sivu 66)
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BORA AIR

1 2

Koko Mitat cm Paino kg

1 240 x 240 11,0
2 375 x 240 15,0

Suositellut lisävarusteet

Vaahtomuovipalteet (1 kpl)
Air-In-ilmatyynypehmuste (per kpl)
Etäpehmustesarja katon vakauttamiseen koolle 1
Etäpehmustesarja katon vakauttamiseen koolle 2
Pyörä- ja tuulisuoja (sarja)
Erikoisvarusteet ja hyödyllisiä lisätarvikkeita sivulta 61 alkaen!

Tutki, katso ja pystytä!
www.dwt-zelte.de/assembly/bora-air

OSATELTAT

Bora Air, koot 1 ja 2 reunavahvikkeella 235-250 cm korkeudessa.

Yleisvarusteet: ulkopuolelta kiristettävissä, yhteen hitsatut saumat, 
riittävästi myrskykiinnitysmahdollisuuksia.
Materiaali: 150D Oxford -polyesteri, pinnoitettu, vesipylväs 3000 mm.
Katto: 7 mm ja 5 mm uralla, soveltuu markiisien asennukseen.
Etuseinä: Koko 1, suuri tuuletusikkuna hyttysverkolla ja yhdellä ikku-
naosalla, koko 2 kahdella ikkunaosalla ja suurella tuuletusikkunalla. 
Neulotut verhot sulkevat ikkunat ulkopuolisten katseilta.  
Sivuseinät: suuri tuuletusikkuna, ikkunaläppä ja verhot; sivulle rullat-
tava ovi, vetoketjut peitetty .
Rakenne/putket: 10 cm Air-In-järjestelmä, Bora Air koko 1 kolmella 
kammiolla, koko 2 neljällä kammiolla, alumiininen kattotanko 19/16 mm.

Teltta „Air-In“-järjestelmällä. Pystyt-
tämisessä säästyy aikaa, työvaiheita 
on vähemmän. Teltta painaa noin  
1/3 vähemmän!

Bora Air Koko 2

Koko 1

Koko 2

Putkistopiirrokset
– vakiovarusteena
– lisävarusteena 

(katso sivu 66)

1  Isot ikkunat mahdollistavat hyvän näkyvyyden 
ulos ja tekevät sisätiloista valoisat, Air-In-
järjestelmä takaa riittävän tukevuuden.

2  Kammio kiinnitetään tarranauhoilla ja kiristetään 
katon leveydelle vakauden lisäämiseksi.

Bora Air Koko 1

Toimituksen sisältö: Telttapäällinen Air-in-jär-
jestelmällä, putket, kaksoisiskupumppu, kiinni-
tystarvikkeet, pakkauslaukku.

VIHJE: Sopii liitettäväksi myös matkailu-
autoon. Katso lisätietoja aiheesta s. 58.
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JUNIOR AIR

2 41 3

Suositellut lisävarusteet

Vaahtomuovipalteet (1 kpl)
Ilmapatja-Air-In (per kpl)
Yöpymisteltta 140 x 200 cm
Telttalattia
Pyörä- ja tuulisuoja (sarja)
Vario Clip (katso sivu 64)
Erikoisvarusteet ja hyödyllisiä lisätarvikkeita sivulta 61 alkaen!

Koko Mitat cm Kattomitat cm Paino kg

1 320 x 290 270 14,0

Tutki, katso ja pystytä!
www.dwt-zelte.de/assembly/junior-air

Koko 1

1  Sivuseinä voidaan irrottaa kokonaan.
2  Teltan n. 290 cm syvyys tarjoaa riittävästi 

tilaa pöydälle ja tuoleille.
3  Kun matkailuvaunu tuntuu liian ahtaalta, 

sisäteltta antaa lisätilaa. Tilattava erikseen 
lisävarusteena. 

4  Telttalattia suojaa kosteudelta ja on 
helppo pitää puhtaana. Tilattava erikseen 
lisävarusteena.

Matkailuvaunuille, joiden korkeus on 235 - 250 cm.

Yleisvarusteet: ulkopuolelta kiristettävissä, yhteen hitsatut saumat, riit-
tävästi myrskykiinnitysmahdollisuuksia. 
Materiaali: 150D Oxford -polyesteri, PU-pinnoitettu, vesipylväs 3000 mm 
Etuseinä: leveä ylösrullattava tulo-ovi, oven oikealla ja vasemmalla puolel-
la ikkuna, neulotut verhot sulkevat ikkunat ulkopuolisten katseilta. 
Sivuseinät: Irrotettavat sivuseinät, joissa on suuri tuuletusikkuna, ikku-
naläppä, sisäpuolelle neulotut verhot ja sivulle rullattava ovi, vetoketjut 
peitetty.
Rakenne/putket: 10 cm Air-In-järjestelmä, 1 kammio, 2 alumiinista 28 
mm kattotankoa vakauttavat sivuseiniä entisestään.

Moderni Air-In-järjestelmä mahdol-
listaan nopean pystytyksen. Telttasi 
nousee pystyyn muutamassa minuu-
tissa. 10 cm vahvuiset ilmakammiot 
ovat vakaita ja ne voidaan kiristää 
tikaskiinnikkeillä entistä tukevammiksi.

Toimituksen sisältö: Telttapäällinen Air-in-
järjestelmällä, kaksoisiskupumppu kiinnitystar-
vikkeet, pakkauslaukku.
Lisäominaisuudet: tasainen telttalattia ja sisä-
teltta. Runsaat vaahtomuovipalteet ja puris-
tustangot saatavilla lisävarusteina. 

Putkistopiirrokset
– vakiovarusteena
– lisävarusteena 

(katso sivu 66)

UUSI
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GARDA AIR

2 31

Tutki, katso ja pystytä!
www.dwt-zelte.de/assembly/junior-air

Koko Mitat cm Kattomitat cm Paino kg

1 340 x 300 270 15,0

Suositellut lisävarusteet

Vaahtomuovipalteet (1 kpl)
Ilmapatja-Air-In (per kpl)
Yöpymisteltta 140 x 200 cm
Telttalattia
Pyörä- ja tuulisuoja (sarja)
Erikoisvarusteet ja hyödyllisiä lisätarvikkeita sivulta 61 alkaen!

Tutki, katso ja pystytä!
www.dwt-zelte.de/assembly/garda-air

OSATELTAT

Matkailuvaunuille, joiden korkeus on 235 - 250 cm.

Yleisvarusteet: ulkopuolelta kiristettävissä, yhteen hitsatut saumat, 
riittävästi myrskykiinnitysmahdollisuuksia. 
Materiaali: 150D Oxford -polyesteri, PU-pinnoitettu, vesipylväs 3000 
mm 
Etuseinä: leveä ylösrullattava tulo-ovi, oven oikealla ja vasemmal-
la puolella ikkuna, neulotut verhot sulkevat ikkunat ulkopuolisten 
katseilta. 
Sivuseinät: Irrotettavat sivuseinät, joissa on suuri tuuletusikkuna, 
ikkunaläppä, sisäpuolelle neulotut verhot ja sivulle rullattava ovi, 
vetoketjut peitetty.
Rakenne/putkisto: 10 cm Air-In-järjestelmä, 2 kammiota, 2 alumii-
nista  19/16 mm kattotankoa sivuseinien vakauttamiseksi.

Helppo pystytys muutamassa mi-
nuutissa. Kaksi ilmakammiota täyttyy 
kaksoisiskupumpulla lyhyessä ajassa.  
10 cm Air-In-järjestelmä on vakaa ja 
kaksi kattotankoa antaa sille lisäksi 
tukea sivutuulta vastaan.

1  Etuseinän suuret ikkunat päästävät paljon valoa sisään. Kaikki ikkunat 
voi peittää neulotuilla verhoilla.

2 Molemmille puolille on neulottu suuret tuuletusikkunat.
3  Vaahtomuovipalteella ja puristustangolla voidaan teltta pystyttää 

entistäkin tiiviimmäksi tuulta vastaan. Tilattava erikseen.

Putkistopiirrokset
– vakiovarusteena
– lisävarusteena 

(katso sivu 66)

Toimituksen sisältö: Telttapäällinen Air-in-
järjestelmällä, kaksoisiskupumppu kiinnitystar-
vikkeet, pakkauslaukku.
Lisäominaisuudet: tasainen telttalattia ja sisä-
teltta. Vaahtomuovipalteet ja puristustangot 
saatavilla lisävarusteina. 

Koko 1

UUSI
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AURINKOKATOKSET Aurinkokatokset ovat ihanteellinen ratkaisu, kun tarvitaan suojaa paahtavalta 
auringolta. Aurinkokatokset ovat ihanteellinen ratkaisu minimalisteille kuten 

myös monille muille karavaanareille, jotka haluavat täydentää varusteitaan 
aurinkokatoksella.
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AURINKOKATOKSET

Aurinkokatos sopii ennen kaikkea lyhyisiin pysähdyksiin aurinkoisilla alueilla, 
sillä siinä on tavallisesti vain muutamia osia ja se on sen vuoksi – ja kevyiden 
materiaaliensa ansiosta – helppo pystyttää käden käänteessä. Aurinkokatok-
set ovat edullinen vaihtoehto usein suurikokoisille ja vaikeasti käsiteltäville 
markiiseille.

Vain harvat aurinkokatokset suojaavat tuulelta. Poikkeuksena on mallimme Flair 
Vario -moduuli: Sen voit vaiheittain muuntaa kevyeksi etuteltaksi (sivu 44/45).

Yksityiskohtaisempia lisätietoja yksittäisistä teltoista on saatavilla 
osoitteessa www.dwt-zelte.com.

dwt:n aurinkokatokset:  
nopea ja joustava pystyttää
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FLAIR VARIO MODUL II

1 2

1  Perusmoduuli: Yksinkertainen ja tehokas 
aurinkokatos, jonka voit täydentää 
sivuosilla(Lisävarusteet lisähinnalla) ja etuseinällä.

