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BIKE‘N‘SURF

Den modulære camper-
van for ethvert behov

• Bygget på basis af VW Transporter Kombi T6.1 med kort akselafstand

• Campervanmed oceaner af bagagerum

• Fleksibelt udstyret med valgfrie moduler

• 2-8 personers bus

• Variabelt bagagerum via indstillelig sengehøjde i vognen

• BekvemMaxi-seng, liggeflade ca. 200x130/160* cm

(*ved anvendelse af sengeudvidelsen (tilvalg))

• Særdeles høj sovekomfort i vognen takket være lamelbund og 10cm tyk

koldskums-madras

Let’s get out here...
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Cooky køkkenmodel

Campervan
modellen for en
aktiv livsstil
REIMO Bike’n’Surf tilbyder masser af bagage-

plads for din næste sports-aktivitets-weekend.

Ved siden af den komfortable seng med kolds-

kumsmadras har du stadfig plads til f.eks. din

mountainbike eller dit surfboard under sengen.

Liggefladen på ca. 200 x 130 cm kan yderligere

udvides til ca. 160 cm.

Uden sengeudvidelsessættet kan der indbygges

et ekstra skab med masser afopbevaringsplads.

Færdigdel inklusiv gaspatron-blus, og forberedt for
kompressor køleboks CDF 18 (711490).

Mere info:

XXXL ca.193cm(XX)XL ca.200cm

2-8
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Stort bagagerum

Masser af opbevaringsplads i skabet

Skydevindue

Opbevaringsboks for køleboksen

Hyggelig siddegruppe

Plads til din bike!

Sidevindue i 3. sidderække (tilvalg) befinder sig i hovedområdet
af sengen og kan sørge for frisk luft i sommernatten.

I Cooky køkkendelen er der plads til det populære og kompakte
kompakte gaspatron-blus (inkluderet) og forberedet til en
18 liters kompressor køleboks (tilvalg)

Bordsystemet er tilvalg og bidrager til en virkelig hyggelig
siddegruppe for god plads til 4 personer., hvor man både
kan sidde og spise, drikke, spille og råhygge.

Der er plads til din mountain bike eller racing bike!
Dit surfboard kan også ligge ind under sengen!
Ja der er god plads til mange sportwaktiviteter!

På grund af sengesystemet som kan justeres i højden, er der
et tilgængeligt bagagerum til disposition fra 55 til 80 cm i
højden, og i fuld vognbredde (uden hækskab).

Det ekstra skab (tilvalg) som kan tilvælges giver foroven et
stort fag med hyldeplads og derunder yderligerew et fag
uden mellemfag. Udmærklet plds for sengetøj og øvrig
bagage.
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REIMO EasyFit hævetag med integreret isolering og gastrykfjedre for let åbning og lukning af taget. Med det tilvalgte
sengesystem får du, ud over fuld ståhøjde i vognen (når sengesystemet er slået op)., en komfortabel dobbeltseng når
sengesystemet er “slået ned”, på ca. 195 x 200 cm. og med en madrastykkelse på ca. 5 cm. For højere sovekomfort kan til-
vælges vores Luxusseng med tallerken-lameller.
EasyFit er med 3 vinduer, hvoraf de 2 kan lynes op. MaksKomfort får du ved at vælge vores EasyFit Open Sky panorama
funktion hvor frontdelen lynes op, således at du kan ligge på 1. sal og nyde solen. Cool or Hot? Your choice!

Alternativ kan vi tilbyde dette løftetag.
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• REIMO EasyFit tag
• Liggeflade stuen: 1980 x 1300/1600 mm
• Liggeflade 1. sal: 1950 x 1200 mm
• Siddepladser: 2 til 8
• Bagagerum: 1260 x 860 x 400 mm (ca. 433 l)
• Opbevaringsrum under sofa: 550 bis 800 mm Höhe

(Mål ifølge producenten)

Køretøjslængde (kort akselafstand) ca. 4904 mm
Køretøjsbredde uden spejl ca. 1904 mm
Køretøjshøjde uden tag (kort) ca. 1970 mm
Køretøjshøjde med tag (kort) ca. 2000 mm

Belastningseksempel:
Basisfkøretøj Volkswagen T6.1 (kort version)
Motor: 2,0 l Diesel
Tilladte totalvægt 2800 kg
Nyttelast ca. 750 kg

· Sengesytem for EasyFit hævetag (forskellige muligheder)
· Evt. løftetag (der tages forbehold for godkendelse camper)
· Drejesokler til førerhussæderne
· Køkkenmodeul Cooky
· BSengeudvidelse (ikke kombinerbar med skab)
· Skab
· Panelbeklædning
· Isolering
· Forbrugsbatteri med ekstern strøm
· Ladebooster til ladeoptimering af 2. batteri under kørslen
·Opgradering af batteriet til Lithium batteri
· Lackering af rtaget i vognens originalfarve
· Diesel varmer

REIMO ekstraudstyr (tilvalg)Standardudstyr og tekniske data

Stueplan dag

Stueplan nat

Grundplan kort model

Alternativ kan vi tilbyde dette løftetag.
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Email B2B:

tqlauritsen@reimo.com

REIMO Van-Concept partnere DK:

www.aabycamp.dk

Tel.: 9824 4800

www.jpcaravan.dk

Tel.: 89883126

Tilvalg sædebetræk

Classic Grey

Bricks

Granitto

Finish på køkken og skab Standard sædebetræk

Double Grid


