
Ud af det, er der 
nu kommet fi-
re nye luftfortel-
te til verden. Fæl-

les for dem alle er, at de med 
en enkel konstruktion og Ad-
vanced Air System, er utrolig 
nemme at sætte op og pakke 
sammen igen.

VENTURA AIR kollektion 
består af rummelige rejseluft-
fortelte til hele familien samt 
kompakte og enkle deltelte til 
både campingvogn og auto-
camper.

SIMPLEX. Det latinske ord 
for simpel, og det er lige net-

op, hvad Simplex er. Det 
sporty og enkle deltelt pas-
ser til både campingvogn og 
autocamper. Med et Simplex 
lufttelt er afslapning og ferie 
lige om hjørnet. Se mere her

CITO 350 betyder hurtig. I 
dette elegante og buet deltelt 

til campingvognen kan man 
hurtigt komme til at nyde fe-
rien. Cito 350 har ovenikø-
bet et unikt lysindfald og go-
de udvidelsesmuligheder. Se 
mere her.

TRINUS 400. Trinus betyder 
”at rejse”. Trinus 400 er bå-

2018 sæsonen skydes i gang med en helt ny serie af luftfortelte fra 
Ventura Air. I Ventura Air teltene har vi kombineret den bedste 
teknik inden for lufttelte med velkendte Isabella materialer. 

Fire nye lufttelte fra

Ventura

SIMPLEX

SIMPLEX
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de nemt og rummeligt at ha-
ve med på rejsen. Det er det 
ideelle rejselufttelt til hele fa-
milien og har gode udvidel-
sesmuligheder, så der også er 
plads til gæster. Se mere her

VIVO. På latin betyder Vivo 
”at leve”. Med Vivo luftteltet 
får man et kompakt og smart 
deltelt til både campingvogn 
og autocamper. Vivo kan hur-
tigt forvandles til et åbent sol-

sejl og er derfor ideel, hvis tu-
ren går til de sydlige himmel-
strøg. Vivo åbner døren til at 
leve livet i den frie natur. Se 
mere her.

Ventura Air kan ses hos cam-
pingforhandlere i marts 2018 
og på de danske feriemesser i 
januar/februar 2018. 
Se mere på:
www.ventura-camping.com/dk/lufttelte

LÆS MERE PÅ NÆSTE SIDE  >>
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