
Den sofistikerede campervan - tysk kvalitet og design – dansk 
opbygget på enten Mercedes Vito, Opel Vivaro, Renault Trafic, 
Ford Transit Custom eller VW T6  – det er DIT valg! 

REIMO TRIOSTYLE



REIMO TRIOSTYLE
Premium campervan til 
hverdag og fritid
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•  Den viste campervan er baseret på Mercedes Vito lang model 
(total længde 5,14 meter)

• 5 - 7 luksuriøse sæder med trepunkts bælter
• 2 - 4 sovepladser
•  Indstillelig komfortabel VarioTech 3000® sovesofa; fleksibel 

opholds- og bagageplads + seng 
•  Komfortabel luksuspolstret dobbeltseng ca. 200 x 118 cm  

integreret i sovesofaen
•  Eksklusivt møbel med køkkensektion,  

garderobe og opbevaringsrum
•  Rummeligt 40 L kompressorkøleskab
• Justerbart bagagerum: 535 L til 4000 L
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Mere info: 

Holiday & Travel på  
Premium Class

Komfortable selepladser til 5 personer Stor sovekomfort

Premium møbler Rummeligt køkken

REIMO TrioStyle campervan udstyret med eksklusiv 
indretning og udstyr, repræsenterer multi-funktiona-
litet par excellence. REIMO TrioStyle er det perfekte 
familiekøretøj til enhver lejlighed, uanset om det er til 
arbejde, hverdag eller fritid. Denne fantastiske multibil 
performer overalt.
TrioStyle campervan passer til din hverdag. En rummelig 
sedan med stor fleksibilitet, giver masser af plads for 5 
til 7 passagerer (alle sæder med 3-punkts seler) samt 
generøs bagageplads i bag. Til fritid bliver den forvandlet 
til en lækker funktionel campervan med 2-4 fuldt udsty-
rede sovepladser.

Justerbar og aftagelig Reimo Variotech® sovesofa med 
3-punkts bælter til 3 personer, monteret på det eksklusi-
ve Reimo glideskinnesystem for individuel sofaplacering.

Stor soveflade med nedfældet sovesofa 200 x 118 cm. 
Høj komfort, med luksus polstret seng. Ingen sømme, 
stropper eller bælter! - kun høj komfort og kvalitet.

Perfekt design og funktionalitet. De eksklusive møbler 
er pakket med kloge løsninger og materialer af højeste 
kvalitet. Garderobe, vask, gaskomfur, opbevaring til cam-
pingtoilet – ja, der er tænkt på alt.

Med dobbelt gasblus, separat vask og et rummeligt 40l 
kompressorkøleskab, bliver madlavning i din campervan 
en sand fornøjelse. Skufferne rummer naturligvis alt dit 
nødvendige bestik m.m..

For god rumfornemmelse Ekstra opbevaring

Valgfrit enkelt sæde Praktisk opbevaringsrum

Med REIMO EasyFit® hævetaget får du ståhøjde i opho-
ldsrummet. Valgfrit (tilvalg) komfort dobbeltseng på 1. 
sal, 196 x 26 cm. Madras tykkelse 5 cm. 3 vinduer med 
lynlås-gardiner  - og desuden med myggenet i sidevindu-
erne. For ekstra komfort kan sovetaget ekstra udstyres 
med en lamel seng (ekstra udstyr).

Vi tilbyder et skuffesystem som en behagelig ekstra la-
gerplads under sovesofaen. Dette skuffesystem rummer 
op til 95 L, for eksempel til sengetøjet.

Ekstra siddeplads: 6. sæde med integreret 3-punkts 
bælte og til montering i gulvskinnesystemet.

Opbevaringspladsen i møbelmodulet er perfekt til opbe-
varing af f.eks. et Porta Potti campingtoilet.

Justerbart bagagerum

Det justerbare bagageområde, bagest i vognen, kan nås 
via den hængslede hylde og den bevægelige sovesofa. 
Masser af plads til din bagage - bageste opbevarings-
plads: 125x80x42 cm/420 L og opbevaringsrummet 
under sovesofaen: 65x55x26 cm/93 L.

Top udstyrs-/elektronik-pakke

Vi tilbyder en bred vifte af individuelt elektrisk udstyr 
monteret efter dit valg. For yderligere oplysninger kon-
takt venligst din forhandler.

