
I forhold til sidste år er der 
lidt færre muligheder 
for at få et helt nyt vin-
terfortelt med på vinter-

camping. Du kan stadig nå, 

at handle inden vinterferien 
starter. 

Her får du et kik på nogle 
af de 2018 modeller, som kan 
købes hos de danske cam-

pingforhandlere. Udover sel-
ve forteltet er det en rigtig 
god ide at købe ekstraudstyr 
som inderhimmel/termoloft 
og vintersikring.

Nyt vinterfortelt?
Kikker du efter nyt vinterfortelt til campingvognen?

ISABELLA WINTER har de seneste år været en klassiker, 
og du finder det hos de fleste forhandlere. Taghældningen 
er ekstra stejl og du kan få vintersikring som ekstraudstyr. 
Bundmålet er på 220 x 180 cm.

ISABELLA UNIVERSAL 360 COAL og UNI-
VERSAL 420 COAL er helårstelte som let kla-
rer en normal vinter. Husk vintersikring. Bund-
målet er på 380 x 230 cm og 440 x 230 cm..

8 gode råd
til vinterteltet:
• Husk termoloft/inder-

himmel og vintersikring.

• Find ekstra solide pløk-
ker, husk en kraftig 
skruemaskine og lan-
ge bor.

• Glem ikke presenning 
og gulvtæppe og må-
ske AstroFoil isolering 
til at lægge under gulv-
tæppet.

• Kommer der sne, så 
dæk den udvendige 
græskant. Det stopper 
træk og holder på teltet.

• Husk at tage storm-
bånd/stormsikring med.

• Et gennemkoldt fortelt 
er tungt at sætte op. 
Opbevar det inde i en 
varm bil eller camping-
vogn før opsætning.

• Når der er koldt øger en 
varmeovn både komfort 
og kondens i teltet.

• Husk at lufte ud når det 
er muligt.

ISABELLA UNIVERSALISABELLA WINTER
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WALKER SNOW & FUN 
PLUS er den hollandske fa-
briks bud på det ekstra solide 
helårstelt. Fås også i høj ud-
gave til Bürstner Plus og lav 
udgave til Hymer Eriba Tou-
ring, Feeling og Silver cam-
pingvogne. Bundmålet er på 
240 x 180 cm.

WALKER MAXI 300 og MA-
XI 380 er helårstelte til en 
normal vinter. Bundmålet er 
på 310 x 235 cm og 380 x 
235 cm.

Svenske TÄLT LAPPLANDIA 
er den svenske fabriks bud på et 
solidt klassisk vintertelt. Lapplan-
dia tages kun hjem på bestilling. 
Bundmålet er på 220 x 175 cm.

Flere og flere danske campister har investe-
ret i et helårstelt som kan stå oppe hele året - 
også uden campingvogn. Vil du prøve et fast-
liggetelt før du køber er der flere muligheder 
for at prøve det. Du kan f.eks. booke en en-
hed med et Isabella Villa på Feddet Camping.

Svenske TELT STANDBY fås i 8 udgaver. 
Tre med lige front og fem med buet front. 
ISABELLA VILLA fås i fem udgaver der kan 
kombineres på flere måder.

WALKER

TÄLT LAPPLANDIA

ISABELLA VILLATELT STANDBY
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