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Caravan Supply
Casu.no

Vi har nå lagt bak oss 2021 som også innebar vårt 10 års jubileum. Tross fin vekst hadde vi
også et krevende år med tanke på å få tak i varer til rett tid. Gode innkjøp og stort varelager
gjorde likevel at vi klarte å levere det meste innen fornuftig tid. Utfordringene med varer og
frakt vil nok fortsette også i år, men vi har forberedt oss og fylt opp lager og vel så det.
Sammen med dere er vi klare til å møte årets sesong.
Vi ble også flere folk i 2021 og nå er vi 10 ansatte i Team Casu. Alle nyansatte hadde en bratt
læringskurve gjennom sesongen 2021. Det er med stor ydmykhet vi går løs på sesongen som
nå står for døren: vi gleder oss!

I året som gikk forlot Glenn og Line oss, men de etterlater seg en solid bedrift med et tydelig
DNA. Glenn vil nå sitte i vårt styre, og fungere som en rådgiver. Vårt DNA vil bli videreført med
full tyngde.
Katalogen du holder i hendene, videreføres og blir større enn noen gang.
Vi lanserer også en splitter ny hjemmeside med en ny og mer brukervennlig forhandlerportal.
Vi er stolte av resultatet og gleder oss til å vise den frem til dere.
Vi er ambisiøse i forhold til markedsplanlegging, og mange spennende aktiviteter kommer
utover året. Vi skal fortsatt ha den raskeste leveringen i bransjen, og alltid varer på lager.
Vi i Team Casu vil alltid strekke oss langt for å løse store og små forespørsler og finne gode
løsninger sammen med dere.
I løpet av høsten 2022 flytter vi inn i vårt nye lager, da tredobles kapasiteten og vi kan få enda
mer effektiv logistikk og raskere levering.
RSA som er vår eier, har stor tro på vårt konsept. Dette gir oss nødvendig trygghet og
muligheter til å møte fremtiden og videre vekst. Slik føler vi oss best mulig rustet.
For at vi skal lykkes, må vi sørge for at dere som våre forhandlere, også skal lykkes. Vi vil gjøre
vårt for å skape lønnsomhet hos dere, samt at vi alltid vil ha et spennende varesortiment som
trigger salg.
Gjennom dere får vi masse innspill på nyheter og produkter; det er noe vi setter stor pris på!
Du finner oss også på Facebook og Instagram. Her legger vi jevnlig ut informasjon om
produkter, nyheter, tips konkurranser m.m.

FORORD

Caravan Supply er nå en godt etablert grossist i bransjen, en foretrukket leverandør til veldig
mange forhandlere. Vi setter stor pris på dette!

Nyt årets katalog og skap positive kundeopplevelser.
Sammen blir vi gode!
Med vennlig hilsen
Odd Tuften
Daglig leder

www.casu.no
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NYHETER

NYHETER 2022

Salt-Pepper kvern Russel
Hobbs batteridrift svart
Side 338

Brødrister Russel Hobbs
Honeycomb svart
Side 338

FIT-GRILL George
Foreman svart
Side 338

Stavmixer 3 i 1 svart
Side 338
Minikutter Russel Hobbs svart
Side 338

Kaffetrakter Russel
Hobbs Honeycomb svart
Side 338

Fjøl Brunner Chopper
Side 363
Vannkoker Russel Hobbs
Honeycomb 1,7l svart
Side 338
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Servise Brunner Tivoli
Stonetouch TÊTE-Â-TÊTE
Side 350
www.casu.no
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NYHETER 2022

Rødvinsglass
Brunner Riserva
Side 355

Glass
Brunner Riserva
Side 355

Kjøkkenvekt 5 KG Soehnle
Side 376

Servise Brunner Tivoli
Stonetouch All Inclusive
Side 350

Hvitvinsglass
Brunner Riserva
Side 355

Champagneglass
Brunner Riserva
Side 355

Thetford Powerpods Blue /Green 20 pose
Side 166

Service Brunner Tivoli
Stonetouch Lunch Box
Side 350

www.casu.no

Omnia
termometer
side 372
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Fotskammel
Westfield Fokus lifestyle
Side 16

Krakk
Brunner Dream 3D lysgrå
Side 18

Campingstol Westfield Royal
Side 16

Fotskammel
Brunner Dream 3D lysgrå
Side 18

Campingstol
Brunner Dream 3D Bowleg lysgrå
Side 18
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Rengjøringsmiddel
Dekalin Dekaclean
Glass foam 400 ml
Side 230

www.casu.no

Rustfjerner
Dekalin Dekarust
Remover 250ml
Side 230

NYHETER

NYHETER 2022
MaxxFan Deluxe mørkt glass
Side 180
Blandebatteri
Twister Chrome
Side 134

Blandebatteri
Twister Chrome Black
Side 134
MaxxFan Deluxe hvitt glass
Side 180

Blandebatteri
Linnea L
Side 134

Blandebatteri
Linnea K
Side 134

MaxxAir Maxxshade
Side 180

MaxxFan Deluxe sotet glass
Side 180

Easydriver infinity 3.5
Side 213

MaxxAir Maxxshade Plus LED
Side 180

Caravanlys/standbylys
Side 275
www.casu.no
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NYHETER 2022
CO-alarm Housegard
med LCD-display
Side 304

Avara alarmer
Side 300-303

Gassalarm Housegard
12V + 230V
Side 304

Røykvarsler
Housegard optisk
inkl. 10-års batteri
Side 308

Alarm Avara Lite
Side 300

Røykvarsler Housegard
optisk mini inkl. 5-års batteri
Side 308

Butyl tape Dekalin Dekaplast
Side 240

Trinn Brunner BoxStep
Side 196

Synkepumpe
Comet Ocean 15l
Side 151
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Feste omnistar 5-serie
Ducato H2 lift roof
Side 118

www.casu.no

Fjernkontroll Finlux
til Smart og Android TV
Side 385

NYHETER

NYHETER 2022

Plissegardin REMIfront MAN TGE front m/hattehylle
Side 321

Taurus telt
Side 48

Dørforheng myggnett REMIcare Van
Side 329

Frontvegg Safari Residence G3 300cm Ducato H2
Side 91

www.casu.no

Telt Westfield Dorado 375
Side 38
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NYHETER

NYHETER 2022

Kjølebag Brunner
Friobag Classic 34l
Side 373

Kjølebag Brunner
Friobag Daypack 20l
Side 373

Kjølebag Brunner
Friobag Oblique 30l
Side 373

Fryseboks Brunner
Polarys DZ 35 L
Side 374

Kjølebag Brunner
Friobag Compact 12l
Side 373

Telt Westfield Mars 330
Side 39
8

Fryseboks Brunner
Polarys DZ 45 L
Side 374

Eris Anneks (Vega/Mars)
Side 40
www.casu.no

NYHETER

NYHETER 2022

Dusj og omkledningstelt Malta
Side 58

Thule Frame Protector for carbon bikes
Side 117

Thule VeloSlide Fork
mount adapter - Thru Axle
Side 117
Thule VeloSlide Fork mount
adapter - Quick Release
UP4 elektriske støtteben
Side 117
Side 220

Fatbike Rail
til Thule Elite Van XT black
Side 116
Fatbike Rail curved
til Thule Excellent/Elite G2
Side 116
Fatbike Rail
til Thule Superb/Superb XT black
Side 116
www.casu.no

9

10

11

CAMPINGMØBLER

35

TELT & MARKISER

107

SYKKELSTATIV

133

VANN

163

SANITÆR

179

UTVENDIG

227

RENGJØRING & VEDLIKEHOLD

241

ELEKTRISK

267

LYS

283

MULTIMEDIA

299

SIKKERHET

311

INNVENDIG

337

KJØKKEN

385

GASS, VARME OG KULDE

407

RESERVEDELER

465

STIKKORD & NOTATER

CAMPINGMØBLER

CAMPINGMØBLER
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Campingstoler

CAMPINGMØBLER

Westfield sin TOPPMODELL
og vår BESTSELGER!
Ekstra komfort med tett rygg.
Dette er den ultimate
campingstolen!

Tett rygg!

Ryggstøtte
Flott design på ryggstøtten og en
bredere og polstret hodepute som
øker komforten.

BESTSELGER

75058
Campingstol Westfield Avantgarde Noblesse
Stolen Avantgarde Noblesse fra Westfield er den ultimate
campingstolen! Her har Westfield kombinert avansert
teknologi og brukt kun de beste materialene i både stoff og
metall. Polstret stoff og høy rygg gir en deilig sittekomfort. Alle
metalldeler og rammen til stolen er laget av DuraLite® som er
en blanding av aluminium og magnesium, utviklet av Westfield.
Dette sikrer at stolen er ekstremt sterk og stabil, samt gir en
lengre levetid. Farge mørkgrå.
Belastning 150kg.
Egenvekt 4,6kg.
Sittehøyde 47cm.
Mål sete BxD: 50x47cm.
Rygghøyde 80cm.
Mål hele stolen BxH: 63x122cm.
Mål sammenslått HxBxD: 110x64x13cm.

DuraLite® Spacebox ramme
Smart L-design som sørger for at
stolen tar mindre plass når den er
sammenslått.

DuraLite®
Rammen og leddene er laget av
DuraLite® som gjør at stolen er
ekstremt sterk og stabil, samt lett
å slå opp og igjen.

5
års

G a r a n ti

75059
Fotskammel Westfield Avantgarde Breeze
En behagelig og polstret fotskammel som
enkelt festes til kuleleddene på Avantgarde
Noblesse stolen (varenr. 75058). Tar minimal
plass å oppbevare og er et perfekt
komplement for å oppnå maksimal
komfort!

DuraProtect® armlener
Ergonomisk design på armlenene
som er forsterket med en smart
glidemekanisme. Det gjør det
enkelt å bytte posisjon og gir en
lengre levetid.

Egenvekt 1,8kg.
Mål sammenslått 87x50x9cm.
Farge mørkgrå.
DuraDore® 3D stoff
Et meget mykt og deilig stoff
som har 3D struktur. Materialet
puster slik at sittekomforten er
høy uansett vær. Takket være
“Aquarinse Technology” renner
regnvannet gjennom strukturen på
stoffet slik at stoffet tørker veldig
raskt.
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75115
Campingstol Westfield Avantgarde Noblesse blackline
Avansert teknologi og de beste materialene i både ramme og stoff. Større sete og høy rygg gir en ekstra
deilig komfort. Alle metalldeler og rammen til stolen er laget av DuraLite® som er en blanding av
aluminium og magnesium, utviklet av Westfield. Dette sikrer at stolen er ekstremt sterk og stabil,
samt gir en lengre levetid. Farge svart.

TOPPMODELL & BESTSELGER!
Blackline design

Belastning 150kg.
Egenvekt 4,6kg.
Sittehøyde 48cm.
Mål sete BxD: 50x48cm.
Rygghøyde 78cm.
Mål hele stolen BxH: 63x126cm.
Mål sammenslått HxBxD: 110x65x13cm.

Tett rygg!

5
års

G a r a n ti

BESTSELGER
75116
Fotskammel Westfield Avantgarde Breeze blackline
En toppmodell stol må ha en toppmodell fotskammel! Festes
enkelt til kuleleddene på Avantgarde Noblesse blackline
stolen (varenr. 75115). Tar minimal plass å oppbevare og er et
perfekt komplement for å oppnå maksimal komfort!
Egenvekt 1,8kg. Mål sammenslått 87x50x9cm. Farge svart.

Velg mellom to forskjellige fotskamler til Noblesse stolene:
Breeze som festes til stolen eller Oblige som er frittstående!
75138
75139

blackline matcher Noblesse stol med varenr. 75115
mørkgrå matcher Noblesse stol med varenr. 75058

Fotskammel Westfield Avantgarde Oblige
Lekker fotskammel som matcher perfekt til Noblesse stolene.
Formen på fotskammelen og de justerbare beina gir ergonomisk
komfort og individuell tilpasning. Alle fire beina kan justeres!
Rammen og delene er laget av DuraLite® som er en blanding
av aluminium og magnesium, utviklet av Westfield. Dette
sikrer at fotskammelen er solid, stabil og har en lang levetid.
Den er også super til å brukes som en frittstående krakk, og
dermed får du flere sitteplasser! Med bordplaten kan den også brukes
som et praktisk sidebord (bordplaten må kjøpes i tillegg, varenr. 75140)! Den tar liten plass når den er
sammenslått, kun 65x63x9cm. Egenvekt 2,4kg. Belastning 100kg. Velg mellom to farger: blackline eller mørkgrå.

5
års

G a r a n ti
75140
Bordplate til fotskammel Westfield Avantgarde Oblige
Gjør om Oblige fotskammelen til et praktisk og stilig sidebord ved å kjøpe denne
lekre bordplaten! Den passer til begge Oblige fotskamlene (varenr. 75138 og 75139).
Mål 67x53x5cm. Belastning 10kg. Egenvekt 1,84kg.

www.casu.no
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Campingstoler

Ryggstøtte
Flott design på ryggstøtten og en
bredere og polstret hodepute som
øker komforten.

Forsterket ramme
Kraftig ramme i aluminium med
30% tykkere materiale gjør den
ekstra sterk og solid.

75080
Campingstol Westfield Performance Advancer
Stolen Performance Advancer fra Westfield har et litt høyere
sete enn andre modeller. Polstret stoff og høy rygg gir en deilig
sittekomfort. Både glidemekanismen i armlenene og alle
leddene er laget av metall. Dette sikrer at stolen er meget
sterk og stabil, samt gir en lengre levetid. Farge mørkgrå.

Deilig og komfortabel stol
i høy kvalitet! Alle ledd er
laget av metall som gjør
stolen ekstra solid.
Forsterkede ledd
Leddene er laget av metall som
gjør at stolen er meget sterk og
stabil, samt lett å slå opp og igjen.

Forsterkede armlener
Glidemekanismen er laget av
metall. Det gjør det enkelt å bytte
posisjon og gir en lengre levetid,
samtidig som armlenene er ekstra
kraftige og solide.

Belastning 140kg.
Egenvekt 5,6kg.
Sittehøyde 50cm.
Mål sete BxD: 50x45cm.
Rygghøyde 83cm.
Mål hele stolen BxH: 65x125cm.
Mål sammenslått HxBxD: 105x65x16cm.

års

G a r a n ti

75081
Fotskammel Westfield Performance Ambassador 2
En behagelig og polstret fotskammel som passer
til begge Advancer stolene og Royal Ergofit
(varenr. 75080, 75118 og 75167). Den
festes enkelt til kuleleddene på stolen,
og den tar minimal plass å oppbevare,
og er et perfekt komplement for å
oppnå maksimal komfort!
Egenvekt 1,6kg.
Mål sammenslått 87x51x7cm.
Farge mørkgrå.

DuraDore® 3D stoff
Et meget mykt og deilig stoff
som har 3D struktur. Materialet
puster slik at sittekomforten er
høy uansett vær. Takket være
“Aquarinse Technology” renner
regnvannet gjennom strukturen på
stoffet slik at stoffet tørker veldig
raskt.

14
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75118
Campingstol Westfield Performance Advancer Compact
Ekstra plassbesparende stol da du kan folde ned nakkestøtten så den blir ca 20cm
lavere i høyden! Gjelder kun når den er slått sammen, når den er utslått er den
like høy som andre stoler. Polstret stoff og høy rygg gir en deilig komfort. Stolen
er sterk, stabil og har en lang levetid. Belastning 160kg. Egenvekt 5,9kg.
Mål sammenslått HxBxD: 84x66x18cm. Farge mørkgrå.

5
års

G a r a n ti

Ekstra lav!

75119
BESTSELGER
Fotskammel Westfield Performance Focus
Justerbar og sammenleggbar fotskammel som passer til begge
Advancer stolene og Royal Ergofit (varenr. 75080, 75118 og 75167).
Formen og to justerbare frontben gir ergonomisk komfort og individuell
tilpasning. Den er også super til å brukes som en frittstående krakk,
og dermed får du flere sitteplasser! Med bordplaten kan den også
brukes som et praktisk sidebord (bordplaten må kjøpes i tillegg,
varenr. 75142). Den tar liten plass når den er sammenslått, kun
68x68x7cm. Egenvekt 1,5kg. Belastning 100kg. Farge mørkgrå.
75142
Bordplate til fotskammel Westfield Focus
Gjør om Focus fotskammelen til et praktisk og stilig sidebord ved å kjøpe denne lekre bordplaten!
Den passer til Focus fotskammelen (varenr. 75119 og 75141). Mål 70x60x5cm. Belastning 10kg.
Egenvekt 1,94kg. Farge mørkgrå.

Royal Ergofit + Focus = den beste, ergonomiske kombinasjonen!
75167
Campingstol Westfield Performance Royal Ergofit
Stolen er ergonomisk testet, ryggvennlig og den tar liten plass å oppbevare siden nakkestøtten kan
justeres vertikalt! Utviklet av Westfield i samarbeid med fysioterapeuter, og den er AGR-godkjent. Ved
å kombinere den buede Ergoshell®-ryggstøtten med den vertikalt justerbare nakkestøtten, vil stolen
tilpasse seg størrelsen på brukeren. Polstret og deilig DuraDore® 3D stoff som puster, og gjør at stolen
tørker fort ved regn. Rammen er laget av DuraLite® som sikrer at stolen er sterk og stabil, samt gir en
lengre levetid. Belastning 140kg. Egenvekt 5,3kg. Mål sammenslått 100x65x14cm. Farge mørkgrå.

Total høyde er justerbar fra 112-127cm.

Nakkestøtten kan
justeres vertikalt!

www.casu.no
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75076
Campingstol Westfield BeSmart Majestic
Stolen BeSmart Majestic fra Westfield har en forsterket epoxy pulverlakkert
aluminiumsramme. Den spesialformede aluminiumsprofilen gjør at stolen
blir meget flat når den er sammenslått. Armlene og leddene er laget av
NyloGore som sikrer at stolen er sterk og stabil, samt gir en lengre levetid.
Polstret stoff og høy rygg gir en deilig sittekomfort. Farge mørkgrå.
Belastning 140kg.
Egenvekt 4,6kg.
BESTSELGER
Sittehøyde 48cm.
Mål sete BxD: 51x47cm.
Rygghøyde 80cm.
Mål hele stolen BxH: 64x121cm.
Mål sammenslått HxBxD: 110x65x12cm.

5
års

G a r a n ti

75077
Fotskammel Westfield BeSmart Regina
En behagelig og polstret fotskammel som enkelt festes til kuleleddene
på BeSmart Majestic stolen (varenr. 75076). Tar minimal plass å
oppbevare og er et perfekt komplement for å oppnå maksimal komfort!
Egenvekt 1,9kg.
Mål sammenslått 80x50x7cm.
Farge mørkgrå.

5

75141
Fotskammel Westfield BeSmart Focus
Flott fotskammel som passer til Majestic stolen (varenr. 75076). Formen og to
justerbare frontben gir ergonomisk komfort
og individuell tilpasning. Den er også super
til å brukes som en frittstående krakk, og
dermed får du flere sitteplasser! Med bordplaten kan den også brukes som et praktisk
sidebord (bordplaten må kjøpes i tillegg,
varenr. 75142). Den tar liten plass når den
er sammenslått, kun 68x68x7cm. Egenvekt
1,5kg. Belastning 100kg. Farge mørkgrå.

års

G a r a n ti

75142
Bordplate til fotskammel Westfield Focus
Gjør om Focus fotskammelen til et praktisk og stilig sidebord ved å kjøpe denne lekre bordplaten! Den passer til
Focus fotskammelen (varenr. 75141 og 75119). Mål 70x60x5cm. Belastning 10kg. Egenvekt 1,94kg. Farge mørkgrå.

NY
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75177
Fotskammel
Westfield Fokus Lifestyle
Sammenleggbar fotskammel
til Royal lifestyle campingstol
(varenr. 75176). Mål:66x48/49cm
Mål sammenslått: 68x68x7cm
Egenvekt: 1,9kg Farge: Mørk grå

75176
Campingstol
Westfield Royal Lifestyle
Dette er en elegant og sammenleggbar campingstol i polyakryl. Stoffet er mykt, pustende
og værbestandig. Den er lett å
rengjøre, slitesterk og vannavvisende. Stilig fotskammel kan
kjøpes i tillegg (varenr. 75177).
Mål: 52x47/123cm Mål sammenslått: 111x64x12cm. Egenvekt:
4,5kg.

www.casu.no
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75162
Campingstol Westfield Vintage Elisabeth
Deilig stol i stilig vintage-look! Laget av værbestandig, solid materiale med en myk overflate som
føles ut som bomull av høy kvalitet. Stilig nakkestøtte i kunstskinn. Tar liten plass sammenslått.
Belastning 120kg. Egenvekt 4,9kg. Sittehøyde 35cm. Mål sete BxD: 44x53cm. Rygghøyde
53cm. Mål hele stolen BxH: 44x88cm. Mål sammenslått HxBxD: 89x44x14cm. Farge grå.

75163
Campingstol Westfield Vintage Emma
Lounge-stol i stilig vintage-look som
er justerbar til 3 posisjoner. Laget
av værbestandig, solid materiale
med en myk overflate som føles ut
som bomull av høy kvalitet. Stilig
nakkestøtte i kunstskinn. Tar liten
plass sammenslått. Belastning 120kg.
Egenvekt 5,7kg. Sittehøyde 35cm. Mål
sete BxD: 40x60cm. Rygghøyde 56cm.
Mål hele stolen BxH: 40x91cm. Mål
sammenslått HxBxD: 100x40x20cm.
Farge grå.

75165
Campingstol Westfield Vintage Pioneer
Høy og elegant stol i stilig vintage-look som er justerbar
til 7 posisjoner. Laget av solid, værbestandig materiale
med en myk overflate som føles ut som bomull av høy
kvalitet. Rammen er forsterket for optimal stabilitet
og holdbarhet. Stilig nakkestøtte i kunstskinn.
Tar liten plass sammenslått. Belastning 140kg.
Egenvekt 5,0kg. Sittehøyde 47cm. Mål
sete BxD: 50x45cm. Rygghøyde 80cm.
Mål hele stolen BxH: 63x121cm. Mål
sammenslått HxBxD: 102x63xcm.
Farge grå.

75166
75142

Fotskammel Westfield Vintage Focus
Bordplate til fotskammel Westfield Focus

Fotskammel i stilig vintage-look som passer til Vintage Pioneer stolen (varenr. 75165).
To justerbare frontben gir ergonomisk komfort og individuell tilpasning. Kan brukes som
frittstående krakk, og med bordplaten kan den brukes som et sidebord (bordplaten må
kjøpes i tillegg). Fotskammelen tar liten plass når den er sammenslått, kun 68x68x7cm.
Egenvekt 1,8kg. Belastning 100kg. Farge fotskammel grå. Mål bordplate 70x50x5cm.
Belastning bordplate 10kg. Egenvekt bordplate 1,94kg. Farge bordplate mørkgrå.

www.casu.no
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75164
Campingstol Westfield Vintage Grace
Kompakt stol i stilig vintage-look som
meget komfortabel. Laget av solid,
værbestandig materiale med en myk
overflate som føles ut som bomull av
høy kvalitet. Stilig nakkestøtte i kunstskinn. Tar liten plass sammenslått.
Belastning 120kg. Egenvekt 4,8kg.
Sittehøyde 35cm. Mål sete BxD:
44x57cm. Rygghøyde 45cm. Mål hele
stolen BxH: 44x80cm. Mål sammenslått
HxBxD: 100x44x25cm. Farge grå.
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75113
Campingstol Brunner Skye 3D
Sammenleggbar campingstol med aluminiumsramme, samt pustende og polstret 3D stoff i 100 % polyester. Ryggen er justerbar i
6 posisjoner og har en integrert polstret nakkestøtte. Armlener i robust plastmateriale. Det er mulig å montere fotskammel som
ekstrautstyr (må kjøpes i tillegg, varenr. 75114). Kompakt og enkel å transportere sammenslått.
			
Belastning 120kg.
			
Mål 47x45xH50/120cm.
			
Mål sammenslått 101x59x13cm.
			
Egenvekt 4,3kg.
			Farge svart.

BESTSELGER

Flott stol til knallpris!

75114
Fotskammel Brunner Skye 3D
Sammenleggbar fotskammel til Skye 3D campingstol
(varenr. 75113). Fotskammelen har aluminiumsramme, og pustende og polstret 3D stoff i 100%
polyester. Mål 48x60/75cm. Mål sammenslått
48x75x6cm. Egenvekt 1,0kg. Farge svart.
75091 mørk grå
75178 lys grå
Campingstol Brunner Dream 3D Bowleg
Innovativ og sammenleggbar posisjonsstol med aluminiumsramme, samt pustende og polstret 3D stoff i 100% polyester.
Aluminiumsrammen er laget av en svært motstandsdyktig
trapesformet profil. Bueformede stolben gir en økt stabilitet og
et fantastisk utseende. Ryggen er ergonomisk, justerbar i 7 posisjoner og har en integrert polstret nakkestøtte. Armlenene er
ergonomisk utformet i et robust plastmateriale. Sentrale ledd
er laget av kraftig metall. Det er mulig å montere fotskammel
som ekstrautstyr (må kjøpes i tillegg).

NY

Belastning 150kg.
Mål 49x42,5xH48/120cm.
Mål sammenslått 112x48x15cm.
Egenvekt 5,7kg.
Farge mørk grå og lys grå.

NY

NY

NY
75092 mørk grå
75179 lys grå
Fotskammel Brunner Dream 3D
Sammenleggbar fotskammel til Dream 3D Bowleg campingstol. Fotskammelen har aluminiumsramme, og pustende
og polstret 3D stoff i 100% polyester. Mål 48x60/75cm. Mål
sammenslått 48x75x6cm. Egenvekt 1,7kg. Farge mørk grå
og lys grå.
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75180
Krakk Brunner Dream 3D
Sammenleggbar krakk
med aluminium ramme til
Dream 3D serien. Krakken
har pustende og polstret
3D-stoff i 100% polyester.
Mål: 42x48/42cm. Mål sammenslått: 60x44x9cm. Egenvekt: 1,6kg. Farge: Lysgrå

Campingstoler

CAMPINGMØBLER
75085
Koppholder Westfield
Praktisk koppholder til f.eks.
drikke og diverse. Monteres
enkelt på beinet til stolen.
Passer alle Westfield stolene.