XL

ca.191cm

L

ca.197cm

5+2
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Standard Møbler Indretning Standard Fabric Design 

Tunja

Standard Køretøjlakering

hvid Højglans hvid

Sengedimension sovesofa:  2000 x 1180 mm
Sengedimension tagseng:  1960 x 1260 mm
Sovesofa type:   
 Variotech® 3000, justerbar i 4 stillinger
justerbar i 4 stillinger
Selepladser:  5 – 7 personer
Aftageligt bordsystem på robust drejekonsol
Køleskab:  40 L kompressor 12V
Gaskapacitet:  2x 5 kg
Vandbeholder:  2x 12 L
Gaskomfur med 2 blus og glaslåg
Vask med glaslåg
Bagagerum:   ca. 535 l

Tilvalg
Fører- og passager-forsæder monteret på 
drejesokkel
2. batteri: 100 Ah (forbrugsbatteri)
1 x 12V + 1 x 230 / 110 V udgang
230/110V strømindgang
Indendørs belysningssystem

• Taglakering i vognens farve
• Sengesystem for REIMO EasyFit@ hævetag
• LED svanehals-læselampe for tagseng 
•  El-system, solcellepanel, inverter m.m.: 

individuel tilvalg
• Opbevaringsskab under taget over sovesofaen
• Opbevaringsskuffe under sovesofa
•  Ladebooster for optimeret batteriopladning 

under kørslen
• Batteriopgradering til lithium-ion 
• Cash & Document sikkerhedsboks 
• Diesel eller gasvarmesystem
• Enekltsæde med sikkerhedssele
• Spildevand: 27L integreret bag sidepanelet 
• REIMO MultiRail®
• REIMO Hæktelt / Fortelt / solsejl

REIMO ekstraudstyr (tilvalg)Standardudstyr og  
tekniske specifikationer
(Det viste eksempel er baseret på en Mercedes Vito lang)

Højglans sølv

Valgfrit møbeldesign

Højglans sort Antracit Metallic Nøddetræ Æbletræ
Med et REIMO EasyFit @ slimline hævetag med sengesystem får du et behageligt soveområde på 196x126 cm med god 
fodhøjde og 3 store vinduer (hvoraf 2 med myggenet). Fremragende komfort sikrer en god nattesøvn med søde drømme.  

Det afbillede hævetag er med tagvindue (tilvalg)

REIMO Campervans kan opbygges på følgende køretøjer:
VW T6, Mercedes Vito, Renault Trafic/Opel Vivaro/Nissan NV 
300/Fiat Talento, Ford Transit Custom, Citroen Spacetourer Feel 
M/Peugeot Traveller/Toyota ProAce Verso/ Opel Zafira D Life

Vi tilbyder bl.a følgende opbygninger:
REIMO TrioStyle
REIMO CityVan
REIMO Weekender
REIMO MultiStyle (T6) med toilet&brus
REIMO Bike & Surf
REIMO Trip (Citroën Spacetourer)



www.reimo.com/da
Ophavsret af Reimo Reisemobil-Center GmbH
Fejl og udeladelser undtaget. Alle udsagn uden garanti. Den tilladte tolerance for tekniske data er +/- 5%. Vandinstallationer beskrevet i indholdet svarer til den nyeste teknologi 10/2007 (Direktiv 2007/72 EF). Hvis ekstra udstyr er 
installeret ex-works (eller fra forhandler), bliver clearingen øget, og belastningen reduceres følgelig. Illustrationer viser delvise ekstramaterialer og dekorationer, der ikke er medtaget. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion samt 
anvendelse i elektroniske medier, kun med udtrykkelig tilladelse fra Reimo Reisemobil-Center GmbH.

Reimo Reisemobil-Center GmbH
Boschring 10 · D-63329 Egelsbach
www.reimo.com

B2B kontakt:
Torben Qvist B. Lauritsen
export manager
tqlauritsen@reimo.com
Mobil: +45 27 60 80 90

Reimo Van-Concept opbygger:
www.jpcaravan.dk
Telefon: 89 88 31 26

Forhandlersøgning:
www.reimo.com/da

Følg os på Facebook – giv os et Like! :
REIMO Danmark