Kaunis aurinkokatos suojaa keskipäivän painostavalta 
kuumuudelta ja luo miellyttävän varjoisan paikan lukemi-
seen, ruokailuun ja mukavaan istuskeluun. Värilliset sivuseinät 
voit tilata lempivärisi mukaisina; saat oivallisen tuulensuojan.

2  Sivuseinät jälkivarusteluun tarjotaan 
värillisinä malleina keltainen, harmaa ja 
sininen suurella kalvoikkunalla.

Perusmoduuli sinisillä
sivuseinillä. Sivuseinät

tilattava erikseen
lisävarusteena.

Katon 
kiristystarvikkeet

UUSI
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3 4 5

Suositellut erikoisvarusteet

Etupaketti „Safe“ teräs * (Hintaetu 50,–)
Etupaketti „Safe“ alumiinia ** (Hintaetu 50,–)
Katon kiristystarvikkeet 
(2 harjaputkea terästä 25 x 1 mm sis. kiristysvyön)
Katon kiristystarvikkeet 
(2 harjaputkea alumiinia 28 x 1 mm sis. kiristysvyön)
Myrskytuki terästä 22 x 1 mm (per kpl)
Myrskytuki alumiinia 25 x 1 mm (per kpl)
Vario Clip (katso sivu 64)
Myrskyhihna Plus (1 pari)
Pyörä- ja tuulisuoja (sarja)
Erikoisvarusteet ja hyödyllisiä lisätarvikkeita sivulta 61 alkaen!

*) koostuu teräksisistä 25 x 1 mm  perusputkista ja katon teräksisestä kiritysputkesta

**) koostuu alumiinisista 28 x 1 mm  perusputkista ja katon alumiinisesta kiristysputkesta

Koko A-mitta
cm

Paino
kg

8 761 - 790 6,2
9 791 - 820 6,6
10 821 - 850 6,7
11 851 - 880 6,8
12 881 - 910 7,0
13 911 - 940 7,2
14 941 - 970 7,4
15 971 - 1000 7,5
16 1001 - 1030 7,6
17 1031 - 1060 8,0
18 1061 - 1090 8,2
19 1091 - 1120 8,4
20 1121 - 1150 8,5
21 1151 - 1180 8,6
Sivuosat ”Värillinen” siniset, keltaiset tai harmaat (1 pari)
Sivuosat ”Avonainen” (1 pari)
Verhosarja etu- ja sivuseinille
Tilaa putket erikseen mukana
Pystytystappisarja (koostuu 3 pystytystapista)
Perusputket terästä 25 x 1 mm
Perusputket alumiinia 28 x 1 mm
Ota ehdottomasti huomioon kokosuositusohjeemme sivulla 28.

AURINKOKATOKSET
Katoksen syvyys: noin 240 cm
Materiaali: Katto-osa, etuseinä ja sivuseinät trailtex-kuitukangasta, yksi-
puolisesti pinnoitettu, ikkuna korkealaatuista kalvoa tehokkaalla UV-sä-
teilyn kestävyydellä.
Katto-osa: Ilman saumaa, neulotuilla putkikanavilla päätyputkille (perus-
putkia käytettäessä), vankat suorakulmaiset silmukat myrskykiinnitykseen 
etukulmissa ja vetoketjut etuseinän ja sivuseinien kiinnittämiseen.
Sivuseinät: Tilattava erikseen, irrotettavat vaihdettavilla vetoketjuilla, 
värillisinä (sininen, keltainen ja harmaa) kalvoikkunalla tai avonaisena 
hyönteisverkolla ja ikkunan peiteläpällä.
Etuseinä: Tilattava erikseen (suositellaan vain yhdessä perusputkiston 
kanssa!). Kiinnitys vetoketjulla.
Kiinnitys: Sisäpuolelta kiinnitettävissä joustavilla tikaskiinnikkeillä, ulko-
puolella rei’itetyt maasuojat.
Toimituksen sisältö: Perusmoduuli (ilman sivuseiniä, ilman etuseinää!), 
kiinnitysnarut, kiinnitystapit, kiilat.
Putket: Käytettävissä on kolme putkistovaihtoehtoa; tilattava erikseen 
(ks. hinnasto). Perusputkistoa käytettäessä suosittelemme koosta 11 
alkaen kahta lisäputkea kattoon, koosta 13 alkaen kahta lisämyrskyput-
kea koosta 18 alkaen neljää lisäputkea katoon, koosta 21 alkaen neljää 
lisämyrskyputkea - tilattava erikseen. Lisäputket on esitelty sivulla 66.

OHJE: Etu- ja sivuseiniä käyttäessäsi ota
huomioon, että ne ovat vain ylimääräisiä tuulen- 
ja auringonsuojia. Niiden käyttö ei tarjoa samaa 
mukavuutta kuin Primus- ja Komfort-luokkien 
telttamallit . Epävarmoissa sääolosuhteissa, 
lumisateessa, sateessa ja tuulessa, suosittelem-
me aurinkokatoksen purkamista oman turval-
lisuutesi ja naapuriesi turvallisuuden takaami-
seksi. 

VIHJE: Kattopinnan optimaalisen pingotuk-
sen tukemiseen suosittelemme katon kiristys-
tarvikkeita, jotka muodostuvat 2 kiristysvyöstä 
ja 2 harjaputkesta (saatavana lisävarusteena). 
Kiinnitä kuitenkin huomiota sivuosien hyvään 
maakiinnitykseen.

3  Avonaisessa mallissa sivuseinät on varustettu 
hyönteisverkolla ja ikkunan peiteläpillä, jotka suojaavat 
vedolta ja auringonvalolta. Suosittelemme etuseinän 
käyttöä poikittaisilmanvaihdon parantamiseen.

4  Sivuseinän „Fresh“ ikkunaläppää voidaan 
kiristää niin, että sadevesi ei pääse sisään.

Putkistopiirrokset
– Sarjavarusteet
– Suositeltavat lisäputket
 (katso s. 66)

Koko 8–10 

Koko 11–12

Koko 13–17

Koko 18–20

Koko 21

5  Voit asentaa jopa kaksiosaisen etuseinän, jossa on kaksi kalvoikkunaa oikealla 
etuseinäpuoliskolla sekä kaarisisäänkäynti hyönteisverkkoikkunalla/kalvoläpällä 
vasemmalla etuseinäpuoliskolla. Kiinnitys kattoon ja sivuseiniin tehdään 
vetoketjuilla. Tätä laajennusta suositellaan vain perusputkiston kanssa. 

Katon kiristystyökalu 
sisältyy „Safe“-
etupakettiin.
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FOYER TOUR PLUS

Erikoisvarusteet ja hyödyllisiä lisätarvikkeita sivulta 61 alkaen! Erikoisvarusteet ja hyödyllisiä lisätarvikkeita sivulta 61 alkaen!

Koko Mitat cm Paino kg

1 240 x 200 5,5
2 335 x 200 7,5

Koko Reunavahvikkeen pituus cm Paino kg

1 600 10,0
2 700 10,5
3 800 11,0
4 900 11,5

Aidon aurinkosuojan estävän katon lisäksi myös harmaaksi sävytetty kalvo estää UV-säteilyä 
vähintään 90 %. Oikea valinta seuraksesi lyhyelle lomalle.

Aurinkokatos integroidulla tuulisuojalla: Muunneltavan Tour Plus-katoksen voit pystyttää 
ympäristön ja säätilan  mukaisesti Sinulle parhaiten sopivalla tavalla!

Foyerin sävytetyt ikkunat saavat sinut lomatunnelmaan! 
Ja vaikka Ukko ylijumala ei joskus tarkoittaisikaan pelkkää 
hyvää, suojakatto huolehtii siitä, että pääset mobiiliin kotii-
si kuivin jaloin ja sisällä pysyy kaikki siistinä.

Katossyvyys: noin 200 cm

Materiaali: Katto ja etuseinä yksipuolisesti muovipinnoitettua 
polyesterikuitukangasta, pesunkestävä ja erittäin helppohoito-
inen. Etuseinän täysin läpinäkyvä ikkunakalvo on sävytetty har-
maaksi ja estää vähintään 90 % epäterveellisestä UV-säteilystä.

Eikö tämä olekin käytännöllinen: Äärimmäisen kevyen Tour 
Plus katoksen voit asentaa matkailuvaunun pitkittäissivulle 
oikealle tai vasemmalle – auringonvalon ja tuulensuunnan 
mukaisesti.

Katossyvyys: noin 240 cm
Varusteet: Äärimmäisen kevyt, muunneltava, aurinkosuojana 
pohjan pituisella sivuosalla oikealle tai vasemmalle puolelle tai per-
inteisesti vaunun sivulle! Reikälista (reikien etäisyys 50 cm) edessä.

Etuseinä: joustavat tikaskiinnikkeet ja 
teleskooppiset pystytysputket auttavat 
kiristämään etuseinän kaltevuuden yksilöl-
lisesti mielesi mukaiseksi.
Putket: Koko 1 kahdella pystytysputkella 
22 x 1 mm; koko 2 kolmella pystytysput-
kella.

OHJE: Epävarmoissa sääolosuhteissa,
lumisateessa, sateessa ja tuulessa, suositte-
lemme aurinkokatoksen purkamista oman 
turvallisuutesi ja naapuriesi turvallisuuden 
takaamiseksi.

Materiaali: Kokonaan trailtex-kuitukangas-
ta, hengittävä, pesunkestävä, valonkestävä, 
vesitiivis ja erittäin vetoluja.
Toimituksen sisältö: Teltta, 3 pystytysput-
kea, kiinnitysnarut, kiilat ja kiinnitystapit.
Putket: Kolme pystytysputkea 22 x 1 mm 
terästä.