75155
Campingstol Brunner Skye Aria m/trekk
Sammenleggbar campingstol med superlett aluminiumsramme
og rygg og sete i værbestandig termoplast. Den gjennomtenkte
og innovative utformingen med avtagbart trekk, gjør at stolen
passer både til inne og ute bruk. Praktiske oppbevaringslommer
på bakside av nakkestøtte. Armlener i robust plastmateriale.
Belastning 120kg. Mål 69x62xH109cm. Mål sammenslått
93x62x14cm. Egenvekt 6,6kg. Farge grå.

75110
Campingstol Westfield Performance Salina
Rammen er laget av DuraLite® som
er en blanding av aluminium og
magnesium, utviklet av Westfield.
Dette sikrer at stolen er eksta sterk
og stabil, samt gir en lengre levetid.
Belastning 120kg. Egenvekt 3,3kg.
Sittehøyde 45cm.
Mål sete BxD:
49x45cm.
Rygghøyde 66cm.
Mål hele stolen BxH:
62x108cm.
Mål sammenslått
BESTSELGER
HxBxD: 91x62x8,5cm.
Farge mørkgrå.

75154
Campingstol Brunner Siren Beach
Strandstol i aluminium med 4 posisjoner og nakkepute. Lav vekt
og lett å bære med seg. Perfekt til å nyte solen på stranden eller
ved bassenget. Ryggen kan legges helt bak til liggende stilling.
Belastning 110kg. Mål 64x63xH28/82cm. Mål sammenslått
		
74x66x12cm. Egenvekt 3,6kg. Farge grå.

75131
Campingstol
Brunner Cuba
Sammenleggbar strandstol
i moderne design. Ramme
i stål og stoff i 100% polyester. Belastning 100kg.
Egenvekt 3,1kg. Mål
LxBxH: 57x43x64cm. Mål
sammenslått: H78xØ14cm.
Farge blå.

75106
Flaskeholder Brunner Cancage
Passer de fleste campingstoler. Justerbar
ring Ø70-85mm. Mål 16x15cm.

www.casu.no
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75120
Campingstol Westfield Performance Aeronaut
Deilig og komfortabel stol som du enkelt kan endre fra en
stol til en avslappende lenestol. Robust aluminiumsramme
som gjør stolen sterk og stødig. Lett å lagre da den tar liten
plass. sammenslått. Belastning 140kg. Egenvekt 8,0kg. Mål
sammenslått HxBxD: 102x75x8,5cm. Farge mørkgrå.

5
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75128
Stoltrekk Brunner Paddy
Polstret stoltrekk til sammenleggbare stoler
med høy rygg. Praktiske lommer på baksiden.
Stoff i 100% polyester. Farge grå.

75096
Campingstol Brunner Dir-Action
Sammenleggbar stol med stålramme
og polstrede armlener. Stoff i 100%
polyester. Leveres med bag. Belastning
102kg. Egenvekt 3,4kg. Mål
54x44xH44/82,5cm. Mål 		
sammenslått 84xØ15cm.
		Farge grå.

BESTSELGER
75130
Campingstol Brunner Fisher
Sammenleggbar 4-bens stol i aluminium med
regulerbar høyde. Sete i 100% polyester. Belastning
100kg. Egenvekt kun 1,2kg. Mål LxBxH: 40x40x50/57cm.
Mål sammenslått 73xØ11cm. Farge grønn.
75129
Campingstol Brunner Sit2Go
Smart konstruksjon med ett teleskopben
i aluminium og en sammenleggbar setepute
i 100% polyester. Kompakt størrelse og meget lav
egenvekt som gjør den perfekt på fisketur, reise,
camping, sportsarrangement etc. Belastning
120kg. Egenvekt 380g. Mål LxBxH: 35x35x75cm.
Mål sammenslått Ø7x24cm. Farge grå.

75127
Campingstol Brunner Fjord
Tripod-stol i aluminium og sete i 100% polyester.
Sammenleggbar så den tar liten plass. Belastning
100kg. Egenvekt 500g. Mål LxBxH: 35x35x45cm.
Mål sammenslått 61xØ9cm. Farge blå.
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75078
Campingstol Westfield Avantgarde Superior Directors Chair
Superiorstolen er en del av Avantgarde serien til Westfield hvor de har brukt kun de beste materialene
i både stoff og metall. Stolen er meget komfortabel og tar veldig liten plass. Setet er stort og den har
			
polstrede armlener. Når stolen er sammenslått er den ultratynn. Den er
			
veldig lett å ta med seg da den har et bærehåndtak. Rammen er laget av
			
DuraLite® som er en blanding av aluminium og magnesium, utviklet av
			
Westfield. Dette sikrer at stolen er ekstremt sterk og stabil, samt
					
gir en lengre levetid. Belastning 120kg. Egenvekt 5,0kg.
					
Mål sammenslått 51x72x9cm. Farge mørkgrå.

Bærehåndtak, stort
sete og ultratynn når
stolen er sammenslått!
75099
Campingstol Brunner Raptor Recliner
Ekstra komfortabel stol siden den har
en høyere og justerbar ryggstøtte som
kan justeres i 3 posisjoner. Stolen er
sammenleggbar. Store føtter for ekstra
stabilitet. Solid stålramme, og stoff i
100% polyester. Belastning 120kg.
Mål 51x45xH45/102cm.
Mål sammenslått 96xØ25cm.
Egenvekt 6,34kg. Farge grå/svart.

75098
Campingstol Brunner Cruiser
Komfortabel og sammenleggbar
stol med sidestøtte. Høy stabilitet
takket være den ovalformede,
pulverlakkert rammen
av stål, og de store og
justerbare føttene.
Robust stoff av 100%
polyester.
Belastning 110kg.
Mål 51x44xH48/90cm.
Mål sammenslått
94xØ16cm.
Egenvekt 4,6kg.
		Farge svart.

75097
Campingstol Brunner Raptor NG
Sammenleggbar stol med høy komfort da den har polstring
i setet og ryggen, samt ekstra polstring øverst på sidene av
ryggstøtten. Polstrede armlener og en solid ramme laget av
stål. Stoff i 100% polyester og praktisk drikkeholder. Leveres
med bæreveske. Belastning 110kg. Mål 51x44xH48/90cm. Mål
sammenslått 94x Ø16cm. Egenvekt 4,75kg. Farge svart/grå.

www.casu.no
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75153
Campingstol Brunner Action Sofa Rendez-vous
Meget komfortabel sofa med en liten bue på rammen. Den
har en sterk rygg i to-lags polstret trekk i 100% polyester.
Sofaen er er sammenleggbar og har ramme i aluminium.
Praktisk drikkebeholder i de komfortable armlenene, og
to smarte lommer i midten. Bag følger med. Belastning
120+120kg. Mål 147x65x99cm. Mål sammenslått
101x31x20cm. Egenvekt 8,3kg. Farge svart.

75095
Campingstol Brunner Action Sofa
Sammenleggbar og komfortabel sofa med metallramme. Sterk rygg i
polstret 100% polyesterstoff. Praktisk drikkebeholder. Bag følger med.
Belastning 100+100kg. Mål 148x63x44/92cm. Mål sammenslått
23x18x106cm. Lav egenvekt, kun 5,3kg. Farge svart.

Ekstra komfortabel sofa med to-lags polstring!
BESTSELGER
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75126
Campingstol Brunner Action Sofa 3D
Meget komfortabel sofa med to-lags polstret trekk i 100% polyester. Sofaen er
sammenleggbar og har metallramme. Praktisk drikkebeholder i de komfortable
armlenene. Bag følger med. Belastning 100+100kg. Mål 148x63x44/92cm. Mål
sammenslått 23x18x106cm. Lav egenvekt, kun 5,2kg. Farge svart.
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75161
Solseng Westfield Performance Aida
Takket være sin innovative design kan Aida solsengen slås opp og ned på få sekunder! Når solsengen er sammenslått, trenger du bare
å åpne stroppen som holder den sammen og så vil solsengen slå seg ut, og den er klar til bruk på veldig kort tid. Stor og komfortabel
				
solseng med ramme i stabil, men lett aluminium. Liggeflaten på hele 65 cm i bredden er
				
laget av et deilig og polstret DuraDore® 3D fiberstoff som gir høy komfort. Hodestøtten
					
kan justeres i fem posisjoner. Meget enkel å slå solsengen sammen ved å låse stroppen,
					
dra i håndtaket, og så vil solsengen slå seg sammen automatisk. Enkel å ta med seg
							
når den er slått sammen da den kan bæres med to bærehåndtak.
								
Belastning 120kg. Egenvekt 9kg. Mål LxBxH: 210x70x40cm.
								
Mål sammenslått LxBxH: 59x65x25cm. Farge mørkgrå.

Slås opp på
få sekunder!

Nyt sommeren og
solen på en deilig
solseng!

75020
Solseng Sun Comfort II
Ramme i aluminium.
Stoff i 100% polyester.
Belastning 120kg. Egenvekt 6,6kg. Mål LxBxH:
186x60x30cm. Farge blå
og hvite striper.

75134
Solseng Brunner Duna 3D
Stor solseng med ramme i aluminium, samt pustende og polstret 3D
stoff i 100% polyester. Enkel å ta med seg når den er slått sammen.
Belastning 120kg. Egenvekt 5,7kg. Mål LxBxH: 200x65x40cm.
Mål sammenslått LxBxH: 85x65x21cm. Farge svart.

www.casu.no
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Krakker

Tre produkter i ett: krakk, bord og serveringsbrett!

BESTSELGER

75079
Krakk Westfield Avantgarde Dynamic m/bordplate
Dynamic er en del av Avantgardeserien til Westfield hvor de har brukt kun de beste materialene i både stoff
og metall. Her får du tre produkter i ett! Dynamic består av en krakk og en bordplate som også kan brukes
som serveringsbrett. Belastning krakk 100kg. Egenvekt krakk 3,5kg. Belastning bordplate 30kg. Egenvekt
bordplate 1,4kg. Mål sammenslått 38x72x7cm. Farge mørkgrå.
75124
75125

Krakk Westfield Performance XL
Bordplate til Performance XL

Belastning 100kg.
Mål krakk sammenslått 66x41x5cm.
Egenvekt krakk 1,2kg.
Farge på krakken er mørkgrå.
Mål bordplate 51x44x3,5cm.
Egenvekt bordplate 0,8kg.
Farge på bordplaten er mørkgrå.
75072
75063

BESTSELGER

XL

Krakk Westfield BeSmart
Bordplate til BeSmart

Belastning 100kg.
Mål krakk sammenslått 56x41x4cm.
Egenvekt krakk 0,9kg.
Farge på krakken er mørkgrå.
Mål bordplate 42x35x3cm.
Egenvekt bordplate 0,6kg.
Farge på bordplaten er mørkgrå.

75156
75157

Oval 36x30xH40cm
Square 32x24xH40cm

Krakk Brunner Twisty Bamboo
Høykvalitets krakk, med ramme i aluminium og
sete i bambus. Klar til bruk på sekunder og lett å
frakte med seg i den medfølgende bagen. Begge
modellene er kun 5cm tykke sammenslått!
Belastning 100kg. Egenvekt 1,32kg. Farge grå/
bambus.
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Gjelder Westfield.
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75117
Campingbord Westfield Avantgarde Universal 120x80cm
Lekkert bord som er toppmodellen til Westfield! Nyutviklet
bordplate som er solid, men lett i vekt. Mørke bordplater kan
bøye seg litt ved sterk sol, men denne eksklusive bordplaten blir
ikke påvirket av varme. Alle fire beina kan justeres automatisk i
høyde fra 63-76cm. Svært stabilt premiumbord med forsterket
ramme som gjør bordet ekstra stødig. Føttene er store slik at
bordet ikke synker ned i bakken eller skader teltteppet.

Lekker bordplate som
ikke påvirkes av varme!

TOPPMODELL!

Belastning 30kg.
Egenvekt 9,3kg.
Mål sammenslått 120x80x9cm.
Farge svart/mørkgrå.

BESTSELGER

75064
Campingbord Westfield Performance Superb 100x68cm
Et meget solid og stabilt premium bord med høykvalitets bordplate produsert av Severin i Tyskland. Rammen er forsterket og
gjør bordet ekstra stødig. Alle fire beina kan justeres og føttene
er store slik at bordet ikke synker ned i bakken eller skader
teltteppet.
Belastning 30kg.
Egenvekt 9,8kg.
Mål sammenslått 100x68x9cm.
Farge mørkgrå.

5
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God plass til seks personer!
75107
Campingbord Westfield Performance Superb 130x90cm
Et svært stabilt premiumbord med høykvalitets bordplate
produsert av Severin i Tyskland. Den ovale bordplaten gir nok
plass til opptil seks personer. Rammen er forsterket og gjør
bordet ekstra stødig. Alle fire beina kan justeres og føttene
er store slik at bordet ikke synker ned i bakken eller skader
teltteppet.
Belastning 30kg.
Egenvekt 16,6kg.
Mål sammenslått 132x90x8cm.
Farge mørkgrå.

Stabile bord med fire justerbare bein, og store føtter som ikke
synker ned i bakken eller skader teltteppet.
www.casu.no
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75121
Campingbord Westfield Performance Aircolite 80x60cm blackline
Lett, men stabilt premium bord med høykvalitets bordplate utviklet av Westfield.
Rammen er forsterket og gjør bordet ekstra stødig. Alle fire beina kan justeres og
føttene er store slik at bordet ikke synker ned i bakken eller skader teltteppet.
Belastning 30kg.
Egenvekt 5,9kg.
Mål sammenslått 80x60x8cm.
Farge svart/mørkgrå.

75122
Campingbord Westfield Performance Aircolite 100x68cm blackline
Lett, men stabilt premium bord med høykvalitets bordplate utviklet av
Westfield. Rammen er forsterket og gjør bordet ekstra stødig. Alle fire
beina kan justeres og føttene er store slik at bordet ikke synker ned i
bakken eller skader teltteppet.
Belastning 30kg.
Egenvekt 6,9kg.
Mål sammenslått 100x68x8cm.
Farge svart/mørkgrå.

BESTSELGER

75123
Campingbord Westfield Performance Aircolite 120x80cm blackline
Lett, men stabilt premium bord med høykvalitets bordplate utviklet
av Westfield. Rammen er forsterket og gjør bordet ekstra stødig.
Alle fire beina kan justeres og føttene er store slik at bordet ikke
synker ned i bakken eller skader teltteppet.
Belastning 30kg.
Egenvekt 11,3kg.
Mål sammenslått 120x80x8cm.
Farge svart/mørkgrå.
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75108
Campingbord Westfield Performance Aircolite Extender 120x80cm

Et meget lett og stabilt premium bord med høykvalitets
bordplate utvilket av Westfield. Nok plass til opptil seks
personer. En perfekt løsning for de som har liten lagringsplass, men som ønsker et fullverdig campingbord i topp
kvalitet. Tar veldig liten plass når det er sammenslått!
Solid, forsterket ramme, og alle fire beina kan justeres.
Føttene er store så bordet ikke synker ned i bakken eller
skader teltteppet.

Sammenleggbart bord med
mørk og lekker bordplate!
26

Belastning 30kg.
Egenvekt 11,3kg.
Mål sammenslått 80x62x10,5cm.
Farge mørkgrå.
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75087
Campingbord Westfield BeSmart Viper 80x60cm
Et meget stabilt og holdbart bord som er lett å transportere. Solid
ramme som gjør bordet stødig. Alle fire beina kan justeres og føttene
er store slik at bordet ikke synker ned i bakken eller skader teltteppet.
Belastning 30kg.
Egenvekt 6,0kg.
Mål sammenslått 80x60x5cm.
Farge grå.

BESTSELGER

Perfekt til familien på fire!
75109
Campingbord Westfield BeSmart Viper 115x70cm
Et supert familiebord i topp kvalitet! Bordet er meget stabilt
og holdbart, samt lett å transportere. Perfekt til fire personer!
Solid ramme som gjør bordet stødig. Alle fire beina kan justeres og føttene er store slik at bordet ikke synker ned i bakken
eller skader teltteppet.
Belastning 30kg.
Egenvekt 8,8kg.
Mål sammenslått 115x70x5cm.
Farge grå.

5
års

G a r a n ti

75073
Campingbord Westfield BeSmart Smart Star 90x70cm
Et meget stabilt og holdbart bord som er lett å transportere. Solid
ramme som gjør bordet stødig. Alle fire beina kan justeres og føttene
er store slik at bordet ikke synker ned i bakken eller skader teltteppet.
Belastning 30kg.
Egenvekt 5,8kg.
Mål sammenslått 90x70x5cm.
Farge lysgrå.

75075
Campingbord Westfield BeSmart Extender 120x80cm
Perfekt løsning for de som trenger et bord som tar
liten plass når det er sammenslått. Extender er et
stabilt og holdbart bord som er ekstra lett å ta med
seg. Solid ramme som gjør bordet stødig. Alle fire
beina kan justeres og føttene er store slik at bordet
ikke synker ned i bakken eller skader teltteppet. Det
følger med en praktisk bag som gjør bordet enkelt å
transportere.
Belastning 30kg.
Egenvekt 13,2kg.
Mål sammenslått 80x62x11cm.
Farge lysgrå.

Tar ekstra liten plass
sammenslått!
www.casu.no
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Alle campingbordene i Linear serien til Brunner er solide, stabile, men samtidig lave i vekt. De har høykvalitets bordplate fra Sevelit
som er vær- og varmebestandig (180 grader). Den mørke rammen er i pulverlakkert stål. Alle fire beina kan justeres, og føttene er
store slik at bordet ikke synker ned i bakken eller skader teltteppet. Lette å rengjøre, og tar liten plass sammenslått.

75146
Campingbord Brunner Linear 80x60cm
Belastning 50kg.
Mål 80x60xH63/83cm.
Mål sammenslått 80x60x7cm.
Egenvekt 6,8kg.
Farge svart/mørkgrå.

75144
Campingbord Brunner Linear 115x70cm
Belastning 50kg.
Mål 115x70xH63/83cm.
Mål sammenslått 115x70x8cm.
Egenvekt 12,7kg.
Farge svart/mørkgrå.

Bordet slås enkelt
sammen og beina festes
under bordplaten.

28

Alle fire beina kan
justeres i høyden.

Store føtter som ikke
synker ned i bakken.

www.casu.no

75143
Campingbord Brunner Linear 100x68cm
Belastning 50kg.
Mål 100x68xH63/83cm.
Mål sammenslått 100x68x7cm.
Egenvekt 8,3kg.
Farge svart/mørkgrå.

75145
Campingbord Brunner Linear 130x90cm
Belastning 50kg.
Mål 130x90xH63/83cm.
Mål sammenslått 130x90x8cm.
Egenvekt 15,7kg.
Farge svart/mørkgrå.

Tar liten plass å lagre!

Bordplate fra det kjente
kvalitetsmerket Sevelit.

Campingbord
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Elu er førsteklasses, lekre campingbord i marmor-design! Ultralette bordplater med aluminiumsramme, og en nyutviklet, eksklusiv
foldemekanisme som gjør at bordene settes opp på få sekunder. Alle fire beina kan justeres, og føttene er store slik at bordet ikke
synker ned i bakken eller skader teltteppet. Laget av materialer i høy kvalitet som er værbestandig, og det gir en lang levetid. Lette å
rengjøre, og tar liten plass sammenslått.

75169
Campingbord Brunner Elu 120x80cm
Belastning 30kg.
Mål 120x80xH50/70cm.
Mål sammenslått 120x80x11cm.
Egenvekt 6,35kg.
Farge svart/marmor.

75168
Campingbord Brunner Elu 100x70cm
Belastning 30kg.
Mål 100x70xH50/70cm.
Mål sammenslått 100x70x11cm.
Egenvekt 5,0kg.
Farge svart/marmor.

75147
Campingbord Brunner Mercury Tropic Level
Flott og solid campingbord fra Brunner med sammenleggbar
ramme og bordplate i stødig og lekker bambus. Rammen er
stabil, har stabiliseringsstang og den ene foten er høydejusterbar.
Integrert i bordplaten er det et vater som sikrer at bordet står
flatt. Lett å holde rent og vedlikeholde. En praktisk bag følger
med. Belastning 30kg. Mål 115x80xH70cm. Mål sammenslått
110x22xH14cm. Egenvekt 9,35kg. Farge grå/bambus.

Lekkert bord
i bambus!
Campingbordene i serien Torun fra Brunner er lette, men solide bord med aluminiumsramme og lakkerte stålben. De er kompakte,
sammenleggbare og enkle å oppbevare siden de tar liten plass når de slått sammen. Laget av materialer i høy kvalitet som er
værbestandig, og det gir en lang levetid. Belastning 30kg. Farge svart/grå.

75151
Campingbord Brunner Torun 2
Mål 80x60xH71cm.
Mål sammenslått 80x60x5cm.
Egenvekt 4,2kg.

75152
Campingbord Brunner Torun 4
Mål 110x62xH71cm.
Mål sammenslått 110x62x5cm.
Egenvekt 5,1kg.

www.casu.no
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Titanium-bordene fra Brunner er den nye generasjonen aluminiumsbord! Enkel montering og sammenleggbar ramme. Bordplaten består av pulverlakkerte aluminiumslister som kan rulles
sammen ved demontering. Listene gir likevel en tettsittende

bordplate uten mellomrom når det er satt sammen. Rammen er
stabil, laget av aluminiumsrør, har stabiliseringsstang og store
føtter, hvorav den ene foten er justerbar. Bordene leveres med
en praktisk hylle, og bæreveske med to separate rom.

75102
Campingbord Brunner Titanium 6 NG2
Belastning 30kg. Mål 148x79xH70cm.
Mål sammenslått 148x18xH28cm.
Egenvekt 8kg. Farge antrasitt.

Uttrekkbar bordplate fra 94-129cm!

75103
Campingbord Brunner Silver Gapless Extender 70x94/129cm
Kompakt og foldbart campingbord med uttrekkbar bordplate. Både
rammen og bordplaten er laget i robust aluminium av høy kvalitet.
Alle fire bena er justerbare. Bordet har en kompakt størrelse når det
er sammenslått, lav egenvekt og leveres med bæreveske. Belastning
30kg. Mål 70x70x94/129cm. Mål sammenslått 93,5x70x4cm. Egenvekt 8kg. Farge grå.
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Campingbordene fra Brunner har ny ramme med elegante, ovale aluminiumsrør. Enkel montering og sammenleggbar ramme.
Bordplaten består av aluminiumslister som rulles sammen ved demontering. Stabiliseringsstangen gjør rammen ekstra stabil, og
den ene foten er høydejusterbar (maks 2cm). Bordplatene har integrert level system som gjør det enkelt å se om bordet står i vater.
Under bordet er det en praktisk hylle som enkelt festes med borrelås. Lav egenvekt på begge bordene, og bag følger med.

75133
Campingbord Brunner Accelerate 6
Belastning 30kg.
Mål 148x80x70cm.
Mål sammenslått 149x18x20cm.
Egenvekt 8,5kg.

75132
Campingbord Brunner Accelerate 4
Belastning 30kg.
Mål 122x80x70cm.
Mål sammenslått 122x18x18cm.
Egenvekt 7,3kg.

Integrert vater i bordplaten så det er enkelt å se om bordet står rett!

Titanium Axia serien fra Brunner er den nye generasjonen aluminiumsbord!
Enkel montering og sammenleggbar ramme. Bordplaten består av pulverlakkerte
aluminiumslister som kan rulles sammen ved demontering. Listene gir likevel
en tettsittende bordplate uten mellomrom når det er satt sammen. Rammen
er stabil, laget av aluminiumsrør, har stabiliseringsstang og den ene foten er
høydejusterbar (maks 2cm). Integrert i bordplaten er det et vater som sikrer at
bordet står flatt. Bordene leveres med en praktisk hylle som enkelt festes med
borrelås. Lav egenvekt på alle bordene, og en praktisk bag med to separate rom
følger med.

75149
Campingbord Brunner Titanium Axia 4
Belastning 30kg.
Mål 122x76xH72cm.
Mål sammenslått 122x18x17cm.
Egenvekt 7,1kg.

75148
Campingbord Brunner Titanium Axia 2
Belastning 30kg. Mål 104x62xH72cm.
Mål sammenslått 105x19x18cm.
Egenvekt 5,5kg.

75150
Campingbord Brunner Titanium Axia 6
Belastning 30kg.
Mål 147x76xH72cm.
Mål sammenslått 147x18x20cm.
Egenvekt 8,2kg.
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CAMPINGMØBLER

75004
Campingbord Butler
53x38cm
Solid sidebord i stål
som er sammenleggbart. Høyde 64cm.
Belastning 30kg.
Egenvekt 2,3kg. Mål
sammenslått 79x55x9cm. Farge grå.

75029
Campingbord Sorrent 80x60cm
Solid bord i aluminium som slås sammen
og oppbevares flatpakket. Justerbare
ben. Høyde 65-80cm.
Belastning 30kg.
Egenvekt 7,4kg. Mål
sammenslått 80x60x5cm. Farge grå.

38229
Tralle Brunner Cargo Compact sammenleggbar
Praktisk og kompakt tralle med en solid, pulverlakkert stålkonstruksjon. Perfekt å
bruke til oppvask, hente vann, på
utflukter etc. Trallen er
sammenleggbar så tar
liten plass å oppbevare.
100 % polyester.
Belastning 68kg.
Egenvekt 9kg.
Mål 104x50xH55cm.
Mål sammenslått
31x20xH77cm.
Farge svart.

