
Rigtig mange hol-
der fast i deres A-
måls telt om som-
meren og et vinte-

regnet deltelt om vinteren. 

Men i dag er det dog de nye-
re Stand Alone telte der sæt-
ter standarden. Og så er vi be-
gyndt at se flere fastliggere 
som vælger et lufttelt i de tre 

varme kvartaler. Fælles for al-
le typer er at forteltet skal ud-
vide campingvognens bebo-
elsesareal, holde på varmen 
når det er koldt og blæsende 

og ikke mindst give skygge 
når solen skinner fra en sky-
fri himmel. Gerne med et fast 
gulv, komfortable møbler og 
god plads til hygge.

Fastliggertelte
For 10 – 15 år siden havde de fleste fastliggere 
enten et femkantet Penta eller et tre meter 
dybt fortelt. De modeller er der stadig flest af. 

ISABELLA VILLA 
MED OG UDEN
VERANDA 
Villa fås i bredder på 550, 
650, 750, 850 og 950 cm. 
Dybden er på 300 cm. Op 
til og med 750 cm kan væl-
ge at du få en veranda in-
tegreret i telttaget. 

STAND ALONE TELTE

2018 
Lige nu er det disse tre Stand Alone telte, som ses på de danske 
campingpladser. Fordelen ved denne type er at vognen kan tages 
med på tur, eller til service, uden at forteltet skal pakkes ned. 
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DWT FAVORIT III  
Favorit III fås i fire stan-
dardstørrelser (440, 488, 
520, 560) der alle kan til-
passes i bredde (op til 600 
cm) og dybde fra 240 op til 
300 cm. 

SVENSKE TELT 
STAND BY MED 
VERANDA 
Stand By er fås i otte vari-
anter. Tre i en bredde på 
450, 530, og 610 cm og en 
dybde på 250 cm. To med 
skrå hjørner i en bredde på 
290 og 410 cm og en dyb-
de på 235/255 cm samt tre 
i en bredde på 530, 610 og 
740 cm med en dybde på 
250/320 cm. 

STAND ALONE TELTE
CAMPINGBLADET.DK    91    



ISABELLA
COMMODORE 
INSIGNIA  
Commodore er, sammen 
med Penta, klassikerne 
over alle andre. Deres po-
pularitet har været kon-
stant, og de sælges stadig i 
store antal. Fås i skinnemål 
fra 850 til 1.350 cm. Dyb-
den på Commodore er al-
tid 300 cm. 

DWT
AMBASSADOR 
300  
Ambassador er én af tre 
muligheder i DWT’s luk-
susklasse. DWT Ambassa-
dor er søstermodel til DWT 
Tango, men uden de vel-
kendte lodrette striber på 
frontstykkerne. Fås i skin-
nemål fra 821 til 1.210 cm. 
Dybden er 300 cm. 

A-MÅLS TELTE Her finder du de klassiske fortelte som monteres på teltskinnen. Her er opti-
mal udnyttelse af pladsen foran vognen og de bedste muligheder for at lukke 
af for træk under vognen. 
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WALKER
PALLADIUM 350 
Palladium, der har en dyb-
de på 350 cm, er et ekstra 
rummeligt fortelt med fle-
re muligheder for opdeling 
og indretning. Fås i skinne-
mål fra 825 til 1.160 cm.

VENTURA
PACIFIC 300  
Et populært 3 m fortelt i 
de velkendte nordiske far-
ver til en ”indstigningspris” 
som især tiltaler nye cam-
pister. Fås i skinnemål fra 
800 til 1.075 cm. 

A-MÅLS TELTE
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DWT
COLUMBUS 300 
Et let og robust 3 m dybt 
fortelt i indstigningsseg-
mentet, fabrikken kalder 
klassen for DWT Easy, til 
konkurrencedygtige pri-
ser. DWT selv kalder Co-
lumbus for et rejsetelt, 
men det er også velegnet 
som fastliggertelt i de var-
meste måneder. Fås i skin-
nemål fra 911 til 1.060 cm. 

WALKER ALLURE  
Det nordiske design er 
med til at gøre Allure inte-
ressant på vores bredde-
grader. Fås i skinnemål fra 
825 til 1.200 cm. Dybden 
er på 280 cm.   

A-MÅLS TELTE
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ISABELLA
UNIVERSAL 420 
COAL  
Vi er ikke sikre på hvilken 
producent som kom først 
med et universaltelt. Isa-
belle introducerede et uni-
versaltelt til VW Bus i 1972, 
et vintertelt i 1977 og uni-
versalteltet til camping-
vogne i 1979. Til helårsbrug 
er det i dag især Universal 
420 Coal som vi ser på cam-
pingpladserne. Bundmålet 
er på 440 x 220 cm.  

DWT JUWEL III   
Juwel III fås i 14 varianter. 
6 som monteres fra bag-
enden af vognen og frem-
ad, 5 som kan monteres 
midt på vognen og 3 som 
monteres forrest på siden 
og bagud. På billedet ser 
du den første variant. Dyb-
den er altid 240 cm, bred-
den fra 210 til 490 cm. Ve-
randatag fås som ekstra-
udstyr.   

DELTELTE Mange fastliggere pakker deres A-måls telt ned i efterårsferien og 
vælger at sætte et helårsegnet deltelt op indtil påskeferien. Udvalget 
er meget stort, og her er tre muligheder. 
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WALKER MAXI 
Klassisk deltelt med tag-
vinkel i helårsdesign som 
fås i to størrelser. Dybden 
er altid 235 cm og bred-
den 310 eller 385 cm. 

KAMPA
ACE AIR 400
ALL-SEASON   
Seneste bud på et so-
lidt fortelt til de tre varme 
kvartaler i Danmark. Her 
får du al den nyeste teknik 
som, udv. rullegardiner, 
det nye Dual Pitch Roof 
System med ekstra højde 
ved vinduerne, Sabre Link 
Ready (lyssystem) og me-
get mere. Bundmålet er på 
400 x 300 cm.  

DELTELTE

LUFTTELTE (DELTELT) Kan man bruge et lufttelt som fastliggertelt? Ja, selvfølgelig, og 
især i de tre varme kvartaler. Alle fortelte kræver jævnligt tilsyn, 
året rundt. Man sætter vel ikke fortelt op uden at ville bruge det? 
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KAMPA RALLY 
AIR PRO PLUS 
260 
Den lille af to modeller 
med integreret udbyg-
ning/veranda. Og med den 
nyeste teknik som Dual 
Pitch Roof System, Sabre 
Link m.m. Fås med veran-
da til begge sider. Bund-
måler er 450 x 250 cm, in-
kl. verandaen.

WESTFIELD
CARINA 420  
Populært letvægtstelt 
med et bundmål på 420 x 
280/300 cm. Fås også i en 
350 cm bred udgave.   

LUFTTELTE (DELTELT)
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WECAMP
GALAXY 
A-måls lufttelt til teltskin-
nen. Fås i skinnemål fra 
925 til 1.025 cm. Dybden 
er på 250 cm.  

VENTURA AIR 
TRINUS 400 
Et af de tre nye, og det 
mest rummelige, lufttelt 
fra Isabella. Bundmålet er 
på 400 x 260 cm. 

LUFTTELTE (DELTELT)
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