OHJE: Epävarmoissa sääolosuhteissa
(lumisade, sade ja tuuli)suosittelemme 
aurinkokatoksen purkamista oman tur-
vallisuutesi ja naapuriesi turvallisuuden 
takaamiseksi.
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DELTA I I FLORA
250

340

320250

80

Erikoisvarusteet ja hyödyllisiä lisätarvikkeita sivulta 61 alkaen!

Koko Mitat cm Paino kg

1 250 x 250 7,3
2 250 x 320 8,5

Suositellut lisävarusteet

Liitäntäputki
Reunakiinnikesarja
Magneettikiinnikesarja
Imukuppi (per kpl)
Erikoisvarusteet ja hyödyllisiä lisätarvikkeita sivulta 61 alkaen!

Koko Mitat cm Paino kg

1 200 x 240 6,1
2 250 x 240 6,5
3 300 x 240 8,2
4 350 x 240 8,7
5 400 x 240 9,0
6 450 x 240 9,3

AURINKOKATOKSET

Pieni tauko kahden määränpään välissä? Siihen mennessä, kun pöytä ja tuolit on otettu esille, on myös 
aurinkokatos kiristetty paikoilleen. Ja sininen ikkunakalvo huolehtii UV-säteilyn lisäksi myös kaksin verroin 
paremmasta lomatunnelmasta!

1  Valitse lempivärisi laguuninsininen ja vaaleanharmaa. 2  Täydellisesti muunneltavissa: 
Aurinkokatoksena voit valinnaisesti 
käyttää sitä joko auton keulassa tai 
perässä.

Pohjapiirros Gr. 1 Gr. 2

Delta II on todellinen katsemagneetti! Olipa kysymys asun-
tovaunusta tai bussista – ultrakevyt aurinkokatos on pin-
goitettu kädenkäänteessä, ja pääset nopeasti nauttimaan 
sen luomasta miellyttävästä varjosta.

Flora on kaikkialla hyödyllinen: Siirrettävänä katoksena 
auton perässä, pullokorien suojakatoksena tai sivuseinän 
markiisina, jolloin se tarjoaa varjoisan istumapaikan. Kahdella 
miellyttävällä värillä!

Lisävaruste: erit täin kevy t ja helposti 
muunneltavissa oleva aurinkokatos sopii 
matkailuautoon ja bussiin. Asennetaan 
paikoilleen reunavahvikkeilla tai putkikana-
van avulla.
Katossyvyys: noin 170/250 cm - 240/320 cm
Materiaali: trailtex-kangas, hengittävä, 
pesun- ja valonkestävä, vedenpitävä ja 
erittäin repäisyluja. Sävytetty ikkunakalvo 
estää vähintään 90 % UV-säteilystä.
Toimituksen sisältö: Katto, pystytysput-
ket, kiristyshihnat ja kiinnikkeet.
Putket: kolme teräksistä pystytysputkea 
22 x 1 mm.

Katossyvyys: noin 240 cm
Materiaali: Kokonaan pinnoitettua polyes-
terikuitukangasta, vettähylkivä, helppohoi-
toinen ja vetoluja.
Putket: Koko 1 - 2 kahdella, koot 3 - 6 kol-
mella pystytysputkella 22 x 1 mm terästä.
Toimituksen sisältö: Katto, pystytysputket, 
kiinnitysnarut, kiilat.
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TELTAT MATKAILU-  
JA RETKEILYAUTOIHIN

Mobiiliteltta on matkailuautolla ja retkibussilla 
matkustavalle lomailijalle ensisijainen valinta, 

jos haluat tehdä retkiä ajoneuvollasi, ilman 
että joudut luopumaan leiripaikastasi.
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Aktiivisille ja maailmanmatkaajille: 
dwt:n mobiiliteltat. 
Pienissä matkailuautoissa ja retkibusseissa asuintila on rajallinen. Mobiili-
teltat laajentavat pinta-alaa ja tarjoavat samalla muutakin etua: Kun tutkit 
seutua ajoneuvollasi, mobiiliteltta toimii turvallisena varastotilana esim. 
polkupyörille ja muulle tavaralle. Kaikissa dwt:n retkimobiili- ja bussitelto-
issa on suljettava takaseinä ja ne ovat vapaasti seisovia.

Tarjolla on laaja valikoima erilaisia malleja, joissa on erilaiset perusmitat ja 
varustukset. Kevyet materiaalit, pienet pakkaukset ja alhainen paino ovat 
mobiilitelttojemme olennaisia ominaisuuksia.

Vakiokiinnitys: 
Liitäntäputki 
puristuskiinnikkeellä 

Erillinen lattia

Neulottu lattia

Kaikkien autotelttojen kiinnityksessä (lukuun ottamatta Maxum, Luna Air, Sinus Alu) voit valita näiden neljän kiinnitystavan väliltä:

1. Imukuppi

Imukuppi – liitäntätangon kiinnitys myös 
ilman sadeuraa tai urakiskoa: Liitäntäputki 
kiinnitetään vain imukuppiin, joka kiinnitetään 
ajoneuvon kuivaan ja puhtaaseen kattoon.

2. Magneettikiinnike

Magneettikiinnike tarjoaa vielä nopeamman 
mahdollisuuden ajoneuvoon kiinnittämiseen. 
Se tarttuu tasaisiin peltikattoihin ja liitetään 
telttaan reunavahvikkeiden ja proĀilien avulla.

3. Reuna-kiinnikesarja

Ajoneuvoihin, joissa ei ole sadeuraa, tarjo-
amme lisävarusteena reunakiinnikesarjan 
teltan kiinnittämiseen (reunavahvikkeille 5  
ja 7 mm).

4. Kiinnitys kattotelineeseen

Jos ajoneuvossasi on kattoteline, voit käyttää 
kiinnineulottuja tarranauhoja.

Mitä etua on telttalattiasta?
Leiriytyjät eivät yleensä pidä vedosta, 
kosteudesta ja hyönteisistä. Telttalattian 
avulla ne voidaan välttää. Telttalattia ei vain 
estä kosteuden ja veden tunkeutumista 
teltan sisälle, vaan se luo sulun myös 
pohjasta nousevalle kosteudelle, joka 
lämpötilan vaihteluissa (erityisesti öisin tai 
sääolosuhteiden muuttuessa) tiivistyy teltan 
seiniin, etupäässä kattoalueelle. Telttalattia 
estää myös epätoivottujen maaperän 
hyönteisten pääsyn telttaan. Se tekee myös 
teltan puhdistamisesta lastenleikkiä, jotta 
voit aina nauttia olostasi bussiteltassasi. 
Malleihimme Sprint II, Pegasus III, Rapid 
Air, Isola Air, Luna Air ja Maxum kuuluu 
sarjavalmisteisena telttalattia.
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PICCO

21

Malli Mitat cm Paino kg

Picco 320 x 150 + 100 12,0
Magneettikiinnikesarja 1,0
Reunakiinnikesarja 0,5
Imukuppi (per kpl)
Erikoisvarusteet ja hyödyllisiä lisätarvikkeita sivulta 61 alkaen!

Pakkausmitat: noin 75 x 23 cm (LxS)

1  Sivuseinä voidaan nostaa sivulle 
aurinkokatokseksi.

2  Kaksi sisäpuolella kulkevaa kattotankoa 
tukevat riittävästi, kun ajoneuvo ei ole 
telttaan liitettynä.

Busseihin sadekourun korkeudella 180 - 220 cm

Teltan syvyys: noin 250 cm (150 cm + 100 cm)
Teltan leveys: noin 320 cm
Materiaali: 68 D polyesterikuitukangas, PU-pinnoitettu, vesipylväs  
3.000 mm.
Etuseinä: Kaksi kirkaskalvoikkunaa verhoilla, sisäänkäynti voidaan rullata 
ylös.
Sivuseinät: Kaikissa tuuletusikkuna (hyönteisverkko/kirkaskalvo), voidaan 
sulkea kangasläpällä ja vetoketjulla.

Paljon hyötyä pienellä rahalla! Edulli-
nen hittituotteemme, käytännöllinen 
autoteltta Picco, tarvitsee vain vähän 
tilaa, se voidaan pystyttää nopeasti 
ja se toimii täydellisesti esimerkiksi 
suojana huonolla säällä.

Takaseinä: Voidaan rullata ylös, putkikanava 
liitäntäputkelle ja reunavahvike. Katso yksityis-
kohtainen kiinnityksen kuvaus ajoneuvoon!
Putket: Pitkäikäiset putket (vaipoitettu kuitulasi) 
12,7 mm, kahdella kattoputkella teleskooppio-
minaisuudella ja liitäntäputkella terästä. 2 pys-
tytysputkea.

Putkistopiirrokset
– vakiovarusteena
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RODEO II

21

Malli Mitat cm Paino kg

Rodeo II 340 x 240 13,0
Telttalattia 1,0
Yöpymisteltta 140 x 200 1,0
Magneettikiinnikesarja 1,0
Reunakiinnikesarja 0,5
Imukuppi (per kpl)
Erikoisvarusteet ja hyödyllisiä lisätarvikkeita sivulta 61 alkaen!

Pakkausmitat: noin 75 x 23 cm (LxS)

1  2 sisäpuolella kulkevaa kattotankoa tukevat 
riittävästi, kun ajoneuvo ei ole telttaan 
liitettynä.

2  Teltassa on makuupaikat kahdelle henkilölle. 
(Erikoislisävarusteet)

Ajoneuvoihin sadekourun korkeudella 180 - 220 cm.