38234
Hundevogn
Sammenleggbar vogn til kjæledyr! Kan slås sammen
med en hånd. 360° sving på forhjulet. Brems på
bakhjulet. Koppholder, stor kurv og ventilasjon.
Inngang med glidelås i front og bak. Laget av
stål med polyester og mesh. Mål 87x45x100cm.
Mål sammenslått 90x45x25cm. Farge blå.
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38031
Tralle sammenleggbar
Tar liten plass sammenlagt! Den er
god å håndtere og har lav egenvekt.
Max belastning 50kg. Egenvekt 5,0kg.
Mål sammenlagt HxBxD: 72x48x6cm.
Mål utslått HxBxD: 98x48x42cm.

www.casu.no

38125
Tralle Yachticon sammenleggbar
Perfekt tralle for caravan- og
båtlivet! Sterk bunn for tung vekt.
Håndtaket kan utvides opp til 80cm.
Mål sammenlagt HxBxD: 40x41x7cm.
Mål utslått HxBxD: 35x25x31cm.
Egenvekt 1,5kg.

Bager

CAMPINGMØBLER

75159
Bag Hindermann til campingmøbler
Smart og praktisk bag så dine campingmøbler
holder seg fine i lang tid! Bagen monteres fast
i din garasje så møblene er alltid trygge under
transport. Den er designet så du kan velge å
montere den på venstre eller høyre side.
Møblene er alltid lett tilgjengelige, det er bare å
trekke de ut av bagen når de skal brukes! Og når
dere skal reise videre, skyve møblene på plass
og lukke glidelåsene. Her kan alle møbelene
lagres sammen! Det er fem monteringspunkter
som sikrer at bagen monteres godt fast, og ikke
løsner. Bagen må stå på gulvet, og ikke henges
opp. Mål LxHxD: 116x66x30cm. Laget av solid
polyester. Farge svart

75135
Bag Brunner Pro-Bag Table S
Praktisk oppbevaringsbag som forlenger levetiden til møblene
dine. Bagen beskytter møblene når de ikke brukes, og under
transport. Denne bagen passer bra til mindre campingbord.
Laget av 100% Oxford polyester. Mål 100x64x4cm. Farge svart.

75136
Bag Brunner Pro-Bag Table L
Praktisk oppbevaringsbag som forlenger levetiden til møblene
dine. Bagen beskytter møblene når de ikke brukes, og under
transport. Denne bagen passer bra til større campingbord.
Laget av 100% Oxford polyester. Mål 120x72x6cm. Farge svart.

75137
Bag Brunner Pro-Bag Chair
Praktisk oppbevaringsbag som forlenger levetiden til møblene
dine. Bagen beskytter møblene når de ikke brukes, og under
transport. Denne bagen passer bra til sammenleggbare
campingstoler. Laget av 100% Oxford polyester. Mål
120x65x24cm. Farge svart.

75025
Bag m/glidelås til stoler
Laget av 100% polyester.
Mål LxHxD: 116x60x20cm. Farge blå.
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75023
Bag m/glidelås til bord
Laget av 100% polyester.
Mål LxHxD: 120x80x10cm. Farge svart.
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Caravan Supply
- En solskinnshistorie
om en gasellebedrift
Spenst i frasparket, leveringsdyktighet og gode
forhandlere er nøkkelen til suksess
- og en seriegasellebedrift!
Takket være godt samarbeid med våre dyktige forhandlere
har vi gjennom mange år vært på listen over norske
gasellebedrifter.
Vi har hatt særdeles friske fraspark og vært tro mot vår visjon:
Alltid varer på lager, rask levering og personlig service. Ingen
utfordringer og ønsker er for store eller for små for oss. Vi har
hatt en eventyrlig vekst siden oppstarten og har ambisjoner
om videre vekst som kvalitetsleverandør av utstyr og
reservedeler til landets forhandlere av camping, bobil og fritid.
Vi takker for tilliten som deres leverandør!
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Hva er gasellene?
Gasellene er Norges raskest
voksende og mest vellykkede
bedrifter. En gaselle må ha
minst doblet omsetningen på
fire år, og tjene penger. Vekstbedriftene blir rangert årlig av
Dagens Næringsliv.

TELT & MARKISER
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Oppblåsbare telt

LYNX 240
LYNX 240 er et oppblåsbart telt med flott og moderne design! Et supert kvalitetstelt som er spesialdesignet for å passe ved
inngangen til din campingvogn eller bobil. Her får du mye for pengene! Teltet er raskt og enkelt å sette opp, og er perfekt for
værbeskyttelse.
Teltet har dobbel vulst så det kan monteres i skinnen på campingvognen, i fronten på vognen/bobilens markise eller i en egen
teltskinne (varenr. 19000). Kan monteres på både campingvogn og bobil.
De tradisjonelle stengene er erstattet av kraftige, lufttette og oppblåsbare luftslanger som er fast tilkoblet teltet. Luftslangene består
av tre lag og er meget solide, men samtidig fleksible, så du vil aldri oppleve at de knekker eller blir bøyd pga kraftig vind.
Det innovative og patenterte Air Erect System® (AES) er enkelt å bruke. Systemet består av to luftslanger som pumpes opp
enkeltvis og det tar meget kort tid. Hele teltet er satt opp i løpet av få minutter! Det er veldig enkelt å bruke den manuelle pumpen
som følger med, så det er ikke behov for elektrisk pumpe.

Perfekt telt til inngangen til din vogn eller bobil!
LYNX 240 har store panoramavinduer som gir deg perfekt utsyn og gjør at du får masse lys inn i teltet. Det er to dører - en på hver
side. Gardiner/skjerming som hindrer innsyn følger med.
Teltet er laget av HydraDore SP som gjør at teltet er meget lett i vekt, samtidig som det er solid og har lang levetid. Leveres komplett
med understykke, hjulbuedeksel, stormsikringer og stenger inn mot veggen på campingvognen/bobilen som gjør teltet tettere når
det blåser eller er uvær.
Teltet er meget enkelt å pumpe opp og pakke sammen; det er bare å slippe ut luften og brette sammen teltet. En praktisk bag følger
med så det er lett å transportere teltet.
Høyden måles når campingvognen/bobilen står på et jevnt underlag og du måler fra skinnen og ned i bakken.

16125
Telt Westfield Lynx 240
Bredde 240cm.
Dybde 235cm.
Høyde 210/190cm.
Monteringshøyde 235-250cm.
Mål sammenpakket 116x24x22cm.
Egenvekt 11,2kg.
Farge grå med blå detaljer.

De blå strekene på
tegningen viser hvor
luftslangene er.

BESTSELGER
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Perfekt til bybobil/van - se bilder på www.casu.no!

LYNX 240 er laget av HydraDore SP som har 4000 i vannsøyle.
Det betyr hvor høyt trykk vannet må ha for å trenge igjennom
stoffet. En vannsøyle fra 3000 og høyere regnes som vanntett.

Solid telt med meget lav vekt!

Manuell og effektiv pumpe
følger med.

Kraftige og solide luftslanger
bestående av tre lag.

Air Erect System® (AES) består
av to luftslanger som pumpes
opp på meget kort tid.
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Stormsikringer er inkludert.
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Oppblåsbare telt

NY

Dorado 375
Dorado 375 er et opplåsbart telt med flott og
moderne design! Passer perfekt for montering på
campingvogn. Den modifiserte utformingen av luftslangen muliggjør god utnyttelse av både gulvareal
og takhøyde. De store sidedørene har myggnetting.
Vindusfronten sørger for godt med utsyn og lys inn.
Dette teltet har lav vekt og enkel montering med
Advanced Air System.
16153
Telt Westfield Dorado 375 H:245255cm XL inkl. AAS
Bredde: 375cm.
Dybde: 250cm.
Høyde: 245-255cm.
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Mars 330
Mars 330 gir deg optimalt med plass, høy
funksjonalitet og er perfekt for værbeskyttelse.
Mars har en markisehøyde på hele 250 cm og er
utstyrt med et nyutviklet HydroTech® Ripstopmateriale. Hver av sideveggene har både dør og
vindu. Mars har også to store vinduer i front som
sørger for utsyn.
16152
Telt Westfield Mars 330
H:245-260cm inkl. AAS
Bredde: 330cm.
Dybde: 250cm.
Høyde: 254-260cm.

www.casu.no

39

TELT & MARKISER

Oppblåsbare telt

NY

Eris anneks
Få ekstra god plass ved å montere Eris anneks til Vega
og Mars telt. Med dobbel glidelås kan du bruke den
eksisterende sideveggen til ditt opplåsbare telt som
skillevegg eller romdeler. De medfølgende takstengene vil gi optimal spenning i taket.
16154
Eris anneks Westfield (Vega/Mars)
Bredde: 215cm.
Dybde: 180cm.
Høyde: 190/195cm.
Egenvekt: 11kg.
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Caravan Supply
- Vi er et Miljøfyrtårn

Caravan Supply sin filosofi bygger på å lagre,
håndtere og transportere varer med minst
mulig energibehov og belastning på miljøet. Vi
ønsker å sette spor, men riktige spor. Casu sitt
fotavtrykk kan nå dokumenteres ihht eget samfunnsansvar og miljøinnsats. Vi er tidlig ute med
dette i vår bransje og tar gjerne jobben med å
vise vei.
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Hva er miljøfyrtårn?
Miljøfyrtårn er et anerkjent
og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som
hjelper virksomheter å lykkes
med grønn omstilling.
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Oppblåsbare telt

VEGA 375
VEGA 375 er et stilig telt fra Westfield som har et moderne design! Teltet er laget av et spesialutviklet materiale til campingvogn- og
bobiltelt som heter HydroTech® CottonTouch. Det er 100% polyester med et høyt UV-beskyttende PU-belegg som gjør at teltet får en
mykere overflate og dermed føles meget luksuriøst og ser fantastisk ut. Den spesielle fiberen og vevingen som er brukt, gjør teltet
ekstra slitesterkt, solid og vil vare i mange år, samtidig som vekten holdes lav.
Teltet har dobbel vulst så det kan monteres i skinnen på campingvognen, i fronten på vognen/bobilens markise eller i en egen
teltskinne (varenr. 19000). Kan monteres på både campingvogn og bobil.
De tradisjonelle stengene er erstattet av kraftige, lufttette og oppblåsbare luftslanger som er fast tilkoblet teltet. Luftslangene består
av tre lag og er meget solide, men samtidig fleksible, så du vil aldri oppleve at de knekker eller blir bøyd pga kraftig vind.
Det innovative og patenterte Advanced Air System® (AAS) gjør at alle luftslangene er sammenkoblet slik at teltet pumpes opp fra kun
ett punkt. Det er veldig enkelt å bruke den manuelle pumpen som følger med, så hele teltet er satt opp i løpet av få minutter!

Blåses opp fra kun ett punkt!
VEGA 375 har ekstra store panoramavinduer foran og på sidene som gir deg perfekt utsyn og gjør at du får masse lys inn i teltet.
Dørene har myggnetting og det er ventilasjon på begge sider. Teltet kan også brukes som en markise ved å fjerne vinduene foran, og
vinduene og dørene på sidene.
Det er god plass til stoler og bord inni teltet hvis man ønsker å sitte inne og være skjermet fra vær og vind. Gardiner/skjerming som
hindrer innsyn følger med. Det følger også med understykke, hjulbuedeksel, stormsikringer med refleks og stenger inn mot veggen
på campingvognen/bobilen som gjør teltet tettere når det blåser eller er uvær.
Teltet er meget enkelt å pumpe opp og pakke sammen; det er bare å slippe ut luften og brette sammen teltet. En praktisk bag følger
med så det er lett å transportere teltet.

Solid og slitesterkt telt som vil vare i mange år!
Høyden måles når campingvognen/bobilen står på et
jevnt underlag og du måler fra skinnen og ned i bakken.
16148
Telt Westfield Vega 375
Bredde 375cm.
Dybde 250cm.
Høyde i front 190cm.
Monteringshøyde 245-250cm.
Mål sammenpakket 98x43x38cm.
Egenvekt 27,1kg.
Farge grå.
De blå strekene på tegningen viser hvor luftslangene er.
HydroTech® CottonTouch er
et spesialutviklet materiale
til campingvogn- og bobiltelt.
100% polyester med et høyt UVbeskyttende PU-belegg så teltet
får en myk og luksuriøs overflate.
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Nytt, premium telt i tidløst og stilig design!

Manuell og effektiv pumpe
følger med.

Kraftige og solide luftslanger
bestående av tre lag.

AAS gjør at alle luftslangene
er sammenkoblet så teltet
pumpes opp fra ett punkt.
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Stormsikringer med refleks
er inkludert.
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VEGA 330
High Top
VEGA 330 High Top er et stilig telt fra Westfield som har et moderne design! Teltet er laget av et spesialutviklet materiale til bobil- og
campingvogntelt som heter HydroTech® CottonTouch. Det er 100% polyester med et høyt UV-beskyttende PU-belegg som gjør at
teltet får en mykere overflate og dermed føles meget luksuriøst og ser fantastisk ut. Den spesielle fiberen og vevingen som er brukt,
gjør teltet ekstra slitesterkt, solid og vil vare i mange år, samtidig som vekten holdes lav.
Teltet har dobbel vulst så det kan monteres i skinnen på campingvognen, i fronten på vognen/bobilens markise eller i en egen
teltskinne (varenr. 19000). Kan monteres på både campingvogn og bobil.

Solid og slitesterkt telt som vil vare i mange år!
De tradisjonelle stengene er erstattet av kraftige, lufttette og oppblåsbare luftslanger som er fast tilkoblet teltet. Luftslangene består
av tre lag og er meget solide, men samtidig fleksible, så du vil aldri oppleve at de knekker eller blir bøyd pga kraftig vind.
Det innovative og patenterte Advanced Air System® (AAS) gjør at alle luftslangene er sammenkoblet slik at teltet pumpes opp fra kun
ett punkt. Det er veldig enkelt å bruke den manuelle pumpen som følger med, så hele teltet er satt opp i løpet av få minutter!
VEGA 330 High Top har ekstra store panoramavinduer foran og på sidene som gir deg perfekt utsyn og gjør at du får masse lys inn
i teltet. Dørene har myggnetting og det er ventilasjon på begge sider. Teltet kan også brukes som en markise ved å fjerne vinduene
foran, og vinduene og dørene på sidene.
Det er god plass til stoler og bord inni teltet hvis man ønsker å sitte inne og være skjermet fra vær og vind. Gardiner/skjerming som
hindrer innsyn følger med. Det følger også med understykke, hjulbuedeksel, stormsikringer med refleks og stenger inn mot veggen
på campingvognen/bobilen som gjør teltet tettere når det blåser eller er uvær.
Teltet er meget enkelt å pumpe opp og pakke sammen; det er bare å slippe ut luften og brette sammen teltet. En praktisk bag følger
med så det er lett å transportere teltet.
Høyden måles når campingvognen/bobilen står på et
jevnt underlag og du måler fra skinnen og ned i bakken.
16149
Telt Westfield Vega 330 High Top
Bredde 330cm.
Dybde 250cm.
Høyde i front 190cm.
Monteringshøyde 255-270cm.
Mål sammenpakket 98x43x38cm.
Egenvekt 26,9kg.
Farge grå.

De blå strekene på tegningen viser hvor luftslangene er.
HydroTech® CottonTouch er
et spesialutviklet materiale
til campingvogn- og bobiltelt.
100% polyester med et høyt UVbeskyttende PU-belegg så teltet
får en myk og luksuriøs overflate.
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High Top til bobil

Blåses opp fra kun ett punkt!

Manuell og effektiv pumpe
følger med.

Kraftige og solide luftslanger
bestående av tre lag.

AAS gjør at alle luftslangene
er sammenkoblet så teltet
pumpes opp fra ett punkt.

www.casu.no

Stormsikringer med refleks
er inkludert.
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Limited edition

CASU Air 390
NORWAY EDITION

High Top

CASU Air 390 Norway Edition High Top er et moderne telt i høy kvalitet med et tidløst og stilig design! Teltet er laget av et fantastisk
og avansert materiale HydraDore SL-PRO utvilket av Westfield. Teltet er meget sterkt, solid og vil vare i mange år. Westfield bruker
kun de beste og mest slitesterke materialene som gir teltet lang levetid, samtidig som vekten holdes lav. HydraDore SL-PRO er et
materiale som gir en utrolig lang holdbarhet og UV-beskyttelse som ikke bare gjør teltet meget sterkt og solid, men det tørker fort,
er lett å rengjøre og har lav egenvekt.
Teltet har dobbel vulst så det kan monteres i skinnen på campingvognen, i fronten på vognen/bobilens markise eller i en egen
teltskinne (varenr. 19000). Kan monteres på både campingvogn og bobil.

CASU Air 390 Norway Edition High Top er spesialutviklet
av oss i samarbeid med Westfield for Norge!
De tradisjonelle stengene er erstattet av kraftige, lufttette og oppblåsbare luftslanger som er fast tilkoblet teltet. Luftslangene består
av tre lag og er meget solide, men samtidig fleksible, så du vil aldri oppleve at de knekker eller blir bøyd pga kraftig vind.
Det innovative og patenterte Advanced Air System® (AAS) gjør at alle luftslangene er sammenkoblet slik at teltet pumpes opp fra kun
ett punkt. Det er veldig enkelt å bruke den manuelle pumpen som følger med, så hele teltet er satt opp i løpet av få minutter!
CASU Air 390 Norway Edition High Top har store panoramavinduer foran og på sidene som gir deg perfekt utsyn og gjør at du får
masse lys inn i teltet. De to store sidedørene har myggnetting. Det er god plass til stoler og bord inni teltet hvis man vil være
skjermet fra vær og vind. Gardiner/skjerming som hindrer innsyn følger med. Det følger også med understykke, hjulbuedeksel,
stormsikringer og stenger inn mot veggen på bobilen som gjør teltet tettere når det blåser eller er uvær.
Teltet er meget enkelt å pumpe opp og pakke sammen; det er bare å slippe ut luften og brette sammen teltet. En praktisk bag følger
med så det er lett å transportere teltet.
16123
Telt Westfield CASU Air 390 Norway Edition High Top
Bredde 390cm.
Dybde 250cm.
Monteringshøyde 260-280cm.
Mål sammenpakket 116x38x35cm.
Egenvekt 20,4kg.
Farge grå med blå detaljer.

Se flere bilder på vår nettside www.casu.no!

Flott telt
som vil
vare i
mange
år!
Høyden måles når bobilen står på et jevnt underlag og du måler fra markiseboksen og ned i bakken. De blå strekene på tegningen
over viser hvor luftslangene er. Alle luftslangene er sammenkoblet så teltet pumpes opp fra kun ett punkt.
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High Top til bobil

BESTSELGER

CASU Air 390 Norway Edition High Top
laget av HydraDore SL-PRO som har 4000
i vannsøyle. Det betyr hvor høyt trykk
vannet må ha for å trenge igjennom
stoffet. En vannsøyle fra 3000 og høyere
regnes som vanntett.

Manuell og effektiv pumpe
følger med.

Kraftige og solide luftslanger
bestående av tre lag.

AAS gjør at alle luftslangene
er sammenkoblet så teltet
pumpes opp fra ett punkt.

www.casu.no

Stormsikringer er inkludert.
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Oppblåsbare telt

Taurus 5

TAURUS 5 er et oppblåsbart, frittstående telt som er stort
og romslig, og har perfekt plass til fem personer! Teltet har
et flott og moderne design med stor solskjerm i front. De
tradisjonelle stengene er erstattet av kraftige, lufttette og
oppblåsbare luftslanger som er fast tilkoblet teltet. Luftslangene består av tre lag og er meget solide, men samtidig
fleksible, så du vil aldri oppleve at de knekker eller blir
bøyd pga kraftig vind.

Det innovative og patenterte Air Erect System® (AES) er
enkelt å bruke. Systemet består av tre luftslanger som
pumpes opp enkeltvis og det tar kort tid å pumpe opp.
Hele teltet er satt opp i løpet av få minutter! Det er veldig
enkelt å bruke den manuelle pumpen som følger med, så
det er ikke behov for elektrisk pumpe.

TAURUS 5 har store vinduer som gir deg perfekt utsyn
og gjør at du får masse lys inn i teltet. Det er dør både i
fronten av teltet og på siden. Dørene har myggnetting og
solskjerm. Gardiner/skjerming som hindrer innsyn følger
med. Teltet er laget av HydroTech® SL som gjør at teltet
er meget lett i vekt, samtidig som det er solid og har lang
levetid. Leveres komplett med innertelt, samt en underlagsduk til bunnen. Stormsikringer er inkludert.

Teltet er meget enkelt å pumpe opp og pakke sammen; det
er bare å slippe ut luften og brette sammen teltet. En
praktisk bag følger med så det er lett å transportere teltet.
TAURUS 5 er laget av HydroTech® SL som har 3000 i
vannsøyle. Det betyr hvor høyt trykk vannet må ha for å
trenge igjennom stoffet. En vannsøyle fra 3000 og høyere
regnes som vanntett.

www.casu.no
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16157
Telt Westfield Taurus 5
Bredde: 320cm.
Lengde: 480cm.
Høyde: 195/175cm.
Mål sammenpakket: 76x43x36cm.
Egenvekt: 18,2kg.
Farge: grå med blå detaljer.

Solid og
slitesterkt
telt!
Manuell og effektiv pumpe
følger med.

Kraftige og solide luftslanger
bestående av tre lag.

AAS gjør at alle luftslangene
er sammenkoblet så teltet
pumpes opp fra ett punkt.

www.casu.no
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Partytelt

Moderne solskjerming til campingvogn og bobil med oppblåsbar ramme (A.I.R. Tech technology). Raskt og enkelt å sette opp. De
myke luftpølsene minker risikoen for skade på kjøretøyet. Produsert med et spesielt PurePro materiale som består av 30% bomull
og 70% polyester. Dette gjør at solskjermen er pustende, det blir betydelig mindre dannelse av kondensvann, mer UV-bestandig enn
andre typer som kun er laget av polyester og alt dette gir en lengre levetid. Inkludert pumpe og stropper til montering.

19112
Solskjerm Brunner Skia 300
Bredde 300cm. Dybde 250cm.
Monteringshøyde 235-250cm.
Mål sammenpakket 65xØ23cm.
Egenvekt 12kg.
Farge grå med grønne og gule detaljer.
19113
Solskjerm Brunner Skia 400
Bredde 400cm. Dybde 250cm.
Monteringshøyde 235-250cm.
Mål sammenpakket 65xØ24cm.
Egenvekt 12,5kg.
Farge grå med grønne og gule detaljer.

Gjør deg klar for moro i solen, og vær samtidig trygg fra solens skadelige UV-stråler. Enten du nyter en solfylt dag i hagen, slapper
av ved svømmebassenget eller på stranden, er Brunners solbeskyttende produkter det rette tilbehøret. De er designet og produsert
med tanke på at egenvekten skal være lav, samtidig som de må være svært enkle å bære med seg, og har en SPF 50+ for å holde deg
avkjølt og godt beskyttet. Brunner står for funksjonell design og kreativ nyskaping. Alle produktene er utviklet med kjærlighet for
livet utendørs. Målet for alle produkter er å tilby kvalitetsutstyr som kombinerer det beste av bekvemmelighet, funksjon og design
for å gi effektiv beskyttelse mot sol, vind og regn.
19096
Partytelt Brunner Medusa II 3x3m
Bredde 300cm. Dybde 300cm.
Høyde 190/230cm.
Mål sammenslått 62xØ23cm.
Egenvekt 10kg. SPF 50+.
Med to sidevegger.
Farge blå.
19097
Partytelt Brunner Medusa II 4x4m
Bredde 400cm. Dybde 400cm.
Høyde 190/230cm.
Mål sammenslått 69xØ25cm.
Egenvekt 12,2kg. SPF 50+.
Med to sidevegger.
Farge blå.

Utendørs partytelt laget
av polyester. Stengene er
laget av stål og glassfiber.
To avtagbare sidevegger
av polyester er inkludert
på begge modellene.
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19099
Partytelt Brunner Zebó Enjoy 3x3m
Zebó Enjoy fra Brunner er et praktisk og sammenleggbart partytelt med sentrert takstang for maksimal takhelling. Partytelt er en
super løsning når været er ustabilt, eller hvis du ønsker å skjerme for solen! Passer bra til aktiviteter på campingplassen, hagefest,
messer, markedsdager, events og andre aktiviteter. Kan også brukes til å beskytte utemøbler, grill og andre ting for sol og regn.
Partyteltet er meget enkelt å sette opp!
Montering og demontering gjøres i løpet
av kort tid. Den pulverlakkerte stålrammen
er robust og kan justeres i høyden. Taket
er laget av værbestandig polyester, og
det er tapede sømmer. Leveres med
bæreveske, barduner og plugger.
Lengde 300cm.
Bredde 300cm.
Høyde 210/340cm.
Mål sammenslått 158x22x22cm.
Stålramme 32x32mm.
100 % PES/PVC 220 g/m².
Egenvekt 26,7kg.
Farge hvit.

Partytelt er perfekt
når du skal samle
familie og venner!

19100
Sidevegger til Brunner Zebó Enjoy
Matchende, 4-delt sett med sidevegger til
Brunner Zebó Enjoy partytelt (varenr. 19099).
Består av følgende deler:
1 sidevegg med inngangsdør
1 sidevegg med vindu
2 sidevegger uten vindu
Festes med borrelås og glidelås.
100 % PES 220 g/m².
Egenvekt 8,5kg.
Farge hvit.

www.casu.no
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Lav egenvekt!

38177
Levegg Westfield Performance Windshield Pro
Denne premium leveggen fra Westfield er perfekt til stranden, campingplassen, parken etc. Den beskytter deg mot sol, vind og gir
deg privatliv hvis du har nysgjerrige naboer. Laget i sterkt, værbestandig stoff som gjør at leveggen er solid, UV-bestandig og har lang
levetid, samtidig som vekten holdes lav. Den settes enkelt opp uten barduner, noe som gjør den sterkere og mer stabil enn andre
levegger. Leveres komplett med plugger, stropper og bag til oppbevaring. Praktisk og smart tak kan kjøpes i tillegg, varenr. 38244.
Mål LxH: 480x140cm. Mål sammenslått 106x16x16cm. Egenvekt 5,9kg.
38244
Tak til levegg
Smart tak til Westfield Performance Windshield Pro levegg. Gir ekstra skygge for solen og mer beskyttelse mot vind. Leveres med
stenger og stropper. Mål 75x90x90cm.

Tak til levegg
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14718
Vindskjerm Thule
Vindskjermen har et automatisk
“rull inn og rull ut” system så den
kan være montert, og kun brukes
ved behov. Monteres i skinnen på
campingvognen, på støttebena til
markisen eller brukes frittstående.
Inkl. fester og bag for lagring.
Egenvekt 4,5kg. Lengde opptil 3m.
Høyde 155cm (duken er 140cm).
Farge hvit.

38287
Thule Ladder Fixation Kit
Feste med magnetiske fester
som enkelt monteres på/av
overflater av stål. Kan f.eks.
brukes med Thule teleskopstige,
oppbevaringsprodukter og
levegg. Mål LxBxH: 66x10x8cm.
Max belastning ved bruk til
oppbevaringsprodukter er 10kg.

38289
Levegg Brunner Bahama
Inkl. fester og bag for lagring.
Lengde 480cm.
Høyde 110cm (duken er 86cm).
Egenvekt 1,1kg.
Farge blå.

38290
Levegg Brunner Panama Sky
Inkl. fester.
Lengde 400cm.
Høyde 140cm.
Egenvekt 2,5kg.
Farge blå.

38293
Levegg Brunner Antigua
Inkl. fester.
Lengde 400cm.
Høyde 140cm.
Egenvekt 1,56kg.
Farge grå.

38291
Levegg Brunner Barrier
Inkl. fester og bag for lagring.
Lengde 600cm.
Høyde 140cm.
Egenvekt 6,6kg.
Farge blå.

www.casu.no
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Fleksible paneler som gjør det enkelt for tilpasninger!
38300
Levegg Oxygen Windbreak 500x140cm grå
Oxygen Windbreak er en premium oppblåsbar levegg med tre
paneler i moderne design. Hvert panel blåses opp enkeltvis på
meget kort tid, og panelene er fleksible slik at du enkelt kan
plassere leveggen slik du selv ønsker. Leveggen beskytter mot
sol, vind og den gir deg privatliv.

Lengde 5 meter, men leveggen kan utvides så mye du ønsker ved
å kjøpe til ekstra modul med varenr. 38301. Modulen festes enkelt med glidelås. Leveggen kan festes til campingvogn-skinnen
ved hjelp av festet “Kadar strip” med varenr. 38302 (må kjøpes i
tillegg).

Leveggen er produsert av et værbestandig materiale av høy
kvalitet med 6000 i vannsøyle som gjør leveggen meget solid,
gir lang levetid, samtidig som egenvekten holdes lav. Leveggen
har en overflate som føles myk og luksuriøs ut. Leveres komplett
med pumpe, stropper og bag til oppbevaring.
Mål LxH: 500x140cm
Mål sammenpakket: 67x46x44cm.
Totalvekt 5,6kg.
Farge grå.
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38301
Ekstra modul til Oxygen Windbreak
En ekstra modul for å utvide leveggen Oxygen Windbreak (varenr. 38300). Modulen festes enkelt med
glidelås. Mål 166cm.

Ekstra modul for å utvide
leveggen! Enkel å feste

38302
Kadar strip til Oxygen Windbreak 6mm
Ved hjelp av festet “Kadar strip” kan leveggen
Oxygen Windbreak (varenr. 38300) enkelt festes
til campingvogn-skinnen, så lenge diameteren
på skinnen er 6mm.

Enkel å feste til
campingvogna
www.casu.no
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19098
Parasoll Brunner Beach
Smart parasoll med spesielle festebånd som gjør det mulig å
feste en eller to av de medfølgende sideveggene for mer skygge.
Utvendig mål Ø155cm. Innvendig mål Ø140cm. 100% polyester.
SPF 50+. Farge blå.

Lett å ta
med seg!

19105
Teppe Brunner Picnic
Praktisk teppe med lett polstring. Oversiden er laget av slitesterk syntetisk
fiber, og undersiden er vanntett med antiskli overflate. Perfekt til piknik!
Lett å ta med seg overalt. 100 % polyester. Mål utslått 200x150cm.
Mål sammenbrettet 38x8x26cm. Egenvekt 870gram. Rutete mønster.

Teltteppe Fiamma Patio-Mat
Perfekt til Fiamma markiser! Laget
av små polypropylen-rør som gjør
teppene luftig. De er brann- og UVbestandig så fargene ikke blekner
og kvaliteten holder seg. Meget
slitesterke og lette å rengjøre.
400gr/m2. Farge grå. Bag kan
kjøpes i tillegg (varenr. 60115).

BESTSELGER

Modell

Varenr.

Mål

Markise lengde

Størrelse

Vekt

Patio-Mat 290

60111

2,9 x 2,5 m

300 - 310

2

7,25 m

3,2 kg

Patio-Mat 340

60112

3,4 x 2,5 m

350 - 360

8,50 m2

3,5 kg

Patio-Mat 390

60113

3,9 x 2,5 m

400 - 410

9,75 m2

3,8 kg

Patio-Mat 440

60114

4,4 x 2,5 m

440 - 450

11,25 m

4,2 kg

Patio-Mat 490

60403

4,9 x 2,5 m

490 - 500

12,25 m

4,6 kg

Bag til Patio-Mat

60115

90 x 35 x 16 cm

-

-

0,2 kg
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Pustende og slitesterkt teltteppe fra Arisol som er UV-bestandig og motstandsdyktig mot vann. Det gjør at fargene ikke blekner og
at kvaliteten holder seg bra. Teppet har en glatt overflate og er behagelig å gå på, samt lett å rengjøre. Laget av 100% polypropylen
resirkulerbar fiber. 300gr/m2. Bag medfølger.

Dybde 250 cm

Praktisk
bag følger
med!

Farge

Varenr.

Dybde

Lengde

Mørkgrå

60243

250 cm

300 cm

Mørkgrå

60244

250 cm

350 cm

Mørkgrå

60245

250 cm

400 cm

Mørkgrå

60246

250 cm

450 cm

Mørkgrå

60247

250 cm

500 cm

Mørkgrå

60248

250 cm

550 cm

Mørkgrå

60249

250 cm

600 cm

BESTSELGER

Dybde 300 cm

www.casu.no

Farge

Varenr.

Dybde

Lengde

Mørkgrå

60434

300 cm

300 cm

Mørkgrå

60435

300 cm

350 cm

Mørkgrå

60436

300 cm

400 cm

Mørkgrå

60437

300 cm

450 cm

Mørkgrå

60438

300 cm

500 cm

Mørkgrå

60439

300 cm

550 cm

Mørkgrå

60440

300 cm

600 cm
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16146
Elektrisk pumpe Westfield
Pumpen passer for de fleste oppblåsbare telt, luftmadrasser, båter, SUP og andre
produkter som kan tar tid å blåse opp manuelt. Forskjellige munnstykker følger med.
LCD skjerm som viser innstillingene man setter. Maks trykk 20 PSI, og pumpen slutter
automatisk når ønsket trykk er nådd. NB! Husk å sjekke hva som er maks trykk på
produktet du skal blåse opp! For eksempel er maks trykk på Westfield telt 7 PSI (0,48
bar). Hvis man bruker høyere trykk kan det ødelegge produktene. Pumpen er for 12V,
men kan brukes for 230V med en omformer. Kabel 3meter.

NY
BESTSELGER

19101
Teltplugg Brunner Peg Box Stick
Inneholder 20stk teltplugger. Lengde
plugger 25cm. Mål boks 26x8x17cm.

19104
Klubbe Brunner
Gummiklubbe med antisklihåndtak. Hode i gummi.

19102
Teltplugg Brunner Peg Box Stick Plus/Glow
Inneholder 20stk selvlysende teltplugger.
Lengde plugger 25cm. Mål boks
26x8x17cm.

19054
Klubbe
Gummiklubbe med krok.

19123
Dusj og omkledningstelt Malta
Kan også brukes som toalett-telt eller
garderobe på stranden. Elegant kuppelform med praktisk oppbevaringsnett på
bakveggen. Glassfiberstenger Ø9,5 mm for
rask og enkel montering og demontering.
Materiale: Teltduk polyester PU-belagt.
Bredde: 165cm. Dybde: 165 cm. Høyde:
200 cm. Egenekt: 3 kg.

19055
Klemmer til teltteppe
Brukes til å stramme teltteppet. Pakke med 4 stk.
19109
Malje Brunner
Plastikkmaljer for presenninger
og telttepper. Pakke med 8 stk.

19019
Opptrekkerplugg teleskopisk
Med justerbar lengde fra 4366cm.

19000
Teltskinne
Aluminium.
Lengde 5 meter.
Selges i 5pk
(pris per stk).

Kan skrus
eller limes!
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19016
Opptrekkerplugg
Gjør det enklere å få opp
teltpluggene.

38033
Teltknappfeste m/skrue
Farge svart. Pose á 25stk.

19008
Vintermarkise
Markise med teleskoparmer
som beskytter frontruten og
gasskassen mot snø og is om
vinteren. Tar meget liten plass
når den ikke brukes. Passer de
fleste campingvogner. Laget av
aluminium. Mål 210x30cm.

www.casu.no

60005
Teltkroklist Rojo
For å feste i stangen i forteltet.
Med 6 kroker. Lengde 40cm.
Farge sølvgrå.

CASU Ypsilon
16300
16301
16302

TELT & MARKISER

CASU Ypsilon til Fiamma Caravanstore XL 360 (kun markisen har varenr. 10526)
CASU Ypsilon til Fiamma Caravanstore XL 410 (kun markisen har varenr. 10527)
CASU Ypsilon til Fiamma Caravanstore XL 440 (kun markisen har varenr. 10528)

SE HER!

Telt CASU Ypsilon
CASU Ypsilon er et moderne og elegant telt som er laget av materialer i høy kvalitet så det er meget stabilt, slitesterkt og har lang
levetid. Teltet er laget for å brukes sammen med Fiamma Caravanstore XL, og leveres i tre forskjellige lengder 360, 410 og 440.
CASU Ypsilon består av to sidevegger og en frontvegg som enkelt og raskt monteres på eksisterende markise Fiamma Caravanstore XL,
og som sammen skaper et komplett fortelt. Sideveggene monteres enkelt til markisen med det medfølgende patenterte Fast Clip
systemet fra Fiamma. Og frontveggen dras enkelt inn i sporet i fronten på markisen. Du kan selv velge om du vil montere døren på
høyre eller venstre side. På bare noen få minutter er teltet klart til bruk, og du får ekstra god plass til hele familien.
De store vinduene i frontveggen og sideveggene slipper inn mye lys, og gir god utsikt når man sitter inne i teltet. Skulle du ønske mer
privatliv kan du bare trekke for gardinene for å hindre innsyn. Vinduene på sideveggene har myggnetting, og de kan enkelt åpnes ved å
rulle de opp. Det gir også en god ventilasjon og luftsirkulasjon når teltet er lukket. Døren kan stå åpen ved å rulle den til siden og feste
den med stropper.
Skjørtet på teltet kan monteres enten innover eller utover, og festes i bakken med plugger og gummibånd som følger med. Det følger
også med dekorative gardiner til alle vinduene. Alt du trenger for å montere teltet følger med. Det eneste du må ha/kjøpe i tillegg er
Fiamma Caravanstore XL 360 (varenr. 10526), Caravanstore XL 410 (varenr. 10527) eller Caravanstore XL 440 (varenr. 10528).
CASU Ypsilon krever minimalt vedlikehold og kan vaskes. Teltet er enkelt og raskt å demontere så det er perfekt når du skal på tur!
Frontveggen kommer i tre forskjellige lengder 360, 410 og 440 for å passe Fiamma Caravanstore XL. Dybden på sideveggene er likt
som Fiamma Caravanstore XL og er 250cm. Egenvekt CASU Ypsilon 360 er 22kg. Egenvekt CASU Ypsilon 410 er 23kg. Egenvekt CASU
Ypsilon 440 er 24kg. Farge lysgrå og mørkgrå med blå detaljer.

Et moderne og stilfullt telt som er meget stabilt, slitesterkt og krever minimalt vedlikehold!

Se flere bilder
på www.casu.no!
www.casu.no
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Fiamma Caravanstore / XL er en meget solid og brukervennlig markise som monteres i skinnen som
allerede er på campingvognen. Manuell håndtering og lav egenvekt. Den er enkel å montere og
enkel å bruke - det tar kun 45 sekunder å rulle markisen helt ut! De teleskopiske benene er hengslet
sammen med markisen så alt oppbevares sammen i den vanntette posen som lukkes med glidelås.
På den måten blir ingenting borte! Den er enkel å rulle inn og ut, og den kan rulles begge veier!
Duken har trykk på begge sider, er vanntett, rynkefri, blekes ikke av solen og er lett å holde ren.
I fronten på markisen er det to skinner for montering av f.eks. frontvegg og opphengskroker. Fra
360-modellen og oppover er det mulig å bare delvis åpne markisen hvis det er ønskelig.

I fronten på markisen er det to
skinner for montering av f.eks.
frontvegg og opphengskroker.

Fra 360-modellen og oppover
er det mulig å bare delvis åpne
markisen hvis det er ønskelig.
Royal Grey
Modell

Varenr.
Royal Grey

Lengde
markise A

Lengde
duk B

Dybde C

Skyggeområde

Egenvekt

Caravanstore 190

10516

193 cm

162 cm

180 cm

2,9 m2

6,0 kg

Caravanstore 225

10517

235 cm

202 cm

225 cm

4,5 m

7,5 kg

Caravanstore 255

10518

264 cm

232 cm

225 cm

5,2 m

8,5 kg

Caravanstore XL 280

10524

286 cm

254 cm

250 cm

6,4 m

10,1 kg

Caravanstore XL 310

10525

316 cm

284 cm

250 cm

7,1 m

11,2 kg

Caravanstore XL 360

10526

366 cm

334 cm

250 cm

2

8,4 m

12,3 kg

Caravanstore XL 410 *

10527

415 cm

384 cm

250 cm

9,6 m2

13,5 kg

Caravanstore XL 440 **

10528

448 cm

414 cm

250 cm

10,4 m

14,6 kg

Caravanstore XL 500 ***

10529

497 cm

465 cm

250 cm

11,6 m

15,8 kg

Caravanstore XL 550 ***

10530

547 cm

515 cm

250 cm

12,9 m

16,9 kg

* 1 stk rafter varenr. 12100 inkludert.
** 1 stk rafter varenr. 12100 inkludert og 1 stk support leg varenr. 12101 inkludert.
*** 2 stk support leg varenr. 12101 inkludert.
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Fiamma Caravanstore Zip XL er en komplett løsning til campingvogner basert på markisen Fiamma
Caravanstore / XL. Her får du markise, front- og sidevegger som festes i hverandre med solide
glidelåser som er vind- og vanntette. Det er enkelt å montere alle veggene da alle de nødvendige
delene følger med. Front- og sideveggene har vinduer som kan åpnes, og de kommer med praktisk
myggnetting og borrelås for å lukke vinduene. Velg om du vil ha døren på venstre eller høyre side.
På kort tid kan du få dobbelt så stort oppholdsrom! Duken har trykk på begge sider, er vanntett,
rynkefri, blekes ikke av solen og er lett å holde ren. Det følger med gardiner, og bag hvor veggene
kan oppbevares når de ikke er i bruk.

Veggene festes enkelt til markisen
med solide glidelåser som er vindog vanntette.

Royal Grey
Modell

Varenr.
Royal Grey

Lengde
markise A

Høyde fra
bakken B

Dybde C

Skyggeområde

Egenvekt

Caravanstore Zip XL 280

10720

288 cm

240-260 cm

250 cm

6,4 m2

26,0 kg

Caravanstore Zip XL 310

10724

318 cm

240-260 cm

250 cm

7,1 m

28,0 kg

Caravanstore Zip XL 360 *

10725

369 cm

240-260 cm

250 cm

8,4 m

31,0 kg

Caravanstore Zip XL 410 *

10716

419 cm

240-260 cm

Caravanstore Zip XL 440 **

10717

449 cm

Caravanstore Zip XL 500 ***

10718

Caravanstore Zip XL 550 ***

10719

2
2

250 cm

2

9,6 m

33,0 kg

240-260 cm

250 cm

10,3 m

35,6 kg

509 cm

240-260 cm

250 cm

2

11,6 m

40,2 kg

559 cm

240-260 cm

250 cm

12,8 m2

41,3 kg

2

* 1 stk support leg varenr. 12101 inkludert.
** 1 stk rafter varenr. 12100 inkludert og 1 stk support leg varenr. 12101 inkludert.
*** 2 stk support leg varenr. 12101 inkludert.
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Fiamma F45S

TELT & MARKISER

Fiamma F45S er en brukervennlig, sikker og solid markise som monteres på veggen til bobilen eller
campingvognen. Standard fester følger med, og andre typer kan kjøpes i tillegg. Markisen håndteres
enkelt med den manuelle sveiven. Rask, lydløs og perfekt åpning/lukking takket være sikkerhetssytemet Auto-Lock og Dual Security. Det patenterte systemet One-Way-Roll sørger for at duken
automatisk rulles inn i riktig retning. Duken har trykk på begge sider, er vanntett, rynkefri, blekes ikke
av solen og er lett å holde ren. I fronten på markisen er det to skinner for montering av f.eks. frontvegg og opphengskroker. Bena kan festes i veggen eller bakken, og med de teleskopiske bena kan du
lett justere høyden etter dine behov. Dual Shock Absorber stabiliserer markisen i dårlig vær.

I fronten på markisen er det to
skinner for montering av f.eks.
frontvegg og opphengskroker.

Det er gjort klart plass til
LED belysning i armene til
markisen.
Royal Grey
Modell

Varenr.
Hvit boks
Royal Grey

Varenr.
Sølvgrå boks
Royal Grey

Varenr.
Svart boks
Royal Grey

Lengde
markise A

Lengde
duk B

Dybde C

Skyggeområde

Egenvekt

F45S 190

10922

-

-

185 cm

169 cm

100 cm

1,7 m2

11,5 kg

F45S 230

10923

-

-

231 cm

214 cm

150 cm

2

3,2 m

16,5 kg

F45S 260

10924

10929

10956

263 cm

247 cm

200 cm

4,9 m2

19,5 kg

F45S 300

10925

10930

10955

308 cm

292 cm

250 cm

7,3 m

23,0 kg

F45S 350

10926

10931

10957

348 cm

331 cm

250 cm

8,3 m

25,0 kg

F45S 400 *

10927

10932

10959

398 cm

381 cm

F45S 450 *

10928

10933

10964

448 cm

431 cm

2
2

250 cm

2

9,5 m

27,0 kg

250 cm

10,8 m

29,5 kg

2

Markise til VW T5/T6 Multivan Transporter er standard levert med fester som monteres uten boring.
F45S 260 VW T5/T6 Multivan
Transporter m/C rail inkl.fester

10950

263 cm

* 1 stk rafter varenr. 12138 inkludert.
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247 cm

200 cm

4,94 m2

19,5 kg

Fiamma F45L

TELT & MARKISER

Fiamma F45L er en større, mer solid markise perfekt for større bobiler! Den er brukervennlig, sikker
og monteres på veggen til bobilen. Standard fester følger med, og andre typer kan kjøpes i tillegg.
Markisen håndteres enkelt med den manuelle sveiven. Rask, lydløs og perfekt åpning/lukking takket
være sikkerhetssytemet Auto-Lock og Dual Security. Det patenterte systemet One-Way-Roll sørger
for at duken automatisk rulles inn i riktig retning. Duken har trykk på begge sider, er vanntett, rynkefri, blekes ikke av solen og er lett å holde ren. I fronten på markisen er det to skinner for montering
av f.eks. frontvegg og opphengskroker. Bena kan festes i veggen eller bakken, og med teleskopbena
kan du lett justere høyden etter dine behov. Dual Shock Absorber stabiliserer markisen i dårlig vær.

I fronten på markisen er det to
skinner for montering av f.eks.
frontvegg og opphengskroker.

Både leddene og armene er
forsterket så de tåler mer.
Royal Grey
Modell

Varenr.
Hvit boks
Royal Grey

Varenr.
Sølvgrå boks
Royal Grey

Lengde
markise A

Lengde
duk B

Dybde C

Skyggeområde

Egenvekt

F45L 450 *

11112

11115

452 cm

435 cm

250 cm

10,9 m2

39,0 kg

F45L 500 *

11113

11116

502 cm

485 cm

250 cm

2

12,0 m

42,5 kg

F45L 550 *

11114

11117

552 cm

535 cm

250 cm

13,3 m2

46,5 kg

* 1 stk rafter varenr. 12138 inkludert.
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Fiamma F80S

TELT & MARKISER

Fiamma F80S er en sterk og solid markise
som monteres på taket til campingvognen,
bobilen eller vanen. Fester må kjøpes i tillegg
ut i fra hvilket kjøretøy markisen skal monteres
på. Markisen passer perfekt på taket og ser
ekstra elegant ut siden den ikke stikker utenfor
kjøretøyet. Den håndteres enkelt med den
manuelle sveiven, og lager lite lyd når den
åpnes og lukkes. Den er også stillegående
under transport. Boksen er laget av
aluminium. Duken har trykk på begge sider, er
vanntett, rynkefri, blekes ikke av solen og er
lett å holde ren. Dual Shock Absorber stabiliserer markisen i dårlig vær.

Markisen håndteres enkelt
med den manuelle sveiven.
Det er to spor i front så det
er mulig å ha f.eks. både
stormsikring og frontvegg
montert samtidig.

Svart, sølv eller hvit boks.

Det er gjort klart plass til
LED belysning i armene til
markisen.

Markisen passer perfekt på
taket og ser ekstra elegant
ut siden den ikke stikker
utenfor kjøretøyet.
Royal Grey
Modell

Varenr.
Hvit boks
Royal Grey

Varenr.
Sølvgrå boks
Royal Grey

Varenr.
Svart boks
Royal Grey

Lengde
markise A

Lengde
duk B

Dybde C

Skyggeområde

Egenvekt

F80S 290

11522

11517

11519

290 cm

278 cm

200 cm

5,6 m2

27 kg

F80S 320

11523

11527

11520

320 cm

308 cm

250 cm

7,7 m

29 kg

F80S 340

11524

11528

11531

340 cm

328 cm

250 cm

8,2 m

30 kg

F80S 370

11525

11529

11518

370 cm

358 cm

250 cm

2

9,0 m

32 kg

F80S 400 *

11526

11530

11521

400 cm

388 cm

250 cm

9,7 m2

34 kg

* 1 stk rafter varenr. 12138 inkludert.
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Fiamma F65L

TELT & MARKISER

Fiamma F65L er en ekstra sterk og solid
markise som monteres på taket til bobilen
eller campingvognen. Fester må kjøpes i tillegg
ut i fra hvilket kjøretøy markisen skal monteres
på. Markisen passer perfekt på taket til større
bobiler og ser ekstra elegant ut siden den ikke
stikker utenfor kjøretøyet. Den håndteres
enkelt med den manuelle sveiven. og lager
lite lyd når den åpnes og lukkes. Den er også
stillegående under transport. Boksen er laget
av aluminium. Duken har trykk på begge sider,
er vanntett, rynkefri, blekes ikke av solen og er
lett å holde ren. Dual Shock Absorber stabiliserer markisen i dårlig vær.

Markisen håndteres enkelt
med den manuelle sveiven.
Det er to spor i front så det
er mulig å ha f.eks. både
stormsikring og frontvegg
montert samtidig.

Hvit eller sølvgrå boks.

Både leddene og
endestykkene er fornyet
og forsterket så de tåler
mer.

Markisen passer perfekt på
taket og ser ekstra elegant
ut siden den ikke stikker
utenfor kjøretøyet.
Royal Grey
Modell

Varenr.
Hvit boks
Royal Grey

Varenr.
Sølvgrå boks
Royal Grey

Lengde
markise A

Lengde
duk B

Dybde C

Skyggeområde

Egenvekt

F65L 400 *

11812

11815

400 cm

380 cm

250 cm

9,5 m2

36,0 kg

F65L 450 *

11813

11816

450 cm

430 cm

250 cm

10,8 m

40,0 kg

F65L 490 *

11814

11817

490 cm

470 cm

250 cm

11,8 m

44,0 kg

2
2

* 1 stk rafter varenr. 12138 inkludert.

www.casu.no

65

Fiamma frontvegger

TELT & MARKISER

12135
Shade Fiamma Sun View
Beskytter mot sol og hindrer at regnet renner inn under markisen. Passer
til alle markisemodeller, og den kan være montert på når markisen sveives
inn. Passer også til andre markisemerker med skinne foran på markisen. Den
er 550cm lang og 23cm høy, men det er veldig enkelt å klippe den til ønsket
lengde!

Frontvegg Sun View XL

Frontveggen er laget av gjennomskinnelig materiale som stenger ca. 80% av lyset ute. Den monteres enkelt i sporet på markisen, og
passer også andre merker som har railen i fronten på markisen. Den kan rulles opp takket være nyttige festeklips. Fester følger med.

66

Modell

Varenr.

F45S
F45L

Sun View XL 260

12200

Sun View XL 300

12202

Sun View XL 350

12204

Sun View XL 400

12206

Sun View XL 450

12208

Sun View XL 500

12211

Sun View XL 550

12212

•
•
•
•
•
•
•

F80S
F65L

•
•
•
•

Caravanstore

Lengde
frontvegg A

Lengde
markise B

•
•
•
•

± 250 cm

250-280 cm

± 285 cm

300-320 cm

± 335 cm

340-370 cm

± 385 cm

400-410 cm

± 435 cm

450 cm

± 485 cm

500-510 cm

± 535 cm

550 cm

•
•
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Fiamma frontvegger

TELT & MARKISER

Frontvegg Blocker Pro

Frontveggen har et stort vindu og kappe nederst. Den monteres enkelt i sporet på markisen, og passer også andre merker som
har railen i fronten på markisen. Veggen beskytter mot vær og innsyn, og er lett å holde ren. Fester følger med. Frontveggen kan
kombineres med sidevegger på begge sider så man får et ekstra oppholdsrom tilsvarende Privacy Room, men en enklere utgave.
Farge hvit og grå.

Modell

Varenr.

F45S
F45L

F80S
F65L

Caravanstore

Lengde
frontvegg A

Lengde
markise B

Høyde fra
bakken C

Blocker Pro 100

12127

•

-

225-280 cm

12103

± 235 cm

250-260 cm

225-280 cm

Blocker Pro 280

12109

± 255 cm

270-290 cm

225-280 cm

Blocker Pro 300

12112

± 285 cm

300-320 cm

225-280 cm

Blocker Pro 350

12115

± 335 cm

340-360 cm

225-280 cm

Blocker Pro 400

12118

± 385 cm

400-410 cm

225-280 cm

Blocker Pro 440

12121

•
•
•
•
•
•
•

± 100 cm

Blocker Pro 250

•
•

± 415 cm

440 cm

225-280 cm

Blocker Pro 450

12124

± 435 cm

450 cm

225-280 cm

Blocker Pro 500

12125

± 463 cm

500 cm

225-280 cm

Blocker Pro 550

12126

± 513 cm

550 cm

225-280 cm

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

TIPS! Bruk Blocker Pro 100 som en dør!
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TELT & MARKISER

Fiamma sidevegger

Sidevegg Sun View Side Caravanstore og F45

Sideveggen er laget av gjennomskinnelig materiale som stenger ca. 80% av lyset ute. Enkel montering og alle
fester følger med. Passer både venstre og høyre side.
12192
Sun View Side Caravanstore
Dybde 225cm.
12215
Sun View Side Caravanstore XL
Dybde 250cm.
12191
Sun View Side F45

Sidevegg Side W Caravanstore

Sideveggen har et stort vindu og du kan velge med eller uten kappe nederst. Veggen beskytter mot vær og innsyn, og er lett å holde
ren. Enkel montering og alle fester følger med. Passer både venstre og høyre side. Vegg u/kappe er hvit, vegg m/kappe er hvit og grå.

12130
Side W Caravanstore m/vindu
Dybde 225cm.
12214
Side W Caravanstore XL m/vindu
Dybde 250cm.

12131
Side W Pro Caravanstore
m/vindu og kappe
Dybde 225cm.
12213
Side W Pro Caravanstore XL
m/vindu og kappe
Dybde 250cm.

Modell

Varenr.

Caravanstore

Sun View Side Caravanstore

12192

•

Sun View Side Caravanstore XL

12215

Side W Caravanstore m/vindu

12130

Side W Caravanstore XL m/vindu

12214

Side W Pro Caravanstore m/vindu og kappe

12131

Side W Pro Caravanstore XL m/vindu og kappe

12213

68

Caravanstore
XL

•
•
•
•
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•

Lengde
sidevegg A

Høyde fra
bakken B

210 cm

180-260 cm

250 cm

180-260 cm

210 cm

240-260 cm

250 cm

240-260 cm

210 cm

240-260 cm

250 cm

240-260 cm

Fiamma sidevegger

TELT & MARKISER

Sidevegg Side W Pro F45

Sideveggen har et stort vindu og kappe nederst. Veggen beskytter mot vær og innsyn, og er lett å holde ren.
Enkel montering og alle fester følger med. Passer både venstre og høyre side. Farge hvit og grå.

12132
Side W Pro F45
m/vindu og kappe
H: 225-280cm
12140
Side W Pro XXL F45
m/vindu og kappe
H: 280-330cm

Sidevegg Side W Pro F45 med rullgardin

Sideveggen har et stort vindu, kappe nederst og rullgardin. Veggen beskytter mot vær og innsyn, og er lett å holde ren. Enkel
montering og alle fester følger med. Forskjell på venstre og høyre side. Farge hvit og grå.

12179
Side W Pro F45
m/rullgardin høyre
12180
Side W Pro F45
m/rullgardin venstre

Følgende sidevegger passer også til F65S/F65L, F80S og Omnistor 5002/5003 ved kjøp av et kit:
Varenr. 12191
Varenr. 12132
Varenr. 12140
Varenr. 12179
Varenr. 12180

Sun View Side F45						
Side W Pro F45 m/vindu og kappe			
Side W Pro XXL F45 m/vindu og kappe		
Side W Pro F45 m/rullgardin høyre			
Side W Pro F45 m/rullgardin venstre
Varenr. 12133
Kit Side F65S/F65L

Modell

Varenr. 12220
Kit Side F80S

Varenr. 12134
Kit Side Omnistor
5002/5003

Varenr.

F45S
F45L

F65S
F65L

F80S

Omnistor
5002/5003

Lengde
sidevegg A

Høyde fra
bakken B

Sun View Side F45

12191

•

kit varenr.
12133

kit varenr.
12220

kit varenr.
12134

230 cm

220-260 cm

Side W Pro F45 m/vindu og kappe

12132

•

kit varenr.
12133

kit varenr.
12220

kit varenr.
12134

230 cm

225-280 cm

Side W Pro XXL F45 m/vindu og kappe

12140

•

kit varenr.
12133

kit varenr.
12220

kit varenr.
12134

230 cm

280-330 cm

Side W Pro F45 m/rullgardin høyre

12179

•

kit varenr.
12133

kit varenr.
12220

kit varenr.
12134

230 cm

225-280 cm

Side W Pro F45 m/rullgardin venstre

12180

•

kit varenr.
12133

kit varenr.
12220

kit varenr.
12134

230 cm

225-280 cm
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Fiamma Motor Kit

TELT & MARKISER

Motor Kit 12V til F45S, F45L, F65S og F65L

Motor Kit kan monteres på markisen i etterkant og da rulles markisen inn og ut kun ved å trykke på en knapp. Selv om motoren er
montert kan man fremdeles håndtere markisen manuelt med sveiven hvis man ønsker det. Med motoren montert blir markisen
kun 13cm lenger. For F65S finnes det også en integrert motor som monteres ved å bytte endestykket med den manuelle sveiven og
dermed blir ikke markisen lenger. Motor Kit til F45 leveres standard til høyre side, mens Motor Kit til F65 leveres standard til venstre
side.
Markisen håndteres enkelt
kun ved å trykke på en
knapp!

Markisen kan fremdeles
håndteres manuelt hvis
man ønsker det.
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Modell

Varenr.

Motor Kit F45S hvit

12170

Motor Kit F45S sølvgrå

12171

Motor Kit F45L hvit

12172

Motor Kit F45L sølvgrå

12173

Motor Kit F65S hvit

12174

Motor Kit F65S sølvgrå

12175

Motor Kit F65L hvit

12176

Motor Kit F65L sølvgrå

12177

Motor Kit F65S integrert

12178

Diverse Fiamma tilbehør

TELT & MARKISER

Fiamma rafter som holder markisen i spenn, hindrer at vannet samler seg på markiseduken og holder markisen
mer stabil når det blåser. Enkel å montere. Laget av aluminium.

12138
Rafter til F45/F65/Zip rett
Lengden kan justeres fra 142-265cm. Passer til markiser med
dybde opp til 250cm og lengde opp til 550cm.

12139
Rafter Pro til F45/F65/Zip buet
Lengden kan justeres fra 144-265cm. Passer til markiser med
dybde opp til 250cm og lengde opp til 550cm.
NB! Duken kan bli utvidet ved høy temperatur.
12100
Rafter til Caravanstore / Caravanstore XL
Rafter som passer til både Caravanstore med
dybde 225cm og Caravanstore XL med dybde
250cm. Justerbar lengde fra 150-250cm.
Leveres standard til:
- Caravanstore XL 410 og 440
- Caravanstore Zip 440
- Side, Side W og Side W Pro Caravanstore (XL)
Kan kjøpes i tillegg til andre markisemodeller.

12181
MagicRafter til F45/F65/Zip rett
Monteres på tvers av markisen på markisearmene. Passer til
markiser fra 250-400cm.

12182
MagicRafter Pro til F45/F65/Zip buet
Monteres på tvers av markisen på markisearmene og holder
duken i spenn. Passer til markiser fra 350-450cm.
NB! Duken kan bli utvidet ved høy temperatur.
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TELT & MARKISER

Diverse Fiamma tilbehør

12159
Stormsikring Fiamma Tie Down
Nyttig stropp for å holde markisen og teltet godt
forankret til bakken i lett vind. Passer til markiser opp
til 6 meter lengde. Består av ett langt bånd på 11 meter,
2 teltplugger og en fjær til montering. Farge svart.

12160
12189

Stormsikring Fiamma Tie Down S
Stormsikring Fiamma Tie Down S Caravanstore

BESTSELGER

Nyttige stropper for å holde markisen og teltet godt
forankret til bakken i lett vind. Passer i skinnen i fronten
på markisen, eller stroppene på siden til Privacy Room
teltet. Består av to justerbare bånd på 3 meter, to
plugger og to fjær til montering, samt to fester som
passer i sporet på markisen. Farge svart.
NB! Varenr. 12189 er spesialtilpasset og passer i benet til
Caravanstore markisen.
12166
Stormsikring Unica universal
To justerbare bånd på 5m. Følger
med forskjellige typer fester så
denne stormsikringen er universal
og kan brukes på de aller fleste
markiser og telt. Farge svart med
refleks.

12162
Stormsikring Tentsafe
Ett langt bånd på 12,5m. Passer
til markiser inntil 7,5m lengde.
Følger med to plugger og en fjær
til montering. Farge svart.

12161
Stormsikring Tentsafe m/refleks
Ett langt bånd på 12,5m. Passer
til markiser inntil 7,5m lengde.
Følger med to plugger og en fjær
til montering. Farge svart med
refleks.

12167
Beskyttelse til stormsikring
Universal.
Selges i 3pk.

12197
12199
12158
Tape til Fiamma markise
Reparér markiseduken selv! 3stk
tape (8x15cm) per pakke. Kan kuttes.
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2 stk gardiner (1 sett)
6 stk gardiner (3 sett)

Gardinsett til Fiamma
Gardiner til front og sidene til Fiamma
telt. Velg mellom sett á 2 stk eller 6 stk.
Farge smoke/grå.
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12102
Dørstang Fiamma til F45
Vertikal dørstang som gjør teltet mer stabilt
når døren står åpen. Passer til F45 markise.

Diverse Fiamma tilbehør

TELT & MARKISER

12101
Caravanstore Support Leg
Forsterkede stenger som henger sammen.
En stang monteres i fronten av markisen
og fungerer som ben ned i bakken, mens
den andre stangen monteres under taket
på markisen og fungerer som en rafter.
Dette gjør markisen mer solid og stabil.
Leveres standard til Caravanstore XL fra
440 og Caravanstore Zip XL fra 360.

12217
Kit awning hangers
Settet består av seks kroker for å henge opp f.eks. klær
eller andre lette ting i fronten av markisen. Passer til alle
markiser med 7mm skinne i front.

12155
12156
12157

kort 51cm
standard 123cm
teleskop 154-240cm

Tre forskjellige lengder!

Den korte modellen er ideell for minivans, og leveres standard med
markisemodellen F45S 190.
Standardmodellen er perfekt for de fleste bobiler, og kan forkortes hvis
man ønsker det. Den leveres med markisemodellene F45S opptil 450.
Teleskopmodellen er perfekt for de større bobilene som er høyere, og
til takmonterte markiser. Leveres standard til markisemodellene F45L,
F80S, F65S og F65L.
90371
90137

festeklips til kort og standard sveiv
festeklips til teleskop sveiv

Festeklips til sveiv kan kjøpes i tillegg så sveiven enkelt kan
festes på veggen i garasjen til bobilen.
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TELT & MARKISER

Diverse Fiamma tilbehør

12151
Gummilist til markise 1,6cm
Tetter rommet mellom markisen
og kjøretøyet så vannet ikke
trenger inn. For markiser montert
med festene AS 120 på flat vegg.
Selges på rull á 30m til forhandler.
Farge grå.

12152
Gummilist til markise 4,0cm
Tetter rommet mellom markisen
og kjøretøyet så vannet ikke
renner inn. For markiser montert
med fester som går max 4,0cm ut
fra veggen, eller er montert på en
buet vegg. Selges på rull á 30m til
forhandler. Farge grå.

12193
Gummilist til F45S til van
Tetter rommet mellom markisen
og taket så vannet ikke renner inn.
Passer til F45S markise montert på
van med fester som har avstand til
veggen. Lengde 300cm. Farge grå.

12153
Gummilist til markise 9,0cm
Tetter rommet mellom markisen
og kjøretøyet så vannet ikke
renner inn. For markiser montert
med fester som går max 9,0cm ut
fra veggen, eller er montert på en
buet vegg. Selges på rull á 20m til
forhandler. Farge grå.

12154
Skumgummibånd til F65/F80
Tetter hele rommet mellom
markisen og taket så vannet ikke
renner inn. Passer til takmonterte
markiser F80S, F65S og F65L.
Lengde 450cm. Farge grå.

Drip Stop fra Fiamma forhindrer dannelse av svarte rennestriper på ditt kjøretøy. Smart å f.eks. monteres over døren så du slipper at
vannet renner inn når det regner, og over markisen så vannet ikke renner mellom markisen og veggen på kjøretøyet. Den er laget av
fleksibel polyvinyl av høyeste kvalitet og er forsterket med aluminiumsstrips
som garanterer bra vedheft over tid, samt en lang levetid. Selvklebende og
UV-bestandig. Kommer i tre forskjellige farger: hvit, grå og svart.
Modell
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Varenr.

Drip Stop Fiamma 75cm hvit

38020

Drip Stop Fiamma 3m hvit

38019

Drip Stop Fiamma 10m hvit

38235

Drip Stop Fiamma 75cm grå

38249

Drip Stop Fiamma 3m grå

38250

Drip Stop Fiamma 10m grå

38251

Drip Stop Fiamma 75cm svart

38266

Drip Stop Fiamma 2m svart

38267

Drip Stop Fiamma 5m svart

38268
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Diverse Fiamma tilbehør

TELT & MARKISER

12184
12185

til F45S
til F45L

Fiamma Rain Caps
Hindrer at vannet skal renne inn i
Privacy Room teltet når det regner.
Festes på hver ende av markisen.

90000
Kit Hobby Caravanstore
Til Caravanstore som monteres på Hobby
campingvogn fra 2009.

45033
45034

lysstripe 2,5m
forlengelse 50cm

Fiamma LED-lysstripe for eksternt bruk på
F45S og F45L markisene. Enkel montering da
den passer i skinnen i underkant av markiseboksen. Kan være montert under kjøring. 12V.
Leveres standard i lengde 2,5m som passer til
3,0m markise. Ønsker du lengre lysstripe kan
forlengelse på 50cm kjøpes i tillegg.

Stilige og smarte LED lamper til din bobil eller campingvogn! LED er trygt
å bruke uten fare for overoppheting, og gir god belysning.

45047
Fiamma lampe til dør m/sensor
Smart LED-lampe som monteres over døren på bobilen eller
campingvognen. Lampen har en sensor som automatisk slås
på ved bevegelse innen 7 meter, og lyset varer i 60 sekunder.
Mål LxHxD: 58x4x4cm. Farge hvit.

www.casu.no

45085
Fiamma lampe til dør “rainstop”
Praktisk og fin LED-lampe som
monteres over døren på bobilen
eller campingvognen. Den er
utformet slik at den stopper
regnet fra å renne over døren,
men heller leder vannet ut til en
av sidene. Mål LxHxD: 69x8x4cm.
Farge hvit.
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Fiamma fester til F45

TELT & MARKISER
12413
Feste F45 Kit S 120
1 x 12cm feste

12415
12455

350cm
400cm

12414
Feste F45 S 400
1 x 40cm feste

12416
Feste F45 Rapido 9
2 x 8cm feste
2 x 12cm feste

12418
Feste F45 Kit Multi
Passer til buet tak på Renault
Master 98, Fiat Ducato, Citroën
Jumper, Peugeot Boxer.
1 x 8cm feste

12433
Feste F45 Rapido 9dF/9M/10
Fra 2011.
1 x 450cm skinne

12417
Feste F45 Challenger/Chausson
Eden Allegro
2 x 8cm feste
1 x 40cm feste

12443
Feste F45 Eriba Touring
3 x 8cm feste

12406
12407
12408
12409
12410

12404
Feste F45 Caravan
3 x 13cm feste

Feste F45 Rapido
Fiat 708F, 710F, 740F,
Fiat Garage 660, 770F, 772F,
Mercedes 749M, 779M

300cm
350cm
400cm
450cm
500cm

Feste F45 Hymercamp
Hymercamp Swing, Starline,
Hobby Van, Caravan Hobby 09
12400
Feste F45 VW T5
Transporter Multivan.
2 x 21,5cm feste

12440
Feste F45 Hymer Van/B2
2 x 8cm feste
2 x 35cm feste
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Fiamma fester til F45 og F65 / F80
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12405
Feste F45 Ducato/Jumper/Boxer
Høyt tak. Før 06/2006.
2 x 8cm feste

12403
Feste F45 Ducato/Master
Iveco 35C13 (Fiat New Daily)
Renault Master etter 03/1998 og
Ducato etter 1984.
2 x 14cm feste

12402
Feste F45 Ducato/Jumper/Boxer
Høyt tak. Etter 06/2006.
2 x 8cm feste

12466
Feste F45 Sprinter H3
Passer til følgende:
Mercedes Sprinter H3 etter 2006
Sprinter H3 Westfalia etter 2006
VW Crafter H3 etter 2006
3 x 8cm feste

Se et større utvalg fester på vår nettside www.casu.no!
Festene til F65 passer også til F80 markise!
12484
12485
12486
12487
12488

340cm
370cm
400cm
450cm
500cm

Feste F65 Caravan Roof
Universalt feste som passer flere
merker: Dethleffs, Fendt, LMC, Trigano
12492
12493

12435
Feste F65 Kit Hobby Caravan > 09
Passer til Hobby campingvogner
etter 2009.
2 x 50cm feste
2 x 30cm feste

400cm
490cm

Feste F65 Rapido Distinction

12447
12446
12436

12494
Feste F65 Kit Hobby Caravan > 14
Passer til Hobby campingvogner
etter 2014.
2 x 27cm feste
2 x 60cm feste

12452
Feste F65 Hobby Premium
2 x 50cm feste
2 x 30cm feste

340 cm
370 cm
400 cm

Feste F65 LMC TEC

www.casu.no
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Fiamma fester til F65 / F80

12499
Feste F80S Ford Transit H3 > 2014
1 x 400cm skinne

12489
12490
12491

400cm
450cm
490cm

Feste F65 Kit Carthago Malibu

78

12424
Feste F65 Laika Rexosline/Kreos 09
4 x 15cm feste

12469
Feste F65 Sprinter / Crafter
Passer til Mercedes Sprinter H2
etter 2006. Passer til VW Crafter
H2 etter 2006 før 2016. Passer ikke
til VW Crafter etter 2017.
1 x 12cm
1 x 53cm
1 x 60cm

12437
Feste F65 Ducato/Jumper/Boxer
Etter 1994, før 06/2006.
3 x 20cm feste

12471
Feste F65 Sprinter / Crafter
Passer til VW Crafter etter 2006
før 2016. Passer til F65 Eagle 400
Sprinter H2 etter 2006.
1 x 400cm skinne

12454
Feste F65 Ducato/Jumper/Boxer H3
Etter 06/2006.
1 x 20cm feste
1 x 25cm feste
1 x 35cm feste

12483
Feste F65 Sprinter roofrail
Passer til Mercedes Sprinter med
takrails etter 2006.
2 x 40cm
1 x 12cm

12426
Feste F65 Ducato/Jumper/Boxer
Høyt tak. Etter 06/2006 til L2 og
L3. Passer til markiser til og med
370cm.
2 x 20cm feste
1 x 12cm feste

12481
Feste F65 VW Crafter H3
Passer til VW Crafter L3H3 uten
takrails etter 2017.
2 x 20cm
1 x 32cm

12430
Feste F65 Ducato/Jumper/Boxer
Høyt tak. Etter 06/2006 til L4 som
er ekstra lang (lengde 6363mm).
Passer til markiser lengre enn
370cm.
2 x 26cm feste
1 x 12cm feste

12482
Feste F65 VW Crafter roofrail
Passer til VW Crafter med takrails
etter 2017.
1 x 20cm
1 x 30cm
1 x 40cm
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For VW Crafter L3H3 anbefales
Fiamma F80S 320cm lang markise.

Fiamma reservedeler

TELT & MARKISER

Se flere Fiamma reservedeler på side 400 - 416!
90002
90003

høyre
venstre

Support leg
Ben fra fronten på markisen og ned i bakken. Lengde på markisen 310-440cm.
Passer til Caravanstore og Caravanstore Zip. Velg mellom høyre og venstre side (når
du står utenfra og ser inn mot markisen).
90004
90238

passer til markiser før år 2013/2014 med serienummer < 9601000
passer til markiser fra år 2013/2014 med serienummer > 9601000

Rafter
Rafter fra fronten på markisen og inn mot campingvognen (takstang). Lengde på
markisen 310-440cm. Passer til både venstre og høyre side (når du står utenfra og
ser inn mot markisen) på Caravanstore og Caravanstore Zip.
90006
Right roller end part
Koblingen som sitter i hjørnet på
fronten av markisen når den er
sveivet ut. Høyre side.

90073
Wall protection kit rafter
Passer til Caravanstore og
Caravanstore Zip.
Selges i 10pk.

Passer til markiser fra 2007 til
2014 med serienummer mellom
9389000 og 9580700.
90007
Left roller end part
Koblingen som sitter i hjørnet på
fronten av markisen når den er
sveivet ut. Venstre side.
Passer til markiser fra 2007 til
2014 med serienummer mellom
9389000 og 9580700.
90184
Left roller end part
Koblingen som sitter i hjørnet på
fronten av markisen når den er
sveivet ut. Venstre side.

90008
Pawls kit for Caravanstore
Passer til Caravanstore og
Caravanstore Zip.
Hindrer at markisen sklir.
Sett á 2stk.

90009
Leg end part kit caravanstore
Passer til Caravanstore,
Caravanstore Zip og F35.
Metall.

Passer til markiser fra 2014 med
serienummer fra 9580700.

90185
Right roller end part
Koblingen som sitter i hjørnet på
fronten av markisen når den er
sveivet ut. Høyre side.

90108
Rafter wall support kit
Passer til Caravanstore og
Caravanstore Zip.
Sett á 2stk.

Passer til markiser fra 2014 med
serienummer fra 9580700.

www.casu.no

79

TELT & MARKISER

80

Fiamma reservedeler

90018
Left end cover F45S
Venstre side uten sveiv.
Farge hvit.

90187
Left end cover F45L
Venstre side uten sveiv.
Farge hvit.

90462
Right end cover F45S
Høyre side med sveiv.
Farge hvit.

90084
Right end cover F45L
Høyre side med sveiv.
Farge hvit.

90124
Left end cover F45S
Venstre side uten sveiv.
Farge sølvgrå.

90236
Left end cover F45L
Venstre side uten sveiv.
Farge sølvgrå.

90123
Right end cover F45S
Høyre side med sveiv.
Farge sølvgrå.

90083
Right end cover F45L
Høyre side med sveiv.
Farge sølvgrå.

90015
Left end cover F45i
Venstre side uten sveiv.
Farge hvit.

90114
Left end cover F45TI
Venstre side uten sveiv.
Farge hvit.

90014
Right end cover F45i
Høyre side med sveiv.
Farge hvit.

90150
Right end cover F4TI
Høyre side med sveiv.
Farge hvit.
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Fiamma reservedeler

TELT & MARKISER

90206
Left end cover F65S
Venstre side med sveiv.
Farge hvit.

90045
Left lead bar end cap F45S
Venstre side.
Farge hvit.

90207
Right end cover F65S
Høyre side uten sveiv.
Farge hvit.

90076
Right lead bar end cap F45S
Høyre side.
Farge hvit.

90237
Left end cover F65S
Venstre side med sveiv.
Farge sølvgrå.

90209
Left lead bar end cap F65S
Venstre side.
Farge hvit.

90210
Right end cover F65S
Høyre side uten sveiv.
Farge sølvgrå.

90208
Right lead bar end cap F65S
Høyre side.
Farge hvit.

90218
Left end cover F65S
Venstre side med sveiv.
Farge svart.

90122
Support leg hand-wheel for awnings

90217
Right end cover F65S
Høyre side uten sveiv.
Farge svart.

90222
Leg end part kit F45TI L/ZIP
Passer til F45L, F45TiL og
Fiamma Zip.
Sett á 2stk.
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82

Fiamma reservedeler

90091
Fixing kit for left leg F45S
Passer til F45S.
Venstre side.

90116
Left leg knuckle F45I-TI/F1/F50
Passer til F45Ti, F45i og F45plus.
Venstre side.

90024
Fixing kit for right leg F45S
Passer til F45S.
Høyre side

90120
Right leg knuckle F45I-TI/F1/F50
Passer til F45Ti, F45i og F45plus.
Høyre side.

90111
Left leg knuckle F45S
Passer til F45S.
Venstre side.

90051
Wall brackets
Aluminium.
Sett á 2stk.

90112
Right leg knuckle F45S
Passer til F45S.
Høyre side.

90052
Wall brackets
Plast.
Sett á 2stk.

90028
Fixing kit for left leg F45L
Passer til F45L og F45TiL.
Venstre side.

90153
Winch+slot polar F45I/F45TI/F45S
Passer til F45S, F45Ti, F45i, F45iL,
F45plus og F45plus L.
Farge hvit.

90029
Fixing kit for right leg F45L
Passer til F45L og F45TiL.
Høyre side.

90157
Winch+slot titanium F45I/F45TI
Passer til F45S og F45Ti.
Farge sølvgrå.
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TELT & MARKISER

90165
Rafter fixing kit in case box

90026
Fixing kit fast clip F45TI-F45S
Passer til F45.

90023
Rafter fix kit leadbar F45TIL/F65S

90087
Kit ladderband
Selges i 10pk.

90012
Rivet snip snap awning leg end
Sett á 2stk.

90088
Rubber ring kit
Selges i 10pk.

90199
Rafter fixing kit in leadbar F45S
Passer til F45S, F45L og F45TiL.

90048
Metallic hook kit
Selges i 20pk.

90275
Lead bar guide F45S

90248
Nylon acnhor plate kit
Selges i 10pk.

90047
Rafter fixing kit case box
Passer til F45S, F45L og F45TiL.

12163
Teltplugger til Caravanstore
Inkludert tau.
Sett á 2stk.
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Thule Omnistor 5200

TELT & MARKISER

5200 er en stilig og moderne markise av høy kvalitet som er opptil 3% lettere enn tidligere modeller.
Markiseboksen er laget av solid aluminium. Den monteres på veggen til bobilen, campingvognen
eller vanen. Standard fester følger med, og andre fester kan kjøpes i tillegg. Armene er utstyrt
med integrert spennmekanisme (standard fra 4m lengde) som sørger for at markisen er meget
motstandsdyktig for vind, og garanterer maksimal spenn i duken. Frontprofilen har et dreneringssystem som lett fjerner regn og avfall, samt gjør det enklere å rengjøre markisen. De teleskopiske
benene har et meget brukervennlig Quick-Lock system som gjør det enkelt å stille høyden, samt
justere etter behov.

Ny justeringsfunksjon
på markiseboksen sikrer
perfekt lukking av
markisen, selv etter flere
års bruk.

En ny mekanisme gjør at
støttebena ned i bakken
er lettere å ta opp og ned
da de låses på siden av
markisen.

Takket være et nytt “pitch”
system kan hellingen på
markiseduken stilles slik at
døren på bilen ikke kommer
borti duken.

Mystic Grey
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Modell

Varenr.
Hvit boks
Mystic Grey

Varenr.
Sølvgrå boks
Mystic Grey

Varenr.
Svart boks
Mystic Grey

Lengde
markise

Dybde
markise

Egenvekt

5200 190

14800

14801

-

192 cm

140 cm

14,2 kg

5200 230

14802

14803

-

232 cm

180 cm

17,0 kg

5200 260

14804

14805

14818

262 cm

200 cm

19,0 kg

5200 300

14806

14807

14822

302 cm

250 cm

22,6 kg

5200 350

14808

14809

14823

352 cm

250 cm

25,4 kg

5200 400

14810

14811

14815

402 cm

250 cm

28,0 kg

5200 450

14812

14813

14817

452 cm

250 cm

30,4 kg

5200 500

14819

14820

14821

502 cm

250 cm

32,8 kg
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Thule Omnistor 8000

TELT & MARKISER

8000 er en meget eksklusiv, solid og sterk markise som monteres på veggen til campingvognen eller
bobilen. Standard fester følger med. Markisen åpnes og lukkes med en rask mekanisme som enkelt
håndteres med den manuelle, teleskopiske sveiven. Boksen er laget av solid aluminium. Duken er
laget av slitesterkt og værbestandig PVC-belagt stoff i ypperlig kvalitet for å beskytte mot sol og regn.
Den er vanntett og enkel å holde ren. Vertikalt senkesystem for å brette ut benene uten fare for å
skade kjøretøyet. Dobbel sikkerhetslås som fester frontprofilen på begge ender av markisen som
sikrer at den forblir lukket under kjøring.

De teleskopiske benene
har et meget brukervennlig
Quick-Lock system som gjør
det enkelt å stille høyden,
samt justere etter behov.

Frontprofilen har et
dreneringssystem som lett
fjerner regn og avfall, samt
gjør det enklere å rengjøre
markisen.

Mystic Grey

Armene er utstyrt med
integrert spennmekanisme
som sørger for at markisen
er meget motstandsdyktig
for vind, og garanterer
maksimal spenn i duken.

Modell

Varenr.
Hvit boks
Mystic Grey

Varenr.
Sølvgrå boks
Mystic Grey

Varenr.
Svart boks
Mystic Grey

Lengde
markise

Dybde
markise

Egenvekt

8000 400

14231

14235

-

400 cm

275 cm

41,4 kg

8000 450

14225

14236

-

450 cm

275 cm

44,6 kg

8000 500

14226

14237

14243

500 cm

275 cm

48,2 kg

8000 550

14232

14238

14242

550 cm

275 cm

51,8 kg

8000 600

14233

14239

14241

600 cm

275 cm

55,4 kg

Perfekt markise for store bobiler! Har en dybde på hele 2,75m!
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Thule Omnistor 6300

TELT & MARKISER

6300 er en meget moderne og solid markise som monteres på taket til bobilen, campingvognen eller
vanen. Denne modellen er opptil 20% lettere enn sin forgjenger, men har samme kvalitet som før!
Fester må kjøpes i tillegg ut i fra hvilket kjøretøy markisen skal monteres på. Markisen passer perfekt
på taket og ser ekstra elegant ut siden den ikke stikker utenfor kjøretøyet. Den håndteres enkelt med
den manuelle sveiven. Boksen er laget av solid aluminium. Duken er laget av slitesterkt PVC-belagt
stoff i ypperlig kvalitet for å beskytte mot sol og regn. Den er vanntett og enkel å holde ren.

De teleskopiske benene
har et meget brukervennlig
Quick-Lock system som gjør
det enkelt å stille høyden,
samt justere etter behov.

Frontprofilen har et
dreneringssystem som lett
fjerner regn og avfall, samt
gjør det enklere å rengjøre
markisen.

Dobbel sikkerhetslås som
fester frontprofilen på
begge ender av markisen
og sikrer at den forblir
lukket under kjøring.

Mystic Grey
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Modell

Varenr.
Hvit boks
Mystic Grey

Varenr.
Sølvgrå boks
Mystic Grey

Varenr.
Svart boks
Mystic Grey

Lengde
markise

Dybde
markise

Egenvekt

6300 260

14115

-

14135

260 cm

200 cm

20,6 kg

6300 300

14116

-

14136

300 cm

250 cm

24,1 kg

6300 325

14117

14122

14127

325 cm

250 cm

25,1 kg

6300 350

14118

14123

14128

350 cm

250 cm

26,8 kg

6300 375

14119

14124

14129

375 cm

250 cm

28,5 kg

6300 400

14120

14125

14130

400 cm

250 cm

30,5 kg

6300 450

14121

14126

14131

450 cm

250 cm

33,2 kg

6300 500

14132

14133

14134

500 cm

250 cm

35,6 kg
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Thule Omnistor 9200

TELT & MARKISER

9200 er en meget moderne og sterk markise som er tilpasset montering på taket til større bobiler.
Denne modellen har en dybde på 300cm som gjør at skyggeområdet blir ekstra stort! Fester må
kjøpes i tillegg ut i fra hvilket kjøretøy markisen skal monteres på. Markisen passer perfekt på taket
og ser ekstra elegant ut siden den ikke stikker utenfor kjøretøyet. Den håndteres enkelt med den
manuelle sveiven. Boksen er laget av solid aluminium. Duken er laget av slitesterkt PVC-belagt stoff i
ypperlig kvalitet for å beskytte mot sol og regn. Den er vanntett og enkel å holde ren.

De teleskopiske benene
har et meget brukervennlig
Quick-Lock system som gjør
det enkelt å stille høyden,
samt justere etter behov.

Frontprofilen har et
dreneringssystem som lett
fjerner regn og avfall, samt
gjør det enklere å rengjøre
markisen.

Mystic Grey

Markisen har ekstra kraftige
armer som er forsterket med
en dobbel stålwire. De holder
markiseduken i spenn og gjør
markisen mer motstandsdyktig
og solid når det blåser.

Modell

Varenr.
Hvit boks
Mystic Grey

Varenr.
Sølvgrå boks
Mystic Grey

Lengde
markise

Dybde
markise

Egenvekt

9200 400

14322

14317

400 cm

300 cm

42,4 kg

9200 450

14323

14318

450 cm

300 cm

45,6 kg

9200 500

14314

14319

500 cm

300 cm

50,2 kg

9200 550

14315

14320

550 cm

300 cm

53,6 kg

9200 600

14316

14321

600 cm

300 cm

57,6 kg

Perfekt markise for store bobiler! Har en dybde på hele 3m!
www.casu.no
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Thule Panorama

			
Thule Panorama er et ekstremt stabilt telt til Thule markisene 5003, 8000, 6002/6200/6300 og 9200.
			
Det er laget av Airtex, et 100% polyesterstoff som er akrylbelagt på den ene siden og impregnert med et
			
teflonbasert lag. Et lag med soppdrepende middel forhindrer dannelse av sopp og meldugg. Stoffet
			
absorberer nesten ikke fuktighet og gir optimal beskyttelse mot vanninntrenging. Det krever veldig lite
vedlikehold og kan vaskes. Teltet er hurtig og enkelt å sette opp, og designet meget moderne i fargene svart, sølv og hvit. Store
vinduer gir en bedre utsikt og slipper inn mer lys. Det er mulig å åpne front- og sidevinduene slik man selv ønsker; enten ved å fjerne
de helt, åpne de vertikalt slik at man kan bruke de som en dør, eller åpne de horisontalt for å slippe inn frisk luft. Sidevinduene er
utstyrt med myggnett. Lufteventiler på begge sideveggene gir en perfekt luftsirkulasjon når teltet er lukket. Frontveggen skjuler
støttebenene for å gi en perfekt finish. Fås til markiser fra 3-6m med monteringshøyde 230-260cm (høyden måles fra markisen og
ned i bakken). Bag følger med, og grå gardiner kan bestilles i tillegg. Passer ikke til kjøretøy med buet vegg. Egenvekt for et 3m telt
medium høyde ca.28kg. Egenvekt for et 6m telt XL høyde ca.34kg.
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Thule Panorama
14469
14540
14542

TELT & MARKISER

Gardinsett til Thule Panorama 300-400cm grå
Gardinsett til Thule Panorama 425-500cm grå
Gardinsett til Thule Panorama 550-600cm grå

Modell

Varenr.

Lengde
markise

Høyde fra bakken

Panorama til 5200 300 medium

14657

300 cm

230-244 cm

Panorama til 5200 300 large

14658

300 cm

245-259 cm

Panorama til 5200 350 medium

14659

350 cm

230-244 cm

Panorama til 5200 350 large

14660

350 cm

245-259 cm

Panorama til 5200 400 medium

14661

400 cm

230-244 cm

Panorama til 5200 400 large

14662

400 cm

245-259 cm

Panorama til 5200 450 medium

14664

450 cm

230-244 cm

Panorama til 5200 450 large

14665

450 cm

245-259 cm

Varenr.

Lengde
markise

Høyde fra bakken

Panorama til 8000 400 medium

14608

400 cm

230-244 cm

Panorama til 8000 400 large

14612

400 cm

245-259 cm

Panorama til 8000 450 medium

14609

450 cm

230-244 cm

Panorama til 8000 450 large

14613

450 cm

245-259 cm

Panorama til 8000 500 medium

14610

500 cm

230-244 cm

Panorama til 8000 500 large

14614

500 cm

245-259 cm

Panorama til 8000 550 medium

14611

550 cm

230-244 cm

Panorama til 8000 550 large

14615

550 cm

245-259 cm

Varenr.

Lengde
markise

Høyde fra bakken

Panorama til 6002/6200/6300 300 medium

14616

300 cm

230-244 cm

Panorama til 6002/6200/6300 300 large

14620

300 cm

245-259 cm

Panorama til 6002/6200/6300 350 medium

14617

350 cm

230-244 cm

Panorama til 6002/6200/6300 350 large

14621

350 cm

245-259 cm

Panorama til 6002/6200/6300 400 medium

14618

400 cm

230-244 cm

Panorama til 6002/6200/6300 400 large

14622

400 cm

245-259 cm

Panorama til 6002/6200/6300 450 medium

14619

450 cm

230-244 cm

Panorama til 6002/6200/6300 450 large

14623

450 cm

245-259 cm

Varenr.

Lengde
markise

Høyde fra bakken

Panorama til 9200 400 medium

14632

400 cm

230-244 cm

Panorama til 9200 400 large

14636

400 cm

245-259 cm

Panorama til 9200 450 medium

14633

450 cm

230-244 cm

Panorama til 9200 450 large

14637

450 cm

245-259 cm

Panorama til 9200 500 medium

14634

500 cm

230-244 cm

Panorama til 9200 500 large

14638

500 cm

245-259 cm

Panorama til 9200 550 medium

14635

550 cm

230-244 cm

Panorama til 9200 550 large

14639

550 cm

245-259 cm

Modell

Modell

Modell
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- Perfekt til bybobil!
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Thule Residence G3 til Ducato, Jumper & Boxer H2

Safari Residence G3 er et meget solid og elegant telt til Thule
markiser. Dette er tredje generasjon Safari Residence telt og
kommer i ett flott og moderne design. Teltet er laget av PVC-stoff
i høyeste kvalitet som sikrer optimal tetthet mot vann og vind.
Front- og sideveggene kjøpes hver for seg, og er enkle å montere. Markisen og sideveggene er bundet sammen med klemprofilfester i aluminium. Thule Residence G3 markisetelt er nå også
tilgjengelig i forskjellige lengder til Ducato/Jumper og Boxer H2
varebil i kombinasjon med Thule Omnistor 6300 (takmontert) eller Thule Omnistor 5200 (veggmontert). Frontveggen monteres i
skinnen i fronten på markisen. Sideveggene har vindu med myggnett og de kan åpnes helt. Frontveggen åpnes enkelt ved å rulle

Modell

TELT & MARKISER

den delvis, eller helt opp. Fra lengde 350cm har frontveggen
to dører: en på venstre side og en på høyre side. Frontveggen
og sideveggene festes sammen med en dobbeltskinne. Plassen
mellom veggen på kjøretøyet og sideveggene tettes med doble
gummiklaffer. Store vinduer gir mye lys og en god romfølelse. På
kort tid kan du få dobbelt så stort oppholdsrom! Bag er inkludert
når du kjøper sideveggene. Gardiner må bestilles i tillegg. Sideveggene må bestilles ut ifra hvilken modell markisen er. Frontveggen er den samme uavhengig av markise modellen, men den
kommer i to forskjellige høyder. Monteringshøyden måles fra
markiseboksen og ned til bakken. Egenvekt fra 27-36kg (kommer
an på størrelsen). Farge grå, hvit og svart.

Varenr.

Lengde
markise

Høyde fra bakken

Frontvegg Safari Residence G3 Ducato H2

14471

300cm

230-250cm

Frontvegg Safari Residence G3 Ducato H2

14472

315cm

230-250cm

Frontvegg Safari Residence G3 Ducato H2

14473

325cm

230-250cm

Frontvegg Safari Residence G3 Ducato H2

14474

350cm

230-250cm

Frontvegg Safari Residence G3 Ducato H2

14475

375cm

230-250cm

Frontvegg Safari Residence G3 Ducato H2

14476

400cm

230-250cm

14469

14700
Bag Thule Luxury Storage Bags
Sett á 2stk:
1 stor bag 120x30x20cm.
1 liten bag 130x20x20cm.

300-400cm

Gardinsett til Safari Residence
Farge grå.

Modell
Sidevegger Safari Residence G3 6300/5200
Ducato H2

Varenr.

Høyde fra bakken

Dybde

14477

230-250cm

250cm

www.casu.no
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Thule Safari Residence G3

Safari Residence G3 er et meget solid og elegant telt til Thule markiser. Dette er tredje generasjon Safari Residence telt og kommer i
ett flott og moderne design. Teltet er laget av PVC-stoff i høyeste kvalitet som sikrer optimal tetthet mot vann og vind. Front- og sideveggene kjøpes hver for seg, og er enkle å montere. Markisen og sideveggene er bundet sammen med klemprofilfester i aluminium.
Frontveggen monteres i skinnen i fronten på markisen. Sideveggene har vindu med myggnett og de kan åpnes helt. Frontveggen
åpnes enkelt ved å rulle den delvis, eller helt opp. Fra lengde 350cm har frontveggen to dører: en på venstre side og en på høyre
side. Frontveggen og sideveggene festes sammen med en dobbeltskinne. Plassen mellom veggen på kjøretøyet og sideveggene
tettes med doble gummiklaffer. Store vinduer gir mye lys og en god romfølelse. På kort tid kan du få dobbelt så stort oppholdsrom!
Bag er inkludert når du kjøper sideveggene. Gardiner må bestilles i tillegg. Sideveggene må bestilles ut ifra hvilken modell markisen
er. Frontveggen er den samme uavhengig av markise modellen, men den kommer i to forskjellige høyder. Monteringshøyden måles
fra markiseboksen og ned til bakken. Egenvekt fra 27-36kg (kommer an på størrelsen). Farge grå, hvit og svart.
Modell

Varenr.

Lengde
markise

Høyde fra bakken

Frontvegg S/M/L/XL

14530

300 cm

215-274 cm

Frontvegg S/M/L/XL

14531

325 cm

215-274 cm

Frontvegg S/M/L/XL

14532

350 cm

215-274 cm

Frontvegg S/M/L/XL

14533

375 cm

215-274 cm

Frontvegg S/M/L/XL

14468

400 cm

215-274 cm

Frontvegg S/M/L/XL

14534

425 cm

215-274 cm

Frontvegg S/M/L/XL

14539

450 cm

215-274 cm

Frontvegg S/M/L/XL

14535

500 cm

215-274 cm

Frontvegg S/M/L/XL

14536

550 cm

215-274 cm

Frontvegg S/M/L/XL

14541

600 cm

215-274 cm

Frontvegg XXL/3XL

14543

300 cm

275-310 cm

Frontvegg XXL/3XL

14544

325 cm

275-310 cm

Frontvegg XXL/3XL

14545

350 cm

275-310 cm

Frontvegg XXL/3XL

14546

375 cm

275-310 cm

Frontvegg XXL/3XL

14547

400 cm

275-310 cm

Frontvegg XXL/3XL

14548

425 cm

275-310 cm

Frontvegg XXL/3XL

14549

450 cm

275-310 cm

Frontvegg XXL/3XL

14550

500 cm

275-310 cm

Frontvegg XXL/3XL

14551

550 cm

275-310 cm

Frontvegg XXL/3XL

14552

600 cm

275-310 cm

14700
Bag Thule Luxury Storage Bags
Sett á 2stk:
1 stor bag 120x30x20cm.
1 liten bag 130x20x20cm.

14469
14540
14542

300-400cm
425-500cm
550-600cm

Gardinsett til Safari Residence
Farge grå.
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Thule Safari Residence G3
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Varenr.

Høyde fra bakken

Dybde

Sidevegger til 5200 S

14424

215-229 cm

250 cm

Sidevegger til 5200 M

14425

230-244 cm

250 cm

Sidevegger til 5200 L

14427

245-259 cm

250 cm

Sidevegger til 5200 XL

14428

260-274 cm

250 cm

Sidevegger til 5200 XXL

14436

275-289 cm

250 cm

Sidevegger til 5200 3XL

14438

290-310 cm

250 cm

Sidevegger til 8000 M

14439

230-244 cm

250 cm

Sidevegger til 8000 L

14509

245-259 cm

250 cm

Sidevegger til 8000 XL

14510

260-274 cm

250 cm

Sidevegger til 8000 XXL

14511

275-289 cm

250 cm

Sidevegger til 8000 3XL

14512

290-310 cm

250 cm

Sidevegger til 8000 S

14513

215-229 cm

275 cm

Sidevegger til 8000 M

14514

230-244 cm

275 cm

Sidevegger til 8000 L

14467

245-259 cm

275 cm

Sidevegger til 8000 XL

14516

260-274 cm

275 cm

Sidevegger til 8000 XXL

14517

275-289 cm

275 cm

Sidevegger til 8000 3XL

14518

290-310 cm

275 cm

Sidevegger til 6200/6300 S

14519

215-229 cm

250 cm

Sidevegger til 6200/6300 M

14538

230-244 cm

250 cm

Sidevegger til 6200/6300 L

14537

245-259 cm

250 cm

Sidevegger til 6200/6300 XL

14520

260-274 cm

250 cm

Sidevegger til 6200/6300 XXL

14521

275-289 cm

250 cm

Sidevegger til 6200/6300 3XL

14522

290-310 cm

250 cm

Sidevegger til 9200 M

14525

230-244 cm

300 cm

Sidevegger til 9200 L

14526

245-259 cm

300 cm

Sidevegger til 9200 XL

14527

260-274 cm

300 cm

Sidevegger til 9200 XXL

14528

275-289 cm

300 cm

Sidevegger til 9200 3XL

14529

290-310 cm

300 cm
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Thule Quickfit
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Thule Quickfit er et stabilt telt i høy kvalitet som raskt og enkelt monteres på de fleste markiser, også
			
de som ikke er fra Thule. Monteringen tar kun 15 minutter! Teltet er laget av Ripstop polyester som
			
er et lett vevd og rivesterkt materiale som også er meget motstandsdyktig mot vann. Siden teltet
			
monteres sammen med en markise, gir det doble taket en god isolasjon og beskyttelse. Designet
er meget moderne i fargene svart, grå og hvit. Store vinduer slipper inn mye lys og gir en bedre romfølelse. Det er mulig å åpne
front- og sidevinduene slik man selv ønsker; enten ved å fjerne de helt, åpne de vertikalt slik at man kan bruke de som en dør eller
åpne de horisontalt for å slippe inn frisk luft. Sidevinduene er utstyrt med myggnett. Alle vinduene har gardiner, og teltet har
en integrert solskjerming i fronten. Fås i to forskjellige lengder; lengde 260cm som passer til markiser fra 300cm og lengde 360cm
som passer til markiser fra 400cm. Det er også to forskjellige monteringshøyder fra 220-260cm (høyden måles fra markisen og ned
i bakken). Leveres med understykke som hindrer vinden fra å komme inn gjennom åpningen under bilen. En praktisk bag følger
også med. Teltet har en lav egenvekt på 16-20kg og tar liten plass under transport.
Modell

Varenr.

Lengde

Passer til markise
med lengde

Høyde fra bakken

Egenvekt

Quickfit 260 M

16500

260 cm

fra 300 cm

220-239 cm

16,5 kg

Quickfit 260 L

16501

260 cm

fra 300 cm

240-260 cm

17,5 kg

Quickfit 360 M

16502

360 cm

fra 400 cm

220-239 cm

19 kg

Quickfit 360 L

16503

360 cm

fra 400 cm

240-260 cm

20 kg

Monteringsskinne takmontert*

16504

Skinne så Quickfit 360 kan monteres på 6200/6300 og 9200 markiser.

Monteringsskinne veggmontert*

16507

Skinne så Quickfit 360 kan monteres på veggmonterte markiser.

*Monteringsskinnen kan også brukes til Quickfit 260 ved å kappe den kortere.
Montering:
På campingvogner kan Quickfit monteres i skinnen på vognen hvis det er en
takmontert markise på vognen. Hvis skinnen allerede er i bruk til en posemarkise, kan Quickfit monteres med monteringskit varenr. 16507.
På bobiler som har en takmontert markise (6200/6300 og 9200) er montert kan
Quickfit monteres med monteringskit varenr.16504, hvis det ikke allerede er en
skinne under markisen som kan brukes.
På bobiler hvor en veggmontert markise er montert kan Quickfit monteres med
monteringskit varenr. 16507, hvis det ikke allerede er en skinne under markisen
som kan brukes.
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Thule Sun Blocker G2

Thule Sun Blocker G2 frontvegg og sidevegg beskytter mot solen, men lar vinden og lyset slippe inn. Laget av micro-aired stoff som er
både lett og transparent. Både frontveggen og sideveggen er enkel å montere. Sideveggen passer både venstre og høyre side.

96

Modell

Varenr.

Lengde

Høyde

Frontvegg Thule Sun Blocker G2

14748

100 cm

170 cm

Frontvegg Thule Sun Blocker G2

14749

240 cm

170 cm

Frontvegg Thule Sun Blocker G2

14750

280 cm

170 cm

Frontvegg Thule Sun Blocker G2

14751

330 cm

170 cm

Frontvegg Thule Sun Blocker G2

14752

380 cm

170 cm

Frontvegg Thule Sun Blocker G2

14753

430 cm

170 cm

Frontvegg Thule Sun Blocker G2

14754

480 cm

170 cm

Modell

Varenr.

Bredden på sidevegg =
dybden på markise

Høyde

Sidevegg Thule Sun Blocker G2

14755

250 cm

225-244 cm M

Sidevegg Thule Sun Blocker G2

14756

250 cm

245-264 cm L

Sidevegg Thule Sun Blocker G2

14757

275 cm

225-244 cm M

Sidevegg Thule Sun Blocker G2

14758

275 cm

245-264 cm L

Sidevegg Thule Sun Blocker G2

14759

300 cm

225-244 cm M

Sidevegg Thule Sun Blocker G2

14760

300 cm

245-264 cm L
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Thule Rain Blocker G2
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Thule Rain Blocker G2 beskytter mot vind og regn, men slipper lyset inn gjennom de store vinduene. De forskjellige størrelsene
på frontveggene gjør at man kan kombinere de slik man ønsker og dermed får den frontveggen man selv vil ha. Laget av PVC.
Både frontveggen og sideveggen er enkel å montere. Sideveggen passer både venstre og høyre side.

Frontvegg med høyde 210cm kombineres med sidevegg S (varenr. 14782 eller 14772).
Modell

Varenr.

Lengde

Høyde

Frontvegg Thule Rain Blocker G2 125

14784

127 cm

210 cm

Frontvegg Thule Rain Blocker G2 150

14560

147 cm

210 cm

Frontvegg Thule Rain Blocker G2 175

14561

167 cm

210 cm

Frontvegg Thule Rain Blocker G2 200

14783

192 cm

210 cm

Frontvegg med høyde 230cm kombineres med sidevegg M, L, XL, XXL, Ducato og Caravan.
Modell

Varenr.

Lengde

Høyde

Frontvegg Thule Rain Blocker G2 100

14761

102 cm

230 cm

Frontvegg Thule Rain Blocker G2 150

14762

152 cm

230 cm

Frontvegg Thule Rain Blocker G2 175

14763

172 cm

230 cm

Frontvegg Thule Rain Blocker G2 200

14764

200 cm

230 cm

Modell

Varenr.

Bredden på sidevegg =
dybden på markise

Høyde

Sidevegg Thule Rain Blocker G2 6200 Ducato

14713

250 cm

230-250 cm

Sidevegg Thule Rain Blocker G2 Caravan

14707

250 cm

235 - 254 cm

Sidevegg Thule Rain Blocker G2

14782

200 cm

205 - 224 cm S

Sidevegg Thule Rain Blocker G2

14772

250 cm

205 - 224 cm S

Sidevegg Thule Rain Blocker G2

14719

250 cm

225-244 cm M

Sidevegg Thule Rain Blocker G2

14701

250 cm

245-264 cm L

Sidevegg Thule Rain Blocker G2

14702

250 cm

265-284 cm XL

Sidevegg Thule Rain Blocker G2

14703

275 cm

225-244 cm M

Sidevegg Thule Rain Blocker G2

14704

275 cm

245-264 cm L

Sidevegg Thule Rain Blocker G2

14705

275 cm

265-284 cm XL

Sidevegg Thule Rain Blocker G2

14779

275 cm

285 - 304 cm XXL

Sidevegg Thule Rain Blocker G2

14745

300 cm

225-244 cm M

Sidevegg Thule Rain Blocker G2

14746

300 cm

245-264 cm L

Sidevegg Thule Rain Blocker G2

14747

300 cm

265-284 cm XL

Sidevegg Thule Rain Blocker G2

14775

300 cm

285 - 304 cm XXL
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Thule View Blocker G2

Thule View Blocker G2 frontvegg og sidevegg beskytter mot sol, vind og regn, samtidig som du får ekstra privatliv. Frontveggen er
laget av micro-aired stoff, og sideveggen er laget av PVC. Både frontveggen og sideveggen er enkel å montere. Sideveggen passer
både venstre og høyre side.
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Modell

Varenr.

Lengde

Høyde

Frontvegg Thule View Blocker G2

14554

240 cm

140 cm

Frontvegg Thule View Blocker G2

14555

280 cm

140 cm

Frontvegg Thule View Blocker G2

14556

330 cm

140 cm

Frontvegg Thule View Blocker G2

14557

380 cm

140 cm

Frontvegg Thule View Blocker G2

14558

430 cm

140 cm

Frontvegg Thule View Blocker G2

14559

480 cm

140 cm

Modell

Varenr.

Bredden på sidevegg =
dybden på markise

Høyde

Sidevegg Thule View Blocker G2

14564

200 cm

205-224 cm S

Sidevegg Thule View Blocker G2

14565

250 cm

205-224 cm S

Sidevegg Thule View Blocker G2

14562

250 cm

225-244 cm M

Sidevegg Thule View Blocker G2

14563

250 cm

245-264 cm L
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Diverse Thule tilbehør
14766
14717
14710
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4 meter
5 meter
6 meter

Lysstripe Thule LED 12V
Fleksibel lysstripe LED fra Thule
som gir et varmhvitt lys med styrke
opp til 300 lumen. Kan brukes både inne
og ute da den har IP65 vanntettsgrad. Lysstripen kan festes
til de fleste typer materialer og underlag. Det følger med 1m
kabel og tape for enkel montering. Den er lett å tilpasse da
hver 5cm enkelt kan kuttes. 60 LED per meter. Lang levetid.
Tilkobling: 12V. Strømforbruk: 340-380 mA per meter.
Thule tent LED mounting rail 5200
Fin og praktisk skinne til Thule 5200 markise som dekker
adapterne, og leveres med en kanal for å skyve på plass et
Thule-telt eller Thule oppbevaringsprodukter. Skinnen
monteres i bunnen av markiseboksen ved å klikke den på
plass. Det er også plass til en Thule LED-lysstripe. Lysstripen
må kjøpes i tillegg og har følgende varenummer:
14766 4 meter
14717 5 meter
14710 6 meter
Thule tent LED mounting rail kommer i fem forskjellige
lengder og tre farger. Se tabellen under for å finne riktig
produkt.
Lengde

Hvit farge

Sølvgrå farge

Svart farge

300 cm

14776

14790

14794

350 cm

14777

14791

14795

400 cm

14774

14792

14796

450 cm

14778

14793

14789

500 cm

14781

14798

14799

14829
Thule LED mounting rail 6300/6200/9200
Fin og praktisk skinne for montering av LED-lysstripe som
passer til de fleste takmonterte Thule markiser i serien 6300,
6200 og 9200. Skinnen monteres i bunnen av markiseboksen.
LED-lyset kan brukes både når markisen er åpen eller lukket.
Kan ikke brukes sammen med Thule Awning Fixation Kit.
Inneholder 6x1meter.
Thule LED-lysstripen må kjøpes i tillegg og har følgende
varenummer:
14766 4 meter
14717 5 meter
14710 6 meter

Koselig stemning med LED lys!
www.casu.no
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14773
14780
14741

5200 hvit
5200 sølvgrå
5200 svart

14824
14825
14826

6300 hvit
6300 sølvgrå
6300 svart

14730
14729

8000 hvit
8000 sølvgrå

14732
14731

9200 hvit
9200 sølvgrå

Diverse Thule tilbehør

Motor Kit Thule
Til markisemodellene 5200 og 6300 leveres motor kit 12V for ettermontering fra 3m og lenger. Enkel betjening med bryter for å
starte motoren. En sikkerhetsmekanisme forhindrer at markisen kan åpnes under kjøring. Den stopper automatisk når markisen
er helt åpnet/lukket. Ved strømbrudd kan markisen overstyres manuelt med sveiv. Med motor montert blir markisen 3cm lenger
og 1kg tyngre.
Til markisemodellene 8000 og 9200 leveres motor kit 230V for ettermontering til alle lengdene. Med en 300W omformer kan du
bruke 12V (f.eks. varenr. 40289). Enkel betjening med fjernkontroll for å styre markisen. En sikkerhetsmekanisme forhindrer at
markisen kan åpnes under kjøring, og en nødnøkkel gjør at markisen kan betjenes når som helst, også ved strømbrudd.

14742
14743

kort modell 102-155cm
lang modell 130-190cm

Sveiv til Omnistor markise

14709
Thule EPDM sealing
Passer til 6300, 6200 og 9200 markiser som monteres på taket. Båndet tetter rommet
mellom kjøretøyet og markisen. Laget av svart EPDM skum og har selvklebende tape
på undersiden for enkelt å feste til underlaget. Tykkelse: 25mm. Bredde: 30mm.
Lengde: 2x2m.

14738
14830

4,5m
30m

Thule Gutter
Allsidig og selvklebende dreneringssystem
som passer rett under markisen for å føre
vannet vekk. Passer de fleste campingvogner
og bobiler.

100

14787
14715

5cm, lengde 4m
5cm, rull á 30m

14788
14716

8cm, lengde 4m
8cm, rull á 30m

Gummilist til Omnistor markise
Gummilist som tetter rommet mellom kjøretøyet
og markisen så vannet ikke trenger inn. Passer til
markisemodellene 5200, 5003 og 8000. Bredde
5cm passer best til markisene som monteres på
rett vegg. Bredde 8cm passer best til markisene
som monteres på buet vegg.
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BESTSELGER

12183
Stormsikring Thule Hold Down Side Strap Kit
Forhindrer at markisen og teltet blir skadet på grunn av vind. Festes til støttebenene på Thule Omnistor markiser for å forhindre
skader på markiseduken. Kan brukes i kombinasjon med Thule markisetelt og side/frontvegger. Inneholder to svarte, justerbare bånd
på 3m og oppbevaringsbag. Alt du trenger til montering følger med.

12186
Stormsikring Thule Hold Down Kit
Forhindrer at markisen og teltet blir skadet på grunn av vind. Festes mellom markiseduken og markisearmene, over hele lengden til
markisen. For alle typer markiser til og med 6m lengde. Ikke egnet å bruke i kombinasjon med Thule markisetelt og side/frontvegger.
Inneholder ett svart bånd på 11m og oppbevaringsbag. Alt du trenger til montering følger med.

12166
Stormsikring Unica universal
To justerbare bånd på 5m. Følger
med forskjellige typer fester så
denne stormsikringen er universal
og kan brukes på de aller fleste
markiser og telt. Farge svart med
refleks.

12162
Stormsikring Tentsafe
Ett langt bånd på 12,5m. Passer
til markiser inntil 7,5m lengde.
Følger med to plugger og en fjær
til montering. Farge svart.

12161
Stormsikring Tentsafe m/refleks
Ett langt bånd på 12,5m. Passer
til markiser inntil 7,5m lengde.
Følger med to plugger og en fjær
til montering. Farge svart med
refleks.

12167
Beskyttelse til stormsikring
Universal.
Selges i 3pk.

Se Thule reservedeler på side 417 - 424!
www.casu.no
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Diverse Thule tilbehør
92157
92284

til 5200 markise
til 6300 markise

Thule tension arm set
Ett sett med robuste, patenterte fjærarmer som
sikrer en perfekt og stram markiseduk, og samtidig
øker motstanden mot vind. Tension arms leveres
standard til 5200 markiser fra lengde 4,0m og
større. Kan kjøpes som tilbehør til 5200 markiser
med lengde 3,0m og 3,5m. Passer ikke til kortere
lengder. Tension arms leveres standard til 6300
markiser fra lengde 3,75m og større. Kan kjøpes
som tilbehør til 6300 markiser med lengde 3,0m,
3,25m og 3,5m. Passer ikke til kortere lengder.

BESTSELGER

14767
14768
14769
14770

markiser med dybde 250cm: 5200, 4900, 5003, 5002
markiser med dybde 250cm: 6300, 6200, 6002
markiser med dybde 275cm: 8000, 6900
markiser med dybde 300cm: 9200

Thule rafter G2
Rafter som holder markisen i spenn og hindrer at vannet samler seg på markiseduken. Den gjør også markisen mer stabil når det
blåser. Meget enkel å montere. Laget av aluminium. Det er fire forskjellige raftere som passer til de forskjellige Thule markisene ut i
fra markisens dybde.
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TELT & MARKISER
14733
Tape til Thule markise
Klar tape for å reparere hull i markiseduken
og telt. Mål 7,5x15cm. 3stk per pakke.

14734
Thule Fabric Clamps 2stk
Smarte festeklemmer som sørger for en fastere markiseduk, og som demper den
ubehagelige støyen når markiseduken blafrer i vind. Kan også brukes på f.eks.
frontvegg og sidevegger for bedre feste! Klemmene er universale og passer de fleste
stangprofiler, også firkantet da det følger med en adapter. De er enkle å feste ved å
bare klikke klemmene fast på stangen, legg markiseduken/stoffet i mellom klemmen
og stram til med håndtaket. Du kan bruke opptil to klemmer på en side av markisen.
En pakke = to festeklemmer.

Festeklemmer som demper støyen av blafrende markiseduk i vind!
BESTSELGER

TIPS!
Markisen blir mer
solid og stabil med
en ekstra rafter og
støtteben!

14771
Thule 3rd support leg
Ett ekstra støtteben som monteres i fronten av markisen, og som går ned i bakken. Hjelper til med å forsterke lange markiser. Kan
brukes sammen med en rafter i taket som vil gjøre markisen mer solid og stabil. Ikke egnet til bruk i kombinasjon med Thule QuickFit
telt. Kan monteres på alle Thule Omnistor markiser fra 375cm lengde, med unntak av modellene 4900 og Caravan Style.

www.casu.no
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14919
Feste 6/9-serie flat adapter
1 x 400cm skinne

14934
14935
14936
14937

400cm
450cm
500cm
550cm

Feste 6/9-serie Caravan Roof
Universalt feste som passer til
flere forskjellige merker:
Fendt, Dethleffs, LMC, Trigano
14926
14927

2 skinner + adapter
3 skinner + adater

Feste 6/9-serie universal profiler
Max 350cm:
375-450cm:
Fra 500cm:

1 x 14926
1 x 14927
2 x 14926

14964
14965
14966

Feste 6/9-serie LMC Explorer Cruiser MJ2018

14914
14923
14924
14925

14977
Feste 6/9-serie Roof Top
2 x 27cm feste
2 x 50cm feste

450cm
500cm
550cm

400cm
450cm
500cm
550cm

Feste 6/9-serie LMC Liberty TI/TEC

14979
14980
14981
14982

14996
Feste 6-serie Eriba Nova 2020
1 x 500cm skinne

450cm
500cm
550cm
600cm

Feste 6/9-serie Carthago > 2014
Passer de fleste Carthago bobiler
fra 2014 og nyere.

14952
14950
14953
14954

350cm
400cm
450cm
500cm

Feste 6/9-serie Carthago Malibu

14928
Feste 6/9-serie Fendt Brilliant
Passer til markiser opp til 400cm.
Markiser over 400cm må ha to kit.
2 x 11,5cm feste
1 x 27cm feste
1 x 50cm feste

14995
Feste 6/9-serie Giottiline
2 x 10cm feste
2 x 40cm feste

104

14942
Feste 6/9-serie Adria Caravan
Passer de fleste Adria vogner
fra 2015.
2 x 50cm feste
2 x 27cm feste
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14983
Feste 6/9-serie Hobby Optima
Deluxe / Premium LED
2 x 27cm feste
2 x 50cm feste

14997
14998
14939

14900
Feste 6/9-serie Hobby Premium &
Ontour
2 x 27cm feste
2 x 50cm feste

14909
Feste 6/9-serie Ducato 94-06
Følger med EPDM tettebånd.
2 x feste

14931
Feste 6/9-serie Hobby Caravan > 13
Passer de fleste Hobby vogner fra
2013/2014 og nyere med “pølse”
på taket.
2 x 60cm feste
2 x 27cm feste

14908
Feste 6/9-serie Ducato/Jumper
Fra 2007. Følger med EPDM
tettebånd og endedeksler. Passer
til modell L2H2 (markise 325cm).
2 x 27cm feste
1 x 10cm feste

14912
Feste 6/9-serie Hobby Caravan -09
2 x 27cm feste
2 x 50cm feste

14947
Feste 6/9-serie Ducato/Jumper
Fra 2007. Følger med EPDM
tettebånd og endedeksler. Passer
til modell L3H2 (markise 375cm),
og modell L4H2 (markise 400cm).
2 x 27cm feste
2 x 10cm feste

14991
14992
14993

14961
Feste 6-serie MB Sprinter > 2007
VW Crafter 2007-2016
Passer til VW Crafter 2007-2016.
Passer ikke VW Crafter fra 2017.
Passer til Mercedes Sprinter fra
2007 og nyere.
2 x 50cm feste
2 x 12,5cm feste

350cm
400cm
450cm

Feste 6/9-serie Rapido Compact

14941
14957
14958

450cm
500cm
600cm

Feste 6/9-serie Rapido Distinction

www.casu.no

500cm
550cm
600cm

Feste 6/9-serie Hymer 2013

14962
Feste 6-serie VW Crafter H3 > 2017
Passer til VW Crafter H3 etter 2017.
Passer til L3H3 / L4H3 / L5H3.
NB! Passer ikke på forhåndsmontert
takstativ fra VW.
3 x 40cm feste
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14911
14971
14972
14973
14974
14975

Thule fester til 5200 og 8000
300cm
350cm
400cm
450cm
500cm
600cm

14984
Feste 5-serie Omni Roof
3 x 8cm feste

Feste 5/8-serie flat adapter

14929
Feste 5/8-serie Dethleffs Globebus
For markiser med lengde 4-6m.
2 x 8cm feste
2 x 40cm feste

14944
Feste Omnistor 5/8-serie Omni Auto
2 x 8cm feste

14987
14988
14989
14990

14994
Feste 5-serie Hobby Optima Ontour
2 x 8cm feste
2 x 40cm feste

450cm
500cm
550cm
600cm

For montering på takstativ.

Feste 5/8-serie Frankia

14916
Feste 5/8-serie Bürstner
2 x 35cm feste
1 x 8cm feste

14907
Feste 5/8-serie Rapido 7/8
2 x 18cm feste
1 x 1m feste

14986
14967
14968
14969
14970

14906
Feste 5/8-serie Rapido 9
2 x 18cm feste
2 x 8cm feste

400cm
450cm
500cm
550cm
600cm

Feste 5/8-serie Hymer 2016
Passer til Hymer fra 2012 og nyere.

14901
14902
14903
14904
14905

350cm
400cm
450cm
500cm
550cm

14955
Feste 5/8-serie Ducato H3 + EPDM
2 x 50cm feste
1 x 10cm feste

Feste 5/8-serie Hymercamp ≤ 2011
Passer til Hymer før 2011. Passer
også til Rapido.
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Thule
21012
Kan også brukes til el-sykler!
Thule Excellent standard
Monteres på bakveggen til bobil og campingvogn. Høye fester som kan justeres fra 80-150cm
i høyden. Skinnene kan justeres i dybden og sideveis. Plattformen syklene står på sikres slik
at stativet er stabilt under transport. Aluminium. Fester følger med.
Til antall sykler:		
Standard holdere:		
Max antall sykler:		
Ekstra skinne og holder:
				
Max belastning:		
Egenvekt:		

Black design!

2
Holder nr 2 og 3 med lås
4
Utvidelse 3.rad varenr. 21516
Utvidelse 4.rad varenr. 21501
60kg.
10,6kg.

21033
Kan også brukes til el-sykler!
Thule Excellent standard black
Monteres på bakveggen til bobil og campingvogn. Høye fester som kan justeres fra 80-150cm
i høyden. Skinnene kan justeres i dybden og sideveis. Plattformen syklene står på sikres slik
at stativet er stabilt under transport. Aluminium. Fester følger med.
Til antall sykler:		
Standard holdere:		
Max antall sykler:		
Ekstra skinne og holder:
				
Max belastning:		
Egenvekt:		

2
Holder nr 2 og 3 med lås
4
Utvidelse 3.rad varenr. 21035
Utvidelse 4.rad varenr. 21036
60kg.
10,6kg.

21013
Kan også brukes til el-sykler!
Thule Excellent short
Monteres på bakveggen til bobil og campingvogn. Lave fester som kan justeres fra 60-80cm
i høyden. Skinnene kan justeres i dybden og sideveis. Plattformen syklene står på sikres slik
at stativet er stabilt under transport. Aluminium. Fester følger med.
Til antall sykler:		
Standard holdere:		
Max antall sykler:		
Ekstra skinne og holder:
				
Max belastning:		
Egenvekt:		

2
Holder nr 2 og 3 med lås
4
Utvidelse 3.rad varenr. 21516
Utvidelse 4.rad varenr. 21501
60kg.
10,6kg.

21010
Thule Elite G2 Hymer
Spesialtilpasset for montering på Hymer bobil. Høye fester som kan justeres fra 80-150cm i
høyden. Skinnene kan justeres sideveis. Plattformen syklene står på sikres slik at stativet er
stabilt under transport. Aluminium. Fester følger med.
Til antall sykler:		
Standard holdere:
Max antall sykler:
Ekstra skinne og holder:
			
Max belastning:		
Egenvekt:		
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2
Holder nr 1 og 3
4
Utvidelse 3.rad varenr. 21500
Utvidelse 4.rad varenr. 21501
60kg.
10,6kg.

Thule
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21001
Kan også brukes til el-sykler!
Thule Elite G2 standard
Monteres på bakveggen til bobil og campingvogn. Høye fester som kan justeres fra 80-150cm
i høyden. Skinnene kan justeres sideveis. Plattformen syklene står på sikres slik at stativet er
stabilt under transport. Aluminium. Fester følger med.

BESTSELGER

Til antall sykler:		
Standard holdere:		
Max antall sykler:		
Ekstra skinne og holder:
				
Max belastning:		
Egenvekt:			

2
Holder nr 1 og 3
4
Utvidelse 3.rad varenr. 21500
Utvidelse 4.rad varenr. 21501
60kg.
10,1kg.

21002
Kan også brukes til el-sykler!
Thule Elite G2 short
Monteres på bakveggen til bobil og campingvogn. Lave fester som kan justeres fra 50-80cm
i høyden. Skinnene kan justeres sideveis. Plattformen syklene står på sikres slik at stativet er
stabilt under transport. Aluminium. Fester følger med.
Til antall sykler:		
Standard holdere:		
Max antall sykler:		
Ekstra skinne og holder:
				
Max belastning:		
Egenvekt:			

2
Holder nr 1 og 3
4
Utvidelse 3.rad varenr. 21500
Utvidelse 4.rad varenr. 21501
60kg.
9,5kg.

21030
Thule Elite Van XT til Ducato black
Spesialtilpasset for montering på Fiat Ducato etter 2007. Dørene kan åpnes uten å fjerne
syklene. Skinnene kan justeres sideveis. Plattformen kan justeres i høyden og den sikres slik
at stativet er stabilt under transport. Aluminium. Enkel montering uten å bore i dørene.
Til antall sykler:		
Standard holdere:		
Max antall sykler:		
Max belastning:		
Egenvekt:			

2
Holder nr 1 og 2
2
35kg.
10,5kg.

Black design!
21023
Thule Elite Van XT til Ducato
Spesialtilpasset for montering på Fiat Ducato etter 2007. Dørene kan åpnes uten å fjerne
syklene. Skinnene kan justeres sideveis. Plattformen kan justeres i høyden og den sikres slik
at stativet er stabilt under transport. Aluminium. Enkel montering uten å bore i dørene.
Til antall sykler:		
Standard holdere:		
Max antall sykler:		
Max belastning:		
Egenvekt:			

2
Holder nr 1 og 2
2
35kg.
10,5kg.

BESTSELGER
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Thule
21024
Kan også brukes til el-sykler!
Thule Lift V16 manuell
Monteres på bakveggen til bobil og campingvogn. Festene kan justeres fra 70-95cm i høyden,
og de kan forleges til 95-150cm med et forlengersett, varenr. 21526 (må kjøpes i tillegg). Kan
senkes 70cm som gjør det enklere å ta syklene av/på. Hev/senkingen gjøres med sveiv og
kraftige reimer. Stativet er stabilt under transport.
Aluminium. Fester følger med.
Til antall sykler:		
Standard holdere:		
Max antall sykler:		
Ekstra skinne og holder:
Max belastning:		
Egenvekt:			

Lift!

2
Holder nr 1 og 3
3
Utvidelse 3.rad varenr. 21524
50kg.
17kg.

21029
Kan også brukes til el-sykler!
Thule Lift V16 12V
Monteres på bakveggen til bobil og campingvogn. Festene kan justeres fra 70-95cm i høyden,
og de kan forleges til 95-150cm med et forlengersett, varenr. 21526 (må kjøpes i tillegg). Kan
senkes 70cm som gjør det enklere å ta syklene av/på. Hev/senkingen gjøres med 12V motor
og tar kun 40 sekunder! Stativet er stabilt under transport.
Aluminium. Fester følger med.
Til antall sykler:		
Standard holdere:		
Max antall sykler:		
Ekstra skinne og holder:
Max belastning:		
Egenvekt:			

Lift med
motor!

2
Holder nr 1 og 3
3
Utvidelse 3.rad varenr. 21524
50kg.
18,1kg.

21037
Thule MB Sprinter fra 2006 / VW Crafter 2006-2017 black
Spesialtilpasset for montering på MB Sprinter fra 2006 og nyere med doble dører. Passer
også VW Crafter fra 2006-2017, men passer ikke nyere modeller. Dørene kan åpnes uten å
fjerne syklene. Aluminium. Enkel montering uten å bore i dørene.

Black design!

Til antall sykler:		
Standard holdere:		
Max antall sykler:		
Max belastning:		
Egenvekt:			

2
Holder nr 1 og 2
2
35kg.
10,5kg.

21040
Thule Crafter fra 2017 black
Spesialtilpasset for montering på VW Crafter fra 2017 og nyere med doble dører. Dørene kan
åpnes uten å fjerne syklene. Aluminium. Enkel montering uten å bore i dørene.
Til antall sykler:		
Standard holdere:		
Max antall sykler:		
Max belastning:		
Egenvekt:			

Black design!
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2
Holder nr 1 og 2
2
35kg.
10,5kg.
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21003
Thule Sport G2 standard
Monteres på bakveggen til bobil og campingvogn. Høye fester som kan justeres fra 80-150cm
i høyden. Skinnene kan justeres sideveis. Plattformen syklene står på sikres slik at stativet er
stabilt under transport. Aluminium. Fester følger med.
Til antall sykler:		
Standard holdere:		
Max antall sykler:		
Ekstra skinne og holder:
Max belastning:		
Egenvekt:			

2
Holder nr 1 og 3
3
Utvidelse 3.rad varenr. 21502
50kg.
8,2kg.

21004
Thule Sport G2 short
Monteres på bakveggen til bobil og campingvogn. Lave fester som kan justeres fra 40-70cm
i høyden. Skinnene kan justeres sideveis. Plattformen syklene står på sikres slik at stativet er
stabilt under transport. Aluminium. Fester følger med.
Til antall sykler:		
Standard holdere:		
Max antall sykler:		
Ekstra skinne og holder:
Max belastning:		
Egenvekt:			

2
Holder nr 1 og 3
3
Utvidelse 3.rad varenr. 21502
50kg.
7,9kg.

21011
Thule Sport G2 W150/Hobby
Spesialtilpasset for montering på Hobby vogner etter 2004. Høye fester som er 79cm.
Skinnene kan justeres sideveis. Plattformen syklene står på sikres slik at stativet er stabilt
under transport. Aluminium. Fester følger med.
Til antall sykler:		
Standard holdere:		
Max antall sykler:		
Ekstra skinne og holder:
Max belastning:		
Egenvekt:			

2
Holder nr 1 og 3
3
Utvidelse 3.rad varenr. 21502
50kg.
6,8kg.

Adapter til Hobby 2014 vogner, varenr. 21020.
Adapter til Hobby 2015 vogner, varenr. 21025.
21014
Thule Sport G2 Universal
Monteres i chassiset til campingvognen. Høye fester som kan justeres fra 135-175cm i
høyden. Skinnene kan justeres sideveis. Plattformen syklene står på sikres slik at stativet er
stabilt under transport. Aluminium. Fester følger med.
Til antall sykler:		
Standard holdere:		
Max antall sykler:		
Max belastning:		
Egenvekt:			
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2
Holder nr 1 og 2
2
38kg.
8,0kg.
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Thule
21015
Thule Sport G2 Tour
Kan monteres på buet bakvegg til bobil og campingvogn. Høye fester som kan justeres fra
80-150cm i høyden. Skinnene kan justeres sideveis. Plattformen syklene står på sikres slik
at stativet er stabilt under transport. Aluminium. Fester følger med.
Til antall sykler:		
Standard holdere:		
Max antall sykler:		
Ekstra skinne og holder:
Max belastning:		
Egenvekt:			

2
Holder nr 1 og 3
3
Utvidelse 3.rad varenr. 21502
50kg.
6,8kg.

21038
Thule Sport G2 Compact
For montering på vans med doble dører (ikke Ducato/Jumper/Boxer). Passer også kjøretøy
med buet overflate pga firepunktsmontering. Dørene kan åpnes uten å fjerne syklene. Velg
mellom å montere stativet på venstre eller høyre bakdør. Aluminium. Fester følger med.
Til antall sykler: 		
Standard holdere: 		
Max antall sykler: 		
Max belastning: 		
Egenvekt: 		

2
Holder nr 1 og 2
2
35kg.
7,2kg.

21009
Thule Sport G2 Garage
Passer til montering i garasjen i bobilen. Skinnene monteres i gulvet, mens holderen
monteres i veggen. Kan slås sammen, og tar liten plass når den ikke er i bruk. Skinnene
kan justeres sideveis. Aluminium. Fester følger med.
				
Til antall sykler:		
				
Standard holdere:
				
Max antall sykler:		
				
Ekstra skinne og holder:
							
				
Max belastning:		
				
Egenvekt:		

2
Holder nr 1 og 3
4
Utvidelse 3.rad varenr. 21502
Utvidelse 4.rad varenr. 21514
50kg.
5,6kg.

Besøk oss på www.casu.no!
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21006
Thule Caravan Light
Monteres foran på draget til campingvognen. Kan vippes frem slik at man kan få tilgang
til gasskasserommet, men da kan ikke syklene være montert. Aluminium. Fester følger med.
Til antall sykler:		
Standard holdere:		
Max antall sykler:		
Ekstra holder:		
Max belastning:		
Egenvekt:			

2
2stk festereimer
2
Holder 1 m/lås varenr. 21506
40kg.
4,7kg.

21017
Kan også brukes til el-sykler!
Thule Caravan Smart
Monteres foran på draget til campingvognen. Kan vippes frem slik at man kan få tilgang
til gasskasserommet selv når syklene er montert på stativet. Passer bra til vogner med
kortere ramme. Aluminium. Fester følger med.
Til antall sykler:		
Standard holdere:		
Max antall sykler:		
Max belastning:		
Egenvekt:			

Black design!

2
Holder nr 1 og 2
2
50kg.
8,9kg.

21032
Kan også brukes til el-sykler!
Thule Caravan Superb XT black
Monteres foran på draget til campingvognen. Kan vippes frem slik at man kan få tilgang
til gasskasserommet selv når syklene er montert på stativet. Passer bra til vogner med
kortere ramme. Aluminium. Fester følger med.
Til antall sykler:		
Standard holdere:		
Max antall sykler:		
Ekstra skinne og holder:
Max belastning:		
Egenvekt:			

2
Holder nr 1 og 3 med lås
3
Utvidelse 3.rad varenr. 21034
60kg.
10,0kg.

21018
Kan også brukes til el-sykler!
Thule Caravan Superb
Monteres foran på draget til campingvognen. Kan vippes frem slik at man kan få tilgang
til gasskasserommet selv når syklene er montert på stativet. Passer bra til vogner med
kortere ramme. Aluminium. Fester følger med.

BESTSELGER

Til antall sykler:		
Standard holdere:		
Max antall sykler:		
Ekstra skinne og holder:
Max belastning:		
Egenvekt:			
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2
Holder nr 1 og 3 med lås
3
Utvidelse 3.rad varenr. 21517
60kg.
9,7kg.
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Thule

Slik ser VeloSlide
ut når det er låst.

Slik ser VeloSlide ut når det er trukket ut.

Monteringsskinner
Mål på VeloSlide short.
21026
21041
21027
21028

VeloSlide standard
VeloSlide short
monteringsskinner 70cm (3stk)
monteringsskinner 140cm (3 stk)

Mål på VeloSlide standard.

Kan også brukes til el-sykler!

VeloSlide er et smart og brukervennlig sykkelstativ som monteres i bobilgarasjen. Standardmodellen (varenr. 21026) er 195cm, og
kan trekkes ut 150cm. Shortmodellen (varenr. 21041) er 180cm, og kan trekkes ut 135cm. Monteringsskinner må kjøpes i tillegg, velg
mellom 70 cm (varenr. 21027) og 140cm (varenr. 21028). Skinnene kan forkortes til ønsket lengde.
Begge stativene har plass til to sykler med maks belastning 70kg, og de kan monteres i kjøreretningen. VeloSlide har et unikt og
patentert énhåndsgrep for å skyve stativet inn/ut av garasjen, så det er lett å komme til annen last rundt sykkelstativet. Praktisk
og lett håndtering av syklene mens du står ute, og det er enkelt å løfte syklene på/av på utsiden. Syklene kan justeres til optimal
plassering uten verktøy, selv når det allerede er festet til stativet. De holdes på plass av robuste og sikre sykkelholdere, og hjulfester
med pumpespenner. Stativet tar liten plass når det ikke er i bruk da det kan skyves til siden (uten sykler), eller fjernes helt så bare
monteringsskinnene blir igjen på gulvet. Egenvekt 20,9kg (standard) og 19,9kg (short).
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21516
Skinne og holder 3.rad til Thule Excellent
Passer til alle Thule Excellent modellene.
Farge aluminium.

21035
Skinne og holder 3.rad til Thule Excellent
Passer til alle Thule Excellent modellene.
Farge svart.

21501
Skinne og holder 4.rad til Thule Excellent/Elite G2
Passer til alle Thule Excellent og Elite G2 modellene. Følger
med adapter til den fjerde skinnen. Farge aluminium.

21036
Skinne og holder 4.rad til Thule Excellent
Passer til alle Thule Excellent modellene.
Farge svart.

21500
Skinne og holder 3.rad til Thule Elite G2
Passer til alle Thule Elite G2 modellene.
Farge aluminium.

21524
Skinne og holder 3.rad til Thule Lift V16
Passer til Thule Lift modellene, både manuell
og 12V. Farge aluminium.

21502
Skinne og holder 3.rad til Thule Sport G2
Passer til alle Thule Sport G2 modellene.
Farge aluminium.

21514
Skinne og holder 4.rad til Thule Sport G2 Garage
Passer til Sport G2 Garage modellen. Følger med
adapter til den fjerde skinnen. Farge aluminium.

21517
Skinne og holder 3.rad til Thule Caravan Superb
Passer til Caravan Superb modellen.
Farge aluminium.

21034
Skinne og holder 3.rad til Thule Caravan Superb XT
Passer til Caravan Superb XT modellen.
Farge svart.

21526
Forlengersett til Thule Lift V16
Ett sett med to lengre armer
som gjør det mulig å forlenge
monteringen av Thule Lift V16
sykkelstativ til 95-150cm, istedet
for standard som er 70-95cm.
Passer til både manuell og 12V.

Se Thule reservedeler på side 417 - 424!
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NY
21546
Skinne til Fatbike
Holder til en fatbike. Passer til Thule elite van xt. Lengde: 1475
mm. Høyde: 90 mm. Ekstra lange skinner. Skinnen glir fra
venstre til høyre for optimal plassering. Maks. belastning på 30
kg. Ekstra lange stropper med pumpespennestrammingssystem. Enkelt å sikre sykkelhjulene.

NY
21547
Kurvet Skinne til Fatbike
Holder til en fatbike. Passer til Thule Excellent og Elite G2.
Lengde: 1475 mm. Høyde: 1200 mm. Ekstra lange skinner.
Skinnen glir fra venstre til høyre for optimal plassering. Maks.
belastning på 30 kg. Ekstra lange stropper med pumpespennestrammingssystem. Enkelt å sikre sykkelhjulene.

NY

21548
Skinne til Fatbike
Holder til en fatbike. Passer til Thule Superb og Superb XT.
Lengde: 2x575 mm. Høyde: 90 mm. Skinnen glir fra venstre til
høyre for optimal plassering. Maks. belastning på 30 kg. Ekstra
lange stropper med pumpespennestrammingssystem. Enkelt å
sikre sykkelhjulene.
21506
21507
21508
21509

holder 1
holder 2
holder 3
holder 4

Holder til Thule sykkelstativ
Holdere med lås. NB! Holder 4
går fra sykkel 3 til 4, derfor er den
kortere. Farge sølvgrå med svarte
detaljer.
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Diverse Thule tilbehør

21536
21537
21538
21539

SYKKELSTATIV

holder 1 black
holder 2 black
holder 3 blakc
holder 4 black

Holder til Thule sykkelstativ
Holdere med lås. NB! Holder 4
går fra sykkel 3 til 4, derfor er den
kortere. Farge svart.
Mål
Alle holderne har lås, og det er samme
mål på både sølvgrå og svart.
NB! Holder 4 går fra sykkel
3 til 4, derfor er den kortere.
Holder 1 L = 122mm
Holder 2 L = 262mm
Holder 3 L = 412mm
Holder 4 L = 150mm

NY

21553
Ramme beskytter for karbon sykler
Adapter for sikker transport av sykler med
karbonramme. Trykket på festeanordningen
fordeles over et stort område for å minimere
risikoen for skade på rammen.

Se Thule reservedeler på side 417 - 424!

NY

21542
Fork mount adapter
Quick Release
Senker topppunktet på
syklene. Gjør montering av en
Thule VeloSlide mulig i mindre
garasjer. Enkel å bruke med
innebygd momentbegrenser
for å hindre skade på forgaffelen. Allsidig design som
er kompatibel med standard 9
mm hurtigutløsende nav.
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NY

21555
Fork mount adapter
Thru Axle
Senker topppunktet på
syklene. Gjør montering
av Thule VeloSlide mulig i
mindre garasjer. Passer
for Thru Axle design sykler.
Passer til sykler med
gjennomgående aksler med
medfølgende adaptersett
(9 mm fast, 12x100/110,
15x100/110).
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21523
Thule top mounting rail
Den øvre monteringsprofilen fordeler vekten jevnt over panelet.
Mer fleksibilitet ved plassering av hullene. Monteres gjennom
veggen. Passer alle bakmonterte sykkelstativer for bobiler.

92062
Thule bottom mounting rail for blind mounting
Den nedre monteringsprofilen fordeler vekten jevnt over panelet.
Når standardskinnen ikke kan monteres pga bad eller kjøkken.
Spesialversjon for montering med skruer bare fra utsiden. Passer
til sykkelstativene Thule Excellent, Elite G2 og Sport G2.

NY

21532
Thule XL U-bolts for A-frame bike rack
Adaptersett for montering av Thule sykkelstativ på vogner
med høyt BPW-chassis. Monteringen gjøres ved å følge de
vanlige instruksene som følger med sykkelstativet. Passer
alle Thule Caravan sykkelstativ: Superb, Smart og Light.
Inneholder 4 ekstra lange U-bolter M6x160-78-160mm.
Selges 5x4stk (totalt 20 U-bolter).

21545 Thule One Key- system 4 pack
21549 Thule One Key- system 6 pack
21550 Thule One Key- system 8 pack
21551 Thule One Key- system 12 pack
21552 Thule One Key- system 16 pack
Thule One Key-system er tilgjengelig i
sett med 4, 6, 8, 12 og 16 låser. Bytt alle
låsesylindere på Thule-produktene, slik
at du kan bruke den samme nøkkelen
til alle.

NY
21020
21025

til Hobby 2014
til Hobby 2015

21541
Sykkellås Thule Cable Lock
En plastbelagt stålstang som fester sykkelen til sykkelstativet for ekstra tyveribeskyttelse. Lengde 180cm. Inkl 2 nøkler.
15007 3.15m
15008 3.75m
15009 4m
Feste Omnistor 5-serie Ducato H2 lift
roof LED Adapter

Adapter til Hobby vogner
Brukes sammen med sykkelstativ Thule Sport G2 W150/Hobby (varenr. 21011). Varenr. 21020
passer til Hobby 2014 vogner og modellene De Luxe, Excellent og Prestige. Passer ikke til De Luxe
Easy, Premium og Landhaus. Varenr. 21025 passer til Hobby 2015 vogner. Begge har lengde 715mm.
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21511
Monteringsramme til
Thule Carry All Box 150

AL-KO Velo III

SYKKELSTATIV

AL-KO sitt sykkelstativ Velo III er en smart løsningen for el-sykler og
vanlige sykler! Som regel er el-sykler tyngre og bredere enn vanlige
sykler. Derfor er Velo III spesialkonstruert med kraftige skinner og
spenner for å klare tyngre el-sykler. På den måten kan man enkelt
få med seg to el-sykler på reisen, eller selvfølgelig to vanlige sykler.
Du kan også få Velo III med plass til tre sykler, og det kan være
vanlige sykler eller el-sykler, men det er viktig å passe på vekten
da maks belastning på stativet er 80kg. Egenvekt ca. 20kg.
Det er mange fordeler med AL-KO Velo III! Du trenger ikke å bore
i bakveggen på din bobil da Velo III festes i enden på bilens ramme.
Det er enkelt å få på syklene da lastehøyden er lav. Dette er en stor fordel
med el-sykler som ofte veier mer enn vanlige sykler. Sykkelstativet kan felles
opp i loddrett posisjon når det ikke brukes. Det er også mulig å ta sykkelstativet
helt bort hvis man ønsker det. Sykkelstativet kan demonteres uten bruk av verktøy. Og den dagen du bytter til en annen bobil er det
stor sjanse for at Velo III kan flyttes med!

Smart løsning for el-sykler! Ingen borring og lav lastehøyde!
AL-KO Velo III må alltid kombineres med et rammefeste. Det rammefestet vi har med her er universalt og passer på de fleste biler,
men for å være helt sikker på at du får riktig feste: ta kontakt med din nærmeste forhandler og oppgi hvilken bobil du har (merke,
modell, år, reg.nr, chassisnr) og så sjekker vi at du får riktige produkter til din bobil.
Sykkelstativet har en baklysrampe og dermed kreves det at det finnes en elektrisk tilkobling. Hvis man har hengerfeste på bilen
finnes det ett uttak som kan brukes, hvis ikke må man kjøpe en elsats i tillegg. Vi fører elsats til Fiat Ducato X244 og X250/X290.
Det er mulig å montere sykkelstativet på stort sett alle biler med AL-KO chassis eller AL-KO rammeforlengelse. Det er også mulig å
montere det på andre chassis, men da må de ha en rammeforlengelse som er sterk nok. Oppgi all informasjon om bobilen til din
forhandler, så hjelper vi deg med riktig løsning.
20901
20902
20903
20904
20905

Sykkelstativ AL-KO Velo III til 2 sykler
Sykkelstativ AL-KO Velo III til 3 sykler
Rammefeste til AL-KO Velo III
Elsats 13pol til AL-KO Velo III til Fiat Ducato X244
Elsats 13pol til AL-KO Velo III til Fiat Ducato X250/X290

Ta kontakt
med din
forhandler så
finner vi riktig
løsning til din
bobil!
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AL-KO Agito Van

Smart, enkelt, kompakt og
fleksibelt sykkelstativ for
vanlige sykler og el-sykler!
Ingen borring, lav lastehøyde og du kan åpne bakdørene med syklene på!
Passer både til Fiat og Ford!
AL-KO sitt sykkelstativ Agito Van er et smart, kompakt, enkelt
og fleksibelt sykkelstativ til din Fiat Ducato fra 2007 eller Ford
Westfalia Nugget og Tourneo Custom fra 2013! Det er en enkel
og smart løsning for både vanlige sykler, og el-sykler! Som regel
er el-sykler tyngre og bredere enn vanlige sykler. Derfor er
Agito Van spesialkonstruert med kraftige skinner og spenner for
å klare tyngre el-sykler. På den måten kan man enkelt få med
seg to el-sykler på reisen, eller selvfølgelig to vanlige sykler.
Husk at det er viktig å passe på vekten da maks belastning på
stativet er 60kg. Egenvekt for grunnholderen er ca.18kg.
Det er mange fordeler med AL-KO Agito Van! Stativet er lavt
så det er enkelt å få på syklene, og du unngår høye og tunge
løft. Dette er en stor fordel med el-sykler som ofte veier mer
enn vanlige sykler. Når stativet ikke er i bruk kan det felles
opp i loddrett posisjon så det tar mindre plass. Du trenger
ikke å bore i bakveggen på din bobil da Agito Van festes i
enden på bilens ramme. Bakdørene kan åpnes ved å enkelt
svinge sykkelstativet til siden, og syklene kan stå på. Det er
også mulig å ta sykkelstativet helt bort hvis man ønsker det.
Sykkelstativet kan demonteres uten bruk av verktøy. Og den
dagen du bytter til en annen bobil er det stor sjanse for at
Agito Van kan flyttes med!
AL-KO Agito Van må alltid kombineres med en grunnholder
og et rammefeste. Det er forskjellig grunnholder og rammefeste
ut i fra om du har Fiat eller Ford. Selve sykkelstativet er det
samme til både Fiat og Ford. Sykkelstativet har en baklysrampe
og dermed kreves det at det finnes en elektrisk tilkobling.
Hvis man har hengerfeste på bilen finnes det kanskje ett uttak
som kan brukes, hvis ikke må man kjøpe en elsats i tillegg.
Full oversikt over hvilke produkter du trenger, finner du her:
Til Fiat Ducato fra 2007
20924
20925
20928
20905

Grunnholder til AL-KO Agito Van Fiat Ducato
Rammefeste til AL-KO Agito Van Fiat Ducato
Sykkelstativ AL-KO Agito Van til 2 sykler
Elsats 13pol til AL-KO Agito Van Fiat Ducato

Til Ford Westfalia Nugget og Tourneo Custom fra 2013
20926
20927
20928
20930
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Grunnholder til AL-KO Agito Van Ford
Rammefeste til AL-KO Agito Van Ford
Sykkelstativ AL-KO Agito Van til 2 sykler
Elsats 13pol til AL-KO Agito Van Ford

Fiamma

SYKKELSTATIV

20011
Carry Bike Pro
Passer til montering på bakveggen til bobiler. Høye fester med teleskopiske rør som kan
justeres fra 80-150cm i høyden. Laget av anodisert aluminium og skruene er av rustfritt
stål. Følger med fester og sikkerhetsbånd på 2m.
Til antall sykler:
Standard holdere:
Max antall sykler:
Ekstra skinne:
Ekstra holder:
			
Max belastning:
Egenvekt:		

BESTSELGER

2
Bike Block Pro 1 og 3 svarte
4
Rail Quick 128cm svart varenr. 20543
Bike Block Pro 2 svart varenr. 20545
Bike Block Pro 4 svart varenr. 20547
60kg.
8,4kg.

20024
Carry Bike Pro M
Passer til montering på bakveggen til bobiler. Fester med teleskopiske rør som kan
justeres fra 50-80cm i høyden. Laget av anodisert aluminium og skruene er av rustfritt stål.
Følger med fester og sikkerhetsbånd på 2m.
Til antall sykler:
Standard holdere:
Max antall sykler:
Ekstra skinne:
Ekstra holder:
			
Max belastning:
Egenvekt:		

2
Bike Block Pro 1 og 3 svarte
4
Rail Quick 128cm svart varenr. 20543
Bike Block Pro 2 svart varenr. 20545
Bike Block Pro 4 svart varenr. 20547
60kg.
8,5kg.

20009
Carry Bike Pro C
Passer til montering på bakveggen til bobiler med vindu pga de lave festene. Laget av
anodisert aluminium og skruene er av rustfritt stål. Følger med fester og sikkerhetsbånd
på 2m.
Til antall sykler:
Standard holdere:
Max antall sykler:
Ekstra skinne:
Ekstra holder:
			
Max belastning:
Egenvekt:		

2
Bike Block Pro 1 og 3 svarte
4
Rail Quick 128cm svart varenr. 20543
Bike Block Pro 2 svart varenr. 20545
Bike Block Pro 4 svart varenr. 20547
60kg.
7,9kg.

20013
Carry Bike UL
Passer til montering på bakveggen til bobiler. Høye fester med teleskopiske rør som kan
justeres fra 80-150cm i høyden. Laget av anodisert aluminium og skruene er av rustfritt stål.
Følger med fester og sikkerhetsbånd på 2m.

Nå med
svarte detaljer!

Til antall sykler:
Standard holdere:
Max antall sykler:
Ekstra skinne:
Ekstra holder:
			
Max belastning:
Egenvekt:		
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2
1stk festereim og Bike Block Pro 3 svart
3
Rail Quick 128cm svart varenr. 20543
Bike Block Pro 1 svart varenr. 20544
Bike Block Pro 2 svart varenr. 20545
55kg.
5,6kg.
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20002
Carry Bike CL
Passer til montering på bakveggen til bobiler med vindu pga lave fester. Teleskopiske rør
som kan justeres fra 40-50cm i høyden. Laget av anodisert aluminium og skruene er av
rustfritt stål. Følger med fester og sikkerhetsbånd på 2m.
Til antall sykler:
Standard holdere:
Max antall sykler:
Ekstra skinne:
Ekstra holder:
			
Max belastning:
Egenvekt:		

2
1stk festereim og Bike Block Pro 3 rød
3
Rail Quick 128cm rød varenr. 20514
Bike Block Pro 1 rød varenr. 20501
Bike Block Pro 2 rød varenr. 20503
55kg.
5,6kg.

20010
Carry Bike Pro Hymer/Dethleffs
Carry Bike Pro med detaljer i blå farge spesialtilpasset til Hymer bobiler med ferdig monterte
øvre fester. Passer også til Dethleffs med et kit! Før 2010 = varenr. 20528. Fra 2010-2016 =
varenr. 20532. Laget av anodisert aluminium. Følger med fester og sikkerhetsbånd på 2m.
Til antall sykler:
Standard holdere:
Max antall sykler:
Ekstra skinne:
Ekstra holder:
			
Max belastning:
Egenvekt:		

Nå med
svarte detaljer!

2
Bike Block Pro 1 og 3 blå
4
Rail Quick 128cm blå varenr. 20513
Bike Block Pro 2 blå varenr. 20502
Bike Block Pro 4 blå varenr. 20506
60kg.
8,2kg.

20020
Carry Bike Pro C Knaus/Eifelland
Dette er en versjon av Carry Bike Pro C spesialtilpasset til Knaus og Eifelland da holderne er
festet på et eget rør. Laget av anodisert aluminium og skruene er av rustfritt stål.
Følger med fester.
Til antall sykler:
Standard holdere:
Max antall sykler:
Ekstra skinne:
Ekstra holder:
			
Max belastning:
Egenvekt:		

2
Bike Block Pro 1 og 3 svarte
4
Rail Quick 128cm svart varenr. 20543
Bike Block Pro 2 svart varenr. 20545
Bike Block Pro 4 svart varenr. 20547
60kg.
8,1kg.

20005
Carry Bike L80 Laika
Dette er en versjon av Carry Bike Pro C spesialtilpasset til Laika bobiler da avstanden
mellom rørene er 80cm. Laget av anodisert aluminium og skruene er av rustfritt stål.
Følger med fester og sikkerhetsbånd på 2m.
Til antall sykler:
Standard holdere:
Max antall sykler:
Ekstra skinne:
Ekstra holder:
			
Max belastning:
Egenvekt:		
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2
Bike Block Pro 1 og 3 røde
4
Rail Quick 128cm rød varenr. 20514
Bike Block Pro 2 rød varenr. 20503
Bike Block Pro 4 rød varenr. 20507
60kg.
7,9kg.

Fiamma

SYKKELSTATIV

20025
Carry Bike Trigano/CI/Roller Team
Dette er en versjon av Carry Bike CL spesialtilpasset til Trigano, CI og Roller Team bobiler
(med og uten vindu) der hvor festene har en høyde på 39,5cm og avstanden mellom rørene
er 60cm. Laget av anodisert aluminium. Følger ikke med fester.
Til antall sykler:
Standard holdere:
Max antall sykler:
Ekstra skinne:
Ekstra holder:
			
Max belastning:
Egenvekt:		

2
1stk festereim og Bike Block Pro 3 rød
3
Rail Quick 128cm rød varenr. 20514
Bike Block Pro 1 rød varenr. 20501
Bike Block Pro 2 rød varenr. 20503
50kg.
5,2kg.

20004
Carry Bike Caravan Hobby
Passer til montering på bakveggen til Hobby campingvogner produsert etter 2003. Laget
av anodisert aluminium og skruene er av rustfritt stål. Følger med fester.
Til antall sykler:
Standard holdere:
Max antall sykler:
Ekstra skinne:
Ekstra holder:
			
Max belastning:
Egenvekt:		

2
1stk festereim og Bike Block Pro 3 blå
3
Rail Quick 128cm blå varenr. 20513
Bike Block Pro 1 blå varenr. 20500
Bike Block Pro 2 blå varenr. 20502
50kg.
5,6kg.

20021
Carry Bike Caravan Universal
Passer til montering på bakveggen til campingvogner f.eks. Bürstner, Chateau etc.
Monteres i chassiset. Teleskopiske rør som kan justeres fra 100-180cm i høyden.
Laget av anodisert aluminium og skruene er av rustfritt stål. Følger med fester.
Til antall sykler:
Standard holdere:
Max antall sykler:
Max belastning:
Egenvekt:		

2
Bike Block Pro 1 og 3 røde
2
35kg.
7,5kg.

20028
Carry Bike Caravan Active
Forbedret funksjonalitet som gir større stabilitet, lettere håndtering og minimal støy.
Monteres foran på draget. Kan vippes frem slik at man får tilgang til gasskasserommet
når syklene er montert på stativet. Laget av anodisert aluminium. Følger med fester.
Til antall sykler:
Standard holdere:
Max antall sykler:
Ekstra skinne:
Ekstra holder:
			
Max belastning:
Egenvekt:		
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2
1stk festereim og Bike Block Pro 3 svart
3
Rail Quick 128cm svart varenr. 20543
Bike Block Pro 1 svart varenr. 20544
Bike Block Pro 2 svart varenr. 20545
60kg.
7,5kg.
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Til
el-sykler!

Fiamma
20032
Sykkelstativ Carry Bike Caravan Active E-Bike
Spesialversjon av Caravan Active designet for to el-sykler. Meget stabil, enkel håndtering og
minimal støy. Monteres foran på draget. Kan vippes frem slik at man får tilgang til gasskasserommet når syklene er montert på stativet. Anodisert aluminium. Fester medfølger.
Til antall sykler: