
Weekender Plus
Din nye campervan til hverdag & fritid
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Weekender Plus
Den perfekte familiecamper
til hverdag og fritid
• Camperen opbygges på basis af Volkswagen Transporter Kombi T6.1,

enten med kort eller lang akselafstand, valget er dit.

• XXXL-seng med stor og jævn liggeflade over den totale inderbredde,

med høj liggekomfort - uden forstyrrende sædestikninger eller seler.

• 5 til 7 luksuriøse selepladser.

• Forskydelig 3-pers. sovesofafa med nedsænkelige nakkestøtter.

• Isofixholder for 2 barnestole.

• Lasteplads til lang beagage ved at fjerne skuffen under sovesofaen.

• Rimmeligt side-møbel med god plads for opbevaring.

• Kompakt køkkensektion med vask, vandsystem og kogeblus.

• Bruser, fra den udtrækkelige vandhane i køkkenet, for udendørs brug,

via skydevinduet (tilvalg).

• Opbevaringsfag med 12V stikdåse, for kompressor køleboks (tilvalg)
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Personvogns-
kørekomfort i
din campervan
REIMO Weekender Plus – Multivognen du vil els-

ke hver dag og hvor som helst.

Hjertet er XXXL sengen med den store komfort

liggeflade som REIMO Variotech 3000 sove-sofa-

en tilbyder: ca. 200 x 160 cm, og så er den hurtig

og nem omstillet fra sofa til seng.

Vi kan kun takke vidunderet: Variotech® 3000.

De praktiske sidekabinetter giver gode opbevari-

ngsmuligheder for alle de små rejseting. Den

polstrede boksoverflade udvider sengen til fuld

vognbredde (i soveposition).

ca.200cm

REIMO Variotech 3000 komfortabel luksusseng
Mere Info:

XXXL ca.193cmXXXL ca.200cm

5-7
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Stort bagagerum

Stor skuffe under sovesofaen

REIMO EasyFit hævetag

Opbevaringkabinet for køleboks

Hyggelig siddgruppe

Køkkensektion

Med hævetaget og tilvalgt sengesystem får man yderligere 2
sengepladser. Hvis du ønsker højeste liggekomfort vil vores
Luxus tagseng med tallerken-lameller være en elsket løsning.

I den store opbevaringsboks kan du have din kompressorkø-
leboks tilsluttet den indbyggede 12V stikdåse.

Standardsudstyret multifunktions svingbord.. Bordet kan
opbevares smart og gemt af vejen inde i skydedøren, og takke
være de integrerede højdejusterbare ben, kan bordet ligeledes
anvendes udenfor som et campingbord.

Kompakt køkkenboks med vask, vandhane/håndbruser og van-
dsystem. Håndbruseren kan ligeledes bruges som udendørsbru-
ser, via skydevinduet (som er tilvalg).

Den forskydelige siddebænk tilbyder enorm fleksibilitet ved
bagagerumsstørrelsen. Bagagehylden kan åbnes så man
kan komme til bagagen indefra vognen når sengen er i brug.

Under sovesofaen finder du skuffen som har plads til dit
sengetøj og øvrige bagage. (tilvalg)
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Alternativ kan tilvælges løftetaget.EasyFit hævetag med integreret isolering og gasfjederarme for let åbne&lukke funktion. Soveflade ca. 200x120 cm.
Madrastykkelse ca. 5 cm. For højere sovekomfort kan man opgradere sengesystemet til Lux version med tallerken-
lameller. Taget er forsynet med 3 vinduer, hvoraf de 2 sidevinduer er med myggenet, og som kan lynes helt op.
Standard lukkesystem af taget: Gjorder. QcickClick låsesystem for taget kan tilvælges.
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• REIMO EasyFit hævetag (uden sengesystem)
• Sengemål stue: 2000 x 1580 mm
• Sengemål 1. sal: 1950 x 1200 mm
• Sovesofa model: Variotech® 3000
• forskydelig i 6 (kort model), eller 7 (lang model) positioner
• Siddepladser: 5 til 7
• Friskvand: 1 x 13 ltr. dunk
• Spildevand: 1 x 13 ltr. dunk
• El-anlæg 12V med styrepanel, 12V- og dobbelt-USB stik-
dåse

• Forbrugsbatteri: AGM 100 Ah med relæ
• Ladebooster for optimering af opladning under kørslen
• LED Beleuchtungssystem
• Bagagerum: 1300 x 860 x 440 mm (ca. 565 l)

(Oplysninger ifølge producenter)

Køretøjslængde (kort akselafstand) ca. 4904 mm
Køretøjslængde (lang akselafstand) ca. 5304 mm
Køretøjsbredde uden spejl ca. 1904 mm
Køretøjshøjde uden tag (kort version) ca. 1970 mm
Køretøjshøjde uden tag (lang version) ca. 1990 mm
Køretøjshøjde med hævetag (kort model) ca. 2000 mm
Køretøjshøjde med hævetag (lang model) ca. 2020 mm

Belastningseksempel:
Basisudgave Volkswagen T6 Kombi
Motor: 2,0 l Diesel
Tilladte totalvægt:: 2800 kg
Nyttelast ca. 500 kg

· Sengesystem for EasyFit (Standard eller Luxus)
· Alternativ valg: løftetag
· Lakering af tag i vognens originalfarve
· Opgradering af brugsbatteriet til Lithium batteri
· 3. batteri
· Udluftningsvindue med rolle gardin i bagklap
· Packtaske for bagklap, med 2 x Camp4 Toscana stole
· Skuffe un der sovesofa
· Diesel varmer
· Enkeltsæder
· Læder eller dellæder

REIMO ekstraudstyr (tilvalg)Basisudstyrog tekniske datan

Dag Dsg

NatNat

Grundplan kort model Grundplan lang model

Alternativ kan tilvælges løftetaget.
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REIMO Van-Concept partnere DK:

www.jpcaravan.dk

Tel. 8988 3126

www.aabycamp.dk

Tel.: 9824 4800

Tilvalg møbelfinishBundplade designs Tilvalg møbelbetræk

Antracit Metallic

Quad

Bricks

Højglans sølvSkibsdæk

Højglans hvid

Standard møbelfinish

Mat sortTessin

Standard møbelbetræk

Double Grid

Classic Grey