Teltan syvyys: noin 240 cm 
Teltan leveys: noin 340 cm
Materiaali: 68D polyesterikuitukangas 190T, PU-pinnoitettu, vesipylväs 
3000 mm.
Sivuseinät: Suuri kirkaskalvoikkuna mukana verho, ovi on keskellä
Etuseinä: Irrotettava ja jaettava, suurella kirkaskalvoikkunalla sis. verhon 
vasemmalla puolella, oikealla puolella sisäänkäynti, joka on suljettuna suuri 
tuuletusikkuna (ulkoläpällä).
Takaseinä: 2 leveydelle avattava, voidaan rullata vasemmalle, liitäntä-
tunnelireikäsaumalla liitäntäputkelle ja valmisteltu reunavahvike. Katso 
kiinnityksen yksityiskohtainen kuvaus ajoneuvoon!
Varusteet: Sisäpuolella hitsatut saumat, Rengasvahvisteiset maasuojat

Pienikokoinen tunneliteltta antaa 
matkustettaessa lisätilaa. Se on  
vapaasti seisova ja poissaolessasi voit 
käyttää sitä kalusteiden ja  
urheiluvälineiden säilytystilana.

Putket: Pitkäikäiset putket (vaipoitettu kuitulasi) 
12,7 mm,. Kattoputkea ja liitäntätunnelin putken 
terästä
Lattia (Erikoisvarusteet): Ripustetaan renkaista 
nappuloilla. Kulmat ja sivut voi kiinnittää maa-
pohjaan renkailla. Telttalattia vähentää lauhde-
veden muodostumista telttaan, pitää hyttyset 
loitolla ja helpottaa puhdistamista.

Putkistopiirrokset
– vakiovarusteena
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FJORD 30

2 3 4 51

Malli Mitat cm Paino kg

Fjord 30 340 x 240 14,0
Telttalattia 1,0
Yöpymisteltta 140 x 200 1,0
Aurinkokatos 340 x 140 1,5
Magneettikiinnikesarja 1,0
Reunakiinnikesarja 0,5
Imukuppi (per kpl)
Erikoisvarusteet ja hyödyllisiä lisätarvikkeita sivulta 61 alkaen!

Pakkausmitat: noin 75 x 23 cm (L x S)

1  Aurinkokatos luo teltalle varjoa. Katos 
voidaan asentaa jälkikäteen. Tilaa 
aurinkokatos erikseen.

2  Oven ollessa kiinni suuri hyönteisverkko 
tarjoaa hyvät tuuletusmahdollisuudet ja 
pitää hyttyset loitolla.

3  Sisätelttaa antaa lisää nukkumapaikkoja, kun 
ajoneuvossa tulee liian ahdasta. Tilattava 
erikseen lisävarusteena.

4  Teltta seisoo vapaasti. Kolme katossa olevaa 
kiristystankoa mahdollistaa sen. Poissa 
ollessasi voit käyttää telttaa säilytystilana 
kalusteille tai polkupyörille.

5  Erillinen lattia eristää kosteuden, vähentää 
lauhdeveden muodostumista ja on helppo 
puhdistaa. Tilattava erikseen lisävarusteena.

Ajoneuvoihin sadekourun korkeudella 180 - 220 cm 

Varusteet: Sisäpuolella hitsatut saumat, ulkopuolella sidosnauhat.
Teltan syvyys: noin 240 cm Teltan leveys: noin 340 cm
Materiaali: 75D polyesterikuitukangas 190 T, PU-pinnoitettu ja erittäin repäisyluja; vesipylväs 3000 mm.
Etuseinä: Irrotettava ja jaettava, suurella kirkaskalvoikkunalla sis. verhon vasemmalla puolella, oike-
alla puolella sisäänkäynti, joka on suljettuna suuri tuuletusikkuna (ulkoläpällä). 
Sivuseinät: Vasemmassa sivussa tuuletusikkuna (toinen puolisko hyttysverkko, toinen puoliskokir-
kaskalvo), kangasläpällä ja vetoketjulla puoliksi ja kokonaan suljettavissa. Oikealla puolella ylösrul-
lattava ovi ja neulottu tuuletusikkuna.
Takaseinä: Sivuttain oikealle rullattavissa, muunneltavatuulisuoja, liitostunneli putkikanavalla lii-
täntäputken ja reunavahvikkeen sisääntyöntöä varten.  Katso myös yksityiskohtainen kiinnityksen 
kuvaus ajoneuvoon!
Putket: Pitkäikäiset lasikuituputket kahdella kattoputkella (teleskooppi) ja teräksisellä liitäntäputkella. 
Lattia lisävarusteena: ripustetaan renkaista kiinnikkeillä. Kulmat ja sivut voi kiinnittää maapohja-

Putkistopiirrokset
– vakiovarusteena

Fjord 30 -malli sopii ihanteellisesti 
suosittuihin Mercedes, VW, Ford, 
Peugeot ja Citroën Mini Van -autoi-
hin. Kiinnitys kattotelineeseen on hel-
ppoa tarranauhojen avulla! Ajoneu-
von rakenteesta riippuen on kiinnitys 
mahdollista neljällä muullakin tavalla! 
Etu- ja sivuseinien suuret tuuletusik-
kunat huolehtivat kuumina päivinä 
raittiin ilman saannista telttaan. 

an renkailla. Telttalattia vähentää lauhdeveden 
muodostumista telttaan, pitää hyttyset loitolla 
ja helpottaa puhdistamista.

UUSI
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RAPID AIR

2 3 4 51

Malli Mitat cm Paino kg

Rapid Air 340 x 240 14,0
Yöpymisteltta 140 x 200 1,0
Magneettikiinnikesarja 1,0
Reunakiinnikesarja 0,5
Imukuppi (per kpl)
Erikoisvarusteet ja hyödyllisiä lisätarvikkeita sivulta 61 alkaen!

Pakkausmitat: noin 75 x 25 cm (LxS)

Tutki, katso ja pystytä!
www.dwt-zelte.de/assembly/rapid-air

Sisältää telttalattian

Ajoneuvoihin, joiden vesikourun korkeus on 180 – 220 cm.

Teltan syvyys: noin 240 cm
Teltan leveys: noin 340 cm
Varusteet: Kiinteästi ommeltu lattia, sisäpuolella hitsatut saumat, ulko-
puolella maasuojat
Materiaali: 75D polyesterikuitua 190 T, PU-pinnoitettu, vesipatsas 3000 mm.
Etuseinä: Vasemmalla puolella suuri kirkaskalvoikkuna sis. verhot, oikealla 
puolella sisäänkäynti, jota suljettuna voi käyttää tuuletusikkunana (suoja-
läpällä).
Sivuseinät: Vasen sivuseinä tuuletusikkunalla (toisella puolella hyttysver-
kko ja toisella puolella kirkaskalvo), kangasläpällä ja puoleen väliin ulottu-
valla vetoketjulla, täysin suljettava, oikealla puolella ylösrullattava ovi sekä 
tuuletusikkuna.

Takaseinä: Voidaan avata kahteen eri levey-
teen, vasemmalle sivuun rullattava, liitäntätun-
neli jossa on reikäsauma liitäntäputkea varten 
ja reunavahvike. Katso myös yksityiskohtainen 
ohje ajoneuvoon kiinnittämiseen.
Putket: 6 cm Air-In-järjestelmä, 3 ilmakammi-
ota, kattoputket ja liitäntäputki, kaksivaiheinen 
ilmapumppu sisältyy toimitukseen
Lattia: Kiinteästi ommeltu. Kulmat ja sivut voi-
daan kiinnittää maahan silmukoilla. Teltan lattia 
vähentää kosteuden muodostumista teltassa, 
pitää hyönteiset loitolla ja se on helppo puh-
distaa.

Putkistopiirrokset
– vakiovarusteena

1  Telttaa voidaan käyttää oleskelu- tai 
varastotilana.

2  Ovi on samalla suuri tuuletusikkuna, joka 
pitää myös hyönteiset loitolla.

3  Kattotangot lisäävät vakautta, joten teltta voi 
seistä vapaasti. Tämä on erityisen tärkeää, 
kun haluat lähteä ajoneuvollasi retkelle.

4  Lattia on kiinteästi ommeltu ja kaikinpuolin 
mukava: Vähemmän likaa, vähemmän 
hyönteisiä, vähemmän kosteutta.

5  Teltassa on makuupaikat kahdelle henkilölle. 
(Erikoislisävarusteet)

Uuden Air-In-järjestelmän kolmen 
ilmakammion avulla voit pystyttää 
teltan nopeasti ja vaivattomasti. 
Säästät runsaasti aikaa teltan pystyt-
tämisessä ja purkamisessa. Teltta on 
kuitenkin hyvin tukeva.
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ISOLA AIR

2 3 41

Malli Mitat cm Paino kg

Isola Air 300 x 300 16,5
Yöpismisteltta 140 x 200 1,0
Magneettikiinnikesarja 1,0
Reunakiinnikesarja 0,5
Imukuppi (per kpl)
Erikoisvarusteet ja hyödyllisiä lisätarvikkeita sivulta 61 alkaen!

Pakkausmitat: noin 75 x 23 cm (LxS)

Tutki, katso ja pystytä!
www.dwt-zelte.de/assembly/isola-air

1  Teltta on vapaasti seisova ja toimii 
ajoneuvon kanssa poissa ollessasi 
tervetulleena varastotilana esim. 
huonekaluille tai polkupyörille.  

2  Teltan antama tila on ajoneuvon antaman 
tilan lisäksi keskeisen tärkeää, kun tarvitaan 
suojaa sateelta tai auringolta!

3  Etuseinän tuuletusaukko on erityisen 
arvokas. Tämä suuri tuuletusaukko huolehtii 
sivuseinien tuuletusikkunoiden ohella 
miellyttävästä ilmastosta ja pitää samalla 
hyönteiset loitolla.

4  Sisätelttaa voidaan käyttää 
nukkumapaikkana tai varastotilana. Tilattava 
erikseen lisävarusteena.

Ajoneuvoihin sadekourun korkeudella 180 – 220 cm.

Teltan syvyys: noin 300 cm 
Teltan leveys: noin 300 cm
Materiaali: 75D polyesterikuitukangas 190 T, PU-pinnoitettu; vesipylväs 
3000 mm.
Etuseinä: suurella tuuletusikkunalla ja ulkoläpällä vasemmalla puolella, 
oikealla puolella sisäänkäynti, joka on suljettuna suuri tuuletusikkuna 
(ulkoläpällä). 
Sivuseinät: Vasemmassa sivuseinässä tuuletusikkuna (toinen puolisko 
hyttysverkko, toinen puolisko kirkaskalvo), kangasläpällä ja vetoketjulla 
puoliksi ja kokonaan suljettavissa. Oikealla puolella ylösrullattava ovi ja 
neulottu tuuletusikkuna.
Takaseinä: 2 leveydelle avattava, voidaan rullata sivuun vasemmalle, lii-
tostunneli putkikanavalla liitäntäputken ja reunavahvikkeen sisääntyöntöä 
varten. 

Putkistopiirrokset
– vakiovarusteena

Varusteet: Kiinteästi neulottu lattia, sisäpuolella hitsatut saumat, ulko-
puolella sidosnauhat
Rakenne: 10 cm Air-In-järjestelmä, 3 kammiota, liitäntäputki, kaksoisisku-
pumppu kuuluu toimitukseen
Lattia: kiinteästi neulottu. Kulmat ja sivut voi kiinnittää maapohjaan ren-
kailla. Telttalattia vähentää lauhdeveden muodostumista telttaan, pitää 
hyönteiset loitolla ja helpottaa puhdistamista.

VIHJE: Kaikissa bussiteltoissa (paitsi Maxum, Luna Air, Sinus Alu ja
Globus Plus) on valittavana neljä kiinnitysmahdollisuutta. Lisätietoja asi-
asta sivulla 49.

Air-In-järjestelmä voidaan täyttää 3 
venttiilistä kaksoisiskupumpulla hel-
posti ja vaivattomasti. 10 cm vahvui-
set ilmakammiot ja kupurakenne ovat 
vakaita ja niitä tukevat kiinnitysnarut 
ja lattiakiinnitys

Sisältää telttalattian

UUSI
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PEGASUS I I I

2 3 41

Malli Mitat cm Paino kg

Pegasus III 500 x 300 24,0
Yöpymisteltta 140 x 210 3,0
Magneettikiinnikesarja 1,0
Reunakiinnikesarja 0,5
Imukuppi (per kpl)
Erikoisvarusteet ja hyödyllisiä lisätarvikkeita sivulta 61 alkaen!

Pakkausmitat: noin 95 x 35  cm (LxS)

1  Ajoneuvo ja teltta muodostavat yhtenäisen 
yksikön 4 eri kiinnitystavan ansiosta.

2  Valinnainen yöpymisteltta: Sisähytit antavat 
tilaa 4 ylimääräiselle nukkkumispaikalle 
teltassa. Jos haluat hyödyntää lisää 
säilytystilaa teltassa, voit päiväsaikaan 
luopua sisäteltasta.

3  Tämän mallin mukavat tilat tekevät lomastasi 
luksusluokan oleskelun.

4  Molemmissa etuseinän osissa on 
tuuletusikkuna, joka voidaan rullata ylös tai 
kiristää sadesuojaksi.

Busseihin sadekourun korkeudella 180 – 220 cm.

Teltan syvyys: noin 300 cm 
Teltan leveys: noin 500 cm
Varusteet: Sisäpuolella hitsatut saumat, ulkopuolella maasuojat; teltta-
lattia. 
Materiaali: 75D polyesterikuitukangas, PU-pinnoitettu, vesipylväs 3000 mm
Etuseinä: kaksi tuuletusikkunaa (hyttysverkko/kirkaskalvo) suljettavissa 
vetoketjulla varustetulla kangasläpällä; oikeanpuoleinen osa voidaan rul-
lata ylös tai pystyttää aurinkokatokseksi.
Sivuseinät: Vasemmassa sivuseinässä ylösrullattava sisäänkäynti ja tuuletu-
sikkuna (hyttysverkko/kirkaskalvo), suljettavissa vetoketjulla varustetulla 
kangasläpällä; kalvoikkuna, jossa on verho ja ylhäällä olevat tuuletusaukot. 
Vasemmassa sivuseinässä kaksi ylimääräistä tuuletusaukkoa.

Pegasus III pystytetään vinottain 
ajoneuvon eteen, mistä johtuen paras 
mahdollinen tilankäyttö on taattu. 
Suuret tuuletusikkunat huolehtivat 
riittävästä ilmanvaihdosta teltassa.

Takaseinä: yksi osa ylösrullattava, muunneltava tuulisuoja, liitostunneli 
putkikanavalla liitäntäputken ja reunavahvikkeen sisääntyöntöä varten. 
Putket: kolme pitkäikäistä putkea (vaipoitettua kuitulasia) 12,7 mm, kuusi 
pystytysputkea sekä kolme kattotankoa teleskooppiominaisuudella ja yksi 
teräksinen liitäntäputki.
Toimituksen sisältö: Telttapäällinen mukaan lukien telttalattia, putket, 
liitäntäputki, kattotangot ja pystytystangot, kiristystarvikkeet, putkien 
pakkauspussi ja kantolaukku.Putkistopiirrokset

– vakiovarusteena

Sisältää telttalattian
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LUNA AIR

2 3 41

Malli Mitat cm Paino kg

Luna Air 350 x 250 15,0
Yöpymisteltta 140 x 200 1,0
Erikoisvarusteet ja hyödyllisiä lisätarvikkeita sivulta 61 alkaen!

Pakkausmitat: noin 80 x 30 cm (LxS)

Tutki, katso ja pystytä!
www.dwt-zelte.de/assembly/luna-air

Sisältää telttalattian
1  Ajoneuvon oven voi avata ongelmitta, 

telttaan pääsee mukavasti.
2  Sivuseinän osan voi rullata ylös oveksi. Sen 

takana on hyönteisverkko, joka mahdollistaa 
tuuletuksen ja suojaa hyönteisiltä.

3  Lattia on kiinniommeltu ja tarjoaa enemmän 
mukavuutta, vähemmän likaa, vähemmän 
hyönteisiä, vähemmän kosteutta.

4  Teltassa on makuupaikat kahdelle henkilölle. 
(Erikoislisävarusteet)

Ajoneuvoihin, joiden oven yläreuna on 210 cm korkeudella, 

ajoneuvon kokonaiskorkeus enintään 250 cm

Materiaali: 75D polyesterikuitua 190 T, PU-pinnoitettu ja kestävä, vesipatsas 3000 mm.
Etuseinä: Oven voi rullata sivuun, kirkaskalvoikkuna, sis. verhot
Sivuseinät: Oikeassa sivuseinässä ylösrullattava tuuletusikkuna, sen alla täysin peittävä hyönteis-
verkko, joka pitää myös iltaisin hyönteiset loitolla ja mahdollistaa hyvän tuuletuksen. Vasemmalla 
puolella tuuletusikkuna (hyönteisverkko/kirkaskalvo), joka voidaan sulkea puolittain tai kokonaan
Takaseinä: Voidaan avata sivusta kahteen eri leveyteen, liitäntätunneli ja putkikanava reunavahvik-
keen sisääntyöntöä varten, jotta voidaan kiinnittää magneettikiinnike tai reunavahvikesarja. Telttaan 
on neulottu myös tarranauhat, joita voidaan käyttää tunnelin avaamiseen ja kiinnittämiseen.
Putket: 6 cm Air-In-järjestelmä 3 kammiolla, kattoputket 19/16 mm alumiinia, kaksivaiheinen ilma-
pumppu toimitetaan mukana.

Joskus kiire? Luotettavat Air-In-
putket säästävät paljon aikaa teltan 
pystytyksessä! Kiinteästi ommeltu 
teltan lattia suojaa hyönteisiltä 
ja kosteudelta. Ilmanvaihtoaukot 
mahdollistavat miellyttävän sisäilman 
teltassa.

Putkistopiirrokset
– vakiovarusteena
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MAXUM

2 31

Malli Mitat cm Paino kg

Maxum Koko 1 350 x 250 16,0
Maxum Koko 2 350 x 250 16,5
Yöpymisteltta 140 x 200 1,0
Erikoisvarusteet ja hyödyllisiä lisätarvikkeita sivulta 61 alkaen!

Koko 1: pakkauksen mitat n. cm (L x S) 80 x 30

Koko 2: pakkauksen mitat n. cm (L x S) 85 x 30

1  Koko 1 sopii ajoneuvoille, joiden 
oven yläreuna on korkeudella 210 cm ja 
kokonaiskorkeus on 250 cm.

2  Suojaa kosteudelta ja lialta! Telttalattia 
ja tuulisuoja on liitetty kiinteästi 
telttakankaaseen vetoketjulla.

3  Tarkkaan harkittua: Telttalattia ja 
telttakangas on liitetty lujasti toisiinsa 
vetoketjulla.

Koko 1: ajoneuvoille, joiden oven yläreuna on korkeudella 210 cm.
Koko 2: ajoneuvoille, joiden oven yläreuna on korkeudella 235 cm.
Materiaali: 75D polyesterikuitukangas 210T, PU-pinnoitettu ja erittäin repäisyluja, vesipylväs 3000 mm.
Etuseinä: Sisäänkäynti voidaan rullata sivulle, kirkaskalvoikkuna sis. verhon.
Sivuseinät: Tuuletusikkuna (hyönteisverkko/kirkaskalvo), kangasläpällä ja vetoketjulla, suljettavissa 
puoliksi ja kokonaan, oikean sivuseinän ensimmäinen alue voidaan rullata ylös.
Takaseinä: Sivuttain avattavissa kahdelle leveydelle, muunneltava, irrotettava tuulisuoja, liitostunnelilla 
ja lipalla, putkikanava reunavahvikkeen sisääntyöntöä varten, jotta magneettikiinnike tai reunakiin-
nikesarja voidaan kiinnittää. Telttaan on neulottu myös tarranauhat, joita voidaan käyttää tunnelin 
avaamisessa tai kiinnittämisessä.
Putket: 3 pitkäikäistä kaariputkea 12,7 mm (vaipoitettu kuitulasiputki), 3 kattoputkea ja 6 tukijalkaa, 
19 mm alumiinia.

Ihanteellinen pakettiautoille ja retkei-
lyautoille: Maxum-malli on  
vaikuttava kauniilla, harmonisilla 
väreillä ja monilla innovatiivisilla 
yksityiskohdilla!

Putkistopiirrokset
– vakiovarusteena

Sisältää telttalattian
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BORA AIR / HIGH

2 3 41

Malli Mitat cm für Anbauhöhe
 in cm Paino kg

Bora Air Koko 1 240 x 240 235-250 11,0
Bora Air Koko 2 375 x 240 235-250 15,0
Bora Air High 320 x 240 265-280 13,0

Pakkausmitat: noin 80 x 30 cm (LxS)

Tutki, katso ja pystytä!
www.dwt-zelte.de/assembly/bora-air-high

Suositellut lisävarusteet

Alumiininen erikoispuristustanko (per kpl)
Vaahtomuovipalle (per kpl)
Air-In-ilmapehmuste (per kpl)
Etäpehmustesarja katon vakauttamiseen koolle 1
Etäpehmustesarja katon vakauttamiseen koolle 2
Etäpehmustesarja katon vakauttamiseen mallille High
Erikoisvarusteet ja hyödyllisiä lisätarvikkeita sivulta 61 alkaen!

1  Pystytyskorkeudelle 235-250 cm. 
2  Teltan antama tila on ajoneuvon antaman 

tilan lisäksi keskeisen tärkeää, kun tarvitaan 
suojaa sateelta tai auringolta.

3 Vaahtomuovipehmuste kiinnitetään tarrakiinnikkeellä 
sivuseinään ja se vakauttaa seinän tuulta vastaan.

4  Ilmakammio kiinnitetään tarrakiinnikkeillä ja se 
kiristää katon leveyssuunnassa.

Bora Air, koot 1 ja 2 reunavahvikkeella 235-250 cm korkeudessa

Bora Air High reunavahvikkeella 265-280 cm korkeudessa

Yleisvarusteet: ulkopuolelta kiristettävissä, yhteen hitsatut saumat, riit-
tävästi myrskykiinnitysmahdollisuuksia.  
Materiaali: 150D Oxford -polyesteri, pinnoitettu, vesipylväs 3000 mm
Katto: 5 mm kaksoisurakiskolla varustettuna
Etuseinä: Bora Air koko 1 ja Bora Air high, tuuletusikkuna hyttysverkolla 
ja yhdellä ikkunaosalla, koko 2 kahdella ikkunaosalla ja suurella tuuletusik-
kunalla. Neulotut verhot sulkevat ikkunat ulkopuolisten katseilta.  
Sivuseinät: suurella tuuletusikkunalla, ikkunaläppä ja verhot; sivulle rullat-
tava ovi, vetoketjut peitetty. Runsaat vaahtomuovipalteet ja puristustan-
got saatavilla lisävarusteina. 

Markiisin kiinnittämiseksi kahteen 
kiinnityskorkeuteen uudella Air-
In-järjestelmällä, joka mahdollistaa 
täydellisen pystytyksen muutamassa 
minuutissa.

Rakenne/putket: 10 cm Air-In-järjestelmä, Bora 
Air koko 1 ja Bora Air high kolmella kammiolla, 
koko 2 neljällä kammiolla, alumiininen kattotan-
ko 19/16 mm. 
Toimituksen sisältö: Telttapäällinen Air-in-
järjestelmällä, putket, kaksoisiskupumppu, kiin-
nitystarvikkeet, pakkauslaukku.

Putkistopiirrokset
– vakiovarusteena
– lisävarusteena 

(katso sivu 66)

Koko 1 + High

Koko 2

UUSI
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SINUS ALU

2 3 41

Malli Mitat cm Paino kg

Sinus Alu 300 x 240 20,0
Kattoputki, alumiini 25x1 mm
Myrskyputki, alumiini 25x1 mm
Pystytysputki, alumiini 28x1 mm
Turvavyö plus (1 pari)
Turvavyö plus XL (1 pari)
Erikoisvarusteet ja hyödyllisiä lisätarvikkeita sivulta 61 alkaen!

1  Ajoneuvo ja teltta muodostavat yhtenäisen 
yksikön neljän eri kiinnitystavan ansiosta.

2  Vasen seinä voidaan rullata ylös ja etuseinä 
voidaan irrottaa.

3  Teltassa on paljon tilaa, sivuseiniä voidaan 
mukauttaa säiden mukaan.

4  Vasemman sivuseinän avulla voidaan 
muodostaa aurinkokatos ja etuseinä voidaan 
taittaa verannaksi.

Ajoneuvoihin, joiden ovi on enintään 250 cm 
korkeudella ja ajoneuvon korkeus on enimmil-
lään 280 cm

Materiaali: Katto ja seinät trailtex-materiaalia, 
toisella puolella polyesterikuitu, katto ja seinät 
pesunkestävät ja vesihöyrynläpäisevät, UV-kes-
tävät ja säänkestävä, kalvoikkunat UV-säteilyä 
suodattavat, roiske- ja maasuojat molemmin-
puolisesti pinnoitettu polyesterikuidulla, help-
pohoitoinen.

Sinus Alu on mukautuva malli, jota 
voidaan käyttää retkeilyautoissa sekä 
puoli- tai täysintegroiduissa matkai-
luautoissa. Se antaa käyttöön paljon 
vapaata tilaa lomanvieton aikana. Se 
on vapaasti seisova ja voit käyttää 
sitä matkoillasi myös kalusteiden ja 
urheiluvarusteiden säilytystilana.

Putkistopiirrokset
– vakiovarusteena

28 mm:n alumiiniputkilla

Etuseinä: Etuseinän voi irrottaa ja sen avulla voi myös muodostaa verannan.
Sivuseinät: Vasemman sivuseinän voi rullata ylös joko osittain tai kokonaan tai siitä voi muodostaa 
aurinkokatoksen. Pystytysputket tilattava erikseen. Oikealla puolella on sivuun rullattava ovi ja iso 
tuuletusikkuna ulkopuolisella läpällä.
Tangot: 28 x 1 mm alumiinia
Toimituksen sisältö: Teltta, tangot, verhot, kiinnitystarvikkeet ja pakkauspussi.
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GLOBUS PLUS

2 3 41

Malli Mitat cm Paino kg

1 180 x 180 33,0
2 (alumiini) 320 x 225 34,0
3 (alumiini) 400 x 225 36,0

Suositellut lisävarusteet

Kattoputki, alumiini 25 x 1 mm
Myrskyputki, alumiini 25 x 1 mm (bis 260 cm)
Myrskyputki, alumiini 25 x 1 mm (bis 300 cm)
Turvavyö Plus (1 pari)
Turvavyö Plus XL (1 pari)
Erikoisvarusteet ja hyödyllisiä lisätarvikkeita sivulta 61 alkaen!

Pakkausmitat: noin 115 x 30 cm (LxS)

Koko 1

Koko 2

Koko 3

suojassa tuulelta ja auringolta. Myös 
sivuseinät voidaan haluttaessa poistaa.

2  Koossa 2 ja 3 etu- ja sivuseinäosat voidaan 
irrottaa ja vaihtaa keskenään; osiin 
irrotettava takaseinä on ylösrullattava.

3  Telttaa voidaan käyttää vapaasti seisovana. 
4  Koko 1 soveltuu teltan ympärivuotiseen 

käyttöön ja se on myös talvella täydellinen 
lomanviettoteltta.

Ajoneuvoille, joiden korkeus on 250 – 300 cm ja oviaukon korkeus 
korkeintaan 275 cm.

Materiaali: Koossa 1 katto molemminpuolisesti muovipinnoitettua poly-
esterikuitukangasta, koossa 2 ja 3 ulkopuolelta pinnoitettua ja pesun-
kestävää trailtex-kangasta; seinät trailtex-kangasta, hengittävä, erittäin 
repäisyluja ja pesunkestävä.
Etu-/sivuseinät: pystysuora; yksiosainen koossa 1, 1-osainen etuseinä voi-
daan irrottaa ja taittaa verannaksi; koossa 2 ja 3 neliosainen, kaikki seinän 
osat irrotettavissa ja vaihdettavissa keskenään; kaksi sisäänkäyntimahdol-
lisuutta: Ovi siirrettävä ja ylösrullattava joka kohdassa; tuuletusikkunalla 
(hyttysverkko/kalvo), suljettavissa vetoketjullisella kohokalvollisella läpäl-
lä; koossa 1 kahdella kiinteällä sivuseinällä ja ovella; vaakasuorat putkika-
navat myrskyputkille. 

Globus Plus on ollut jo vuosia hittituote. 
Erityisen mukava matkakumppani on 
saatavilla kolmessa koossa ja nyt lisäksi 
myös uuden mallisena.

1  Myös ilman etuseinää on mukava istuskella 

Takaseinä: kiinteästi ommeltu, jaettavissa osiin 
ja rullattavissa erikseen.
Toimituksen sisältö: Telttapäällinen, telttaput-
ket, verhot, kiristyshihnat, maanaulat, pakkaus-
pussi.
Putket: Koko 1 25 x 1 mm terästä, koko 2 ja 3 
kevyillä 28 x 1 mm alumiiniputkilla.

Koko 2 - 3 mit 28 mm alumiiniputkilla

Putkistopiirrokset
– vakiovarusteena
– lisävarusteena 

(katso sivu 66)
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Koko ympärysmitta 
cm

9 791 - 820
10 821 - 850
11 851 - 880
12 881 - 910
13 911 - 940
14 941 - 970
15 971 - 1000
16 1001 - 1030 
17 1031 - 1060
18 1061 - 1090
19 1091 - 1120
20 1121 - 1150
21 1151 - 1180
Lisähinta, sivuosat (1 pari) 
sis. 2 kattoputkea

adapteri 25 x 1 mm putket

lisähinta adapteri 
28 x 1 mm putket 
lisähinta adapteri 
32 x 1 mm putket
Ota ehdottomasti huomioon kokosuositusohjeemme sivulla 28.

Tutki, katso ja pystytä!
www.dwt-zelte.de/assembly/shadow-modul

Shadow Modul

Luo erittäin paljon varjoa ja tilaa telttasi eteen! Ja uuden kiinnitys-
tekniikan ansiosta se on täysimittainen toinen teltta, jonka voit 
kiinnittää päätelttaan. Moduulivaihtoehto tarjoaa mahdollisuuden 
tilata katto, sivuseinät ja etuseinät erikseen! Yleismaailmallisesti 
käytettävissä. 

Syvyys: n. 240 cm 
Katto: Molemminpuolisesti PVC-pinnoitettua polyesterikuitukan-
gasta, pesunkestävä ja helppohoitoinen.
Etuseinä ja sivuseinät: Trailtex-kuitukangasta, yksipuolisesti pinnoi-
tettu ja pesunkestävä, valonkestävä ja kevyt. Ikkunan ikkunakalvo 
estää 90 % UV-säteilyn, roiskevesi- ja maasuojat molemminpuolisesti 
PVC-pinnoitettua polyesterikuitukangasta, pesunkestävä.
Katto: kiinnitetään putkiadaptereilla ja vetoketjuilla päätelttasi kat-
toon.

Sivuseinät: kiinnitys kattoon vetoketjuilla; kaikis-
sa sivuseinissä on suuri ikkuna.  
Etuseinä: 2-osainen, kiinnitetään vetoketjuilla 
kattoon ja sivuseiniin, kaariovi rullattavissa pois 
sivusuunnassa, suuret ikkunat.
Putket: sarjavalmisteiset 25 x 1 mm teräsput-
killa. Ilmoita putkien läpimitta tilauksen yhtey-
dessä, jotta saat toimituksen mukana sopivat 
putkiadapterit . Lisävarusteina on saatavilla 
adaptereita putkille, joiden läpimitta on 28 ja 
32 mm. 
Verhot: asennettavissa jälkikäteen etuseinälle 
ja sivuseinille. Valitse omasi nykyisen kollektion 
malleista. 

Putkistopiirrokset
– vakiovarusteena

Perusmoduuli

sivuseinillä

sivuseinillä ja etuseinälläPutkiadapteri liitetään tukevasti pääteltan putkiin.

LISÄTARVIKKEET
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Shadow De Luxe 240 dwt-etuteltoille, joissa on kaareva teltan harja

dwt-ympärysmitta
Koko 12 881 - 910
 Koko 13 911 - 940
 Koko 14 941 - 970
 Koko 15 971 - 1000
 Koko 16 1001 - 1030 
 Koko 17 1031 - 1060
Sivuosat (1 pari) sis. 2 kattoputkea

Laiteteltat Mitat 
(Leveys x Syvyys / Keskikorkeus / Sivukorkeus)

Välineteltta Universal 160 x 195 / 205/175
Välineteltta Cabina 150 x 220 / 210/175

LISÄTARVIKKEET

SHADOW De Luxe UNIVERSAL CABINA
Materiaali/varusteet: trailtex-kuitukangas, 
sis. teräsputket, kiinnitystarvikkeet ja ren-
kaat. Vanhemmat etutelttamallit (malli 
Standard, syvyys 160 cm) kiinnitetään ren-
kailla (ks. kuva ja teksti ylh. oik.). 
Uusissa etutelttamalleissa (malli Com-
for t, syvyys 240 cm) katto kiinnitetään 
reunavahvikkeiden ja liitosproĀilien avulla 
(ks. kuva oik. kesk.). Sivuosat kiinnitetään 
aurinkokatokseen vetoketjulla.

Yleiskäyttöinen aurinkokatos Laiteteltat

Tämän välineteltan valmistuksessa käytetään erittä-
in tukevaa, rasitusta kestävää ja pinnoitettua polyes-
terikuitukangasta. Se on molemminpuolisesti lakattu 
ja sen vuoksi helppo puhdistaa.
Yhdessä 22 mm teräsputkien kanssa se on pitkäi-
käinen ja kestävä teltta. Voit käyttää sitä lisätilana 
kalusteille ja urheiluvälineille Etuseinään on neulottu 
tuuletusaukko, joka varmistaa välttämättömän ilman-
vaihdon, vetoketjut on peitetty ja suojattu lialta. 4 
kattokulmaan on neulottu kiinnikkeet Myrskyhihnoille 
(Myrskyhihnat lisävaruste).
Putket: 22 mm teräsputket, teleskooppiominaisuu-
della.

Vankka välineteltta on hyvä säilytyspaikka kaikelle, 
mikä ei saa jäädä ulos. 
Materiaali/varusteet: Muovipinnoitettu polyesteri-
kuitukangas, säänkestävä ja kokonaan pesunkestävä. 
Etuseinän päädyssä ylhäällä tuuletusaukko, katon 
kulmissa kiinnikkeet turvavöille, rei’itetyt maasuojat, 
peitetyt vetoketjut, suuri tuuletusikkuna ja ulkoläppä.
Putket: 22 x 1 mm terästä

Putkistopiirros
– Vakiovarusteet

Aurinkokatoksen kiinnittäminen käy helposti vetoketjulla.
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Tuulensuojat

Tuulensuoja Fyn II Window sis. putket
Yöpymisteltta Mitat cm

Yöpymisteltta Dream koko 1 etutelttoihin 140 x 200

Yöpymisteltta Dream koko 2 etutelttoihin 180 x 200
Dream erkkerirakenteisiin 120 x 200

Tarjoaa lisämukavuutta kaikkialla, missä tuuli ujeltaa. Käytännöllinen 
tuulensuoja, ikkunalla ja ilman ikkunaa:
Mitat: Pituus 450 cm / korkeus 140 cm
Materiaali: Pesunkestävä, helppohoitoinen polyesterikuitukangas
Putket: 19 x 1 mm teräsputkea, 3 vaakasuoraa kiristysputkea, 4 
pystysuoraa pystytysputkea

Pystytys: Ulkoputket viedään kiinteiden reikäsaumojen läpi, 2 sisempää 
putkea kiinnitetään tarranauhoilla kuitukankaaseen. Vaakasuorat 
kiristysputket viedään reikäsaumojen läpi, ne tekevät tuulensuojasta 
vankan.
Lisätarvikkeet: Kiinnitysnarut kiinnitystapeilla ja maalevyt rautakiiloilla

FYN II

Tuulensuojat

DREAM
Yöpymisteltta sopii moniin telttatyyppeihin ja erkkerirakenteisiin.
Materiaali/varusteet: Kevyt telttakuitukangas, vesitiivis pohja molemmin-
puolisesti pinnoitetusta kuitukankaasta, säädettävät sidosnauhat, sisätas-
ku pienten tavaroiden säilyttämiseen.

Yöpymisteltta

LISÄTARVIKKEET
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LISÄTARVIKKEET LISÄTARVIKKEET

Pituus cm Korkeus cm

500 50
600 50
700 50

Myrskyhihnat

Myrskyhihna Plus (1 Paar)
Myrskyhihna Plus XL (1 Paar)

TUULISUOJAMYRSKYHIHNA PLUS / PLUS XL

Enemmän lujuutta! 
1  Solki on valmiiksi asennettuna kaikkiin koko- ja 

osatelttoihin. 
2  Kiristys toteutuu kestävällä vetojousella, joka säätelee 

vyön kireyttä, rautatappi antaa 
riittävän pidon. 

3  Myrskykatoissa, joissa ei ole ulkonemaa, vyön reikä 
sijoitetaan telttaputken piikin läpi. Reiän ja kudoksen 

välinen hankaussuoja suojaa kattoa mekaaniselta 
vahingoittumiselta. Myrskyhihna Plus XL Kuten turvavyö 
Plus, mutta erittäin pitkä malli, 320 cm.

4  Sarjassa: 2 rei’itettyä vyöhihnaa, 2 kevennysjousta, soljet, 
hankaussuoja ja 2 kiilaa.

TuulisuojaMyrskyhihnat

Molemminpuolisesti pinnoitetussa polyesteriku-
idusta ja kuitupäällysteisestä reunavahvikkeesta 
valmistetussa tuulisuojassa on kaksi suljettavaa 
hyönteisverkkoa. 

Siten etuteltta tuulettuu paremmin ja lauhdeve-
den muodostuminen vähenee myös silloin, kun 
et ole paikalla. Erityisen suositeltava kausi- ja 
pysyväis-campingiin.
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Hyödyllisiä lisätarvikkeita

1 Organizer I Kulmahylly (ca. 70 x 95 cm)
2 Sisäkatto
3 Teltan kantolaukku (ca. 120x40 cm)
4 Putkenkiristin
5 Putkilaukku ca. (120x30 cm)
6 GripStop 22 / 19 (3-sarja) 

GripStop 25 / 22 (3-sarja)
GripStop 28 / 25 (3-sarja)
GripStop 32 / 28 (3-sarja)

7 Lisätarvikelaukku (ca. 55x23x25 cm)
8 Vario Clip (3-sarja)

Vario Clip (5-sarja)
9 Vario Clip Typ H (3-sarja)

Vario Clip Typ H (5-sarja)
10 Vario Clip Typ KG (3-sarja) 

Vario Clip Typ KG (5-sarja)

1  Organizer I Kulmahylly 
Kätevä tarve-esineiden säilytyspaikka, joka kiinnitetään teltan 
nurkkaan ja joka tarjoaa paljon tilaa erilaisille pienesineille.

2  Sisäkatto 
Tekstiilikatto puuvilla-nokkoskuidusta luo telttaan miellyttävän ja 
kodikkaan tunnelman. Se vähentää lauhdeveden muodostumista ja 
laskee sisätilan lämpötilaa. Hinta ks. malli.

3  Teltan kantolaukku 
Tilava laukku rasitusta kestävästä polyesterikuitukankaasta, 
etupuolella hyönteisverkko, optimaalinen ilmanvaihto. Fiksun 
vyöjärjestelmän avulla laukun muoto on saatu sellaiseksi, että myös 
putket mahtuvat sinne helposti.

4  Putkenkiristin 
Helposti käsiteltävä ja tehokas apuväline. Koukku kiinnittyy putkeen 
ja lukitusmekanismin avulla putket voidaan kiristää halutulla paineella.

5  Putkilaukku 
Materiaali: Vankkaa Oxford-polyesteria, sisältä pinnoitettu. Hyvään 
ilmanvaih-toon on yläosaan neulottu leveä tuuletusnauha.  
Lisätarvike: Sisältää säädettävän olkanauhan.

6  GripStop-lukkojärjestelmä 
GripStop-lukkomekanismi toimitetaan mallien Royal 240/300, Riva, 
Focus ja Union Alu mukana. Putki lukittuu helposti alaspainamalla 
eikä se vahingoitu. Käsittely on äärimmäisen helppoa.

7  Lisätarvikelaukku 
Verhoille, kiinnitystarvikkeille, pyörä-/tuulisuojille tai matkalaukuksi! 
2 kantokahvaa ja olkahihna, 2 ulkotaskua ja 1 sisätasku vetoketjulla.

8  Vario Clip 
Vario Clip-kiinnikkeet vapauttavat ruuvaamisesta, ne ovat käytössä 
vaivattomia ja luotettavia. Erityinen kattoura kuuluu niihin vakiona.

9  Vario Clip Typ H 
Vario Clip yyppi H kattoputkien asennukseen Hobby 
matkailuvaunuissa valmistusvuodesta 2009 alkaen ja osittain Fendt 
valmistusvuodesta 2011 alkaen.

10  Vario Clip Typ KG 
Vario Clip Tyyppi KG kattotankojen asennukseen Knaus- ja 
Wilk-asuntovaunuihin valmistusvuodesta 2011 alkaen ja Kabe 
valmistusvuodesta 2001/2002 alkaen.
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Putki-
nro Malli

Pituus  
cm  

Teleskooppi

1 Etukatoksen kiristysputki  100 - 200 ––– ––– ––– ––– –––

1 Etukatoksen kiristysputki 200 - 280 ––– ––– ––– ––– –––

1 Etukatoksen kiristysputki 280 - 360 ––– ––– ––– ––– –––

2 Myrskytuki maakärjellä 115 - 200 ––– ––– ––– ––– –––

2 Myrskytuki maakärjellä 170 - 260 –––

2 Myrskytuki maakärjellä 210 - 300 ––– ––– ––– ––– –––

3 Myrskytuki kaarijalalla 170 - 260 ––– –––

4 Harjaputki, koukku/kiinnike 170 - 200 ––– ––– ––– ––– –––

4 Harjaputki, koukku/kiinnike 170 - 260 
4 Harjaputki, koukku/kiinnike 170 - 300 ––– –––

5 Veranta-/kattoputki, 2 kiinnikettä  75 - 120 ––– ––– ––– ––– –––

5 Veranta-/kattoputki, 2 kiinnikettä 115 - 200 ––– ––– ––– –––

5 Veranta-/kattoputki, 2 kiinnikettä 200 - 280 ––– –––

5 Veranta-/kattoputki, 2 kiinnikettä 280 - 360 ––– ––– ––– –––

6 Kattoputki, kulmalla 110 - 180 ––– ––– ––– ––– ––– –––

7 Pystytysputki, maakärki/kärkipiikki 110 - 200 ––– ––– ––– ––– –––

7 Pystytysputki, maakärki/kärkipiikki  165 - 250 ––– ––– –––

8 * * Välikappale 2-sarjassa  80 –––

 Välikekappale, etukatossyvyydelle 20cm, 2 kiinnikettä 18 - 23 ––– ––– ––– ––– ––– –––

 Välikekappale, etukatossyvyydelle 30cm, 2 kiinnikettä 28 - 33 ––– ––– ––– ––– ––– –––

 Kattoputki, kaareva, jousiteräspäällä 145 - 205 ––– ––– ––– ––– ––– –––

 Kattoputki, kaareva, jousiteräspäällä 205 - 255 ––– ––– ––– –––

 Kiristysputki, kaarijalka, ylhäältä kaarevaforoven 170 - 270 ––– ––– ––– ––– –––

* alumiiniset ilman DLS-lukkoa

Koko

 Myrskyvahvistussarja 9 - 12
 Myrskyvahvistussarja 13 - 20
 Myrskyvahvistussarja 21 - 22

LISÄTARVIKKEET

Koko 9–12 Koko 13–20 Koko 21–22

Lisämukavuutta ja turvallisuutta! 

Haluatko lisätä telttasi tukevuutta ja tur-
vallisuutta - esimerkiksi pystyttääksesi 
sen pysyvälle paikalle? Tästä löydät tar-
vitsemasi lisäputket. Voit valita erilaisista 
materiaaleista ja vahvuuksista parhaiten 
tarpeitasi ja toiveitasi vastaavat putket. 
Haluatko asentaa aurinkokatoksen? Siihen 
tarvittavat lisäputket harjaa, etukatosta ja 
verantaa varten löydät taulukosta.

Lomanviettoon meren rannalla tai vuoristossa suosittelemme myrsky-
vahvistussarjamme käyttöä.

Lisäputkien käytöllä teltan seinät saavat suuremman liitospinnan teltta-
putkistoon. Yhdessä kunnollisen maakiinnityksen kanssa teltta seisoo 
vankemmin tuulessa ja erilaisissa säätiloissa.
Materiaali: Telttaputket galvanoitua teräsputkea mitoilla 25/ 22 x 1 mm, 
teleskooppiominaisuudella pää-, liitos- ja kulmakiinnikkeillä helppoon ja 
tukevaan asennukseen.

Kaksoiskiinnike yhdistää 
2 verantaputkea yhteen 
myrskyputkeen.

Kulmaputkikiinnike yhdistää  
2 verantaputkea teltan kulman 
kautta putken jalkaan.

Lisäputket Myrskyputkipaketti
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dwt online-erikoistarjouskauppa tarjoaa kaikille, jotka haluavat säästää lomarahojaan, 
sopivan etuteltan huokealla hinnalla. 

Kannattaa astua sisään! www.dwt-zelte.com/bargains

Skannaa vain QR-koodimme ja tutustu osoitteessa
www.dwt-zelte.de/en/bargains

dwt-myyjät lähelläsi: Monet tiet vievät dwt-telttakauppaan!

Olemme ylpeitä kattavasta ja pätevästä myyntiverkostostamme. Online-myyjähakumme 
näyttää Sinulle lähimmän dwt-myyjäliikkeen. Voit myös etsiä erityisesti myyjiä, joilla 

on dwt-näyttelytiloja. 

Skannaa vain QR-koodimme ja tutustu osoitteessa 
www.dwt-zelte.de/en/dealers

Skannaa QR-koodimme kännykälläsi ja tarkastele  
verkkosivustoamme osoitteessa www.dwt-zelte.com/adviser

Lisätietoja Internetissä

Yksityiskohtaisia lisätietoja kaikista dwt-tuotteista löytyy verkkosivustoltamme. Lisäksi annam-
me sinulle paljon hyödyllisiä vinkkejä. Kohdasta „Neuvonta“ löydät lisäksi pystytykseen liittyviä 
ohjeita, hoito-ohjeita ja paljon muuta.

dwt INTERNETISSÄ
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Jubilee 25 AluPrinz PlusPrinz II

Paradies II

RivaFox Fresh Focus Blau

Focus Grau Tango Carat Atelier ChaletAtelier Chalet

Columbus

TritonCortina II BlauCortina II GrauTempo IIJuwel IIIFavorit III

Garda AirBora AirFortuna Junior AirMars Alu

Delta II FloraTour PlusFoyer Flair Vario Modul

Sprint II

Isola Air

Pegasus III

Maxum Luna Air

Rapid AirFjord 30Picco Rodeo II

Globus PlusSinus AluBora Air High

Kuvat ja mitat sitoumuksetta. · Pidätämme oikeuden muotoilun, mittojen sekä tekniikan ja varusteiden muutoksiin. Kaikki ilmoitetut hinnat ovat euroissa, sisältäen lakimääräisen arvonlisäveron. Sitoumukseton hintasuositus.  
Sitoumukseton tarjous (valmistajan tehtaalta) Myyntihinnat voimassa uuden hinnaston ilmestymiseen asti. © 2014/2015/2016 by Dieter Winneknecht GmbH, 34225 Baunatal. Tekstien ja kuvien hyväksikäyttö, myös ositttain, on ilman tekijän lupaa tekijänoikeuslain vastaista.  

Tämä koskee myös monistamista, käännöksiä, mikroĀlmausta ja käsittelyä sähköisillä järjestelmillä.

PRINZ PLUS

FOX FRESH

JUWEL III

JUNIOR AIR

GARDA AIR

FJORD 30

ISOLA AIR

BORA AIR HIGH

FLAIR VARIO MODUL II

KOKOTELTAT

OSATELTAT

AURINKOKATOKSET

TELTAT MATKAILU-  JA 
RETKEILYAUTOIHIN

UUSI

UUSI
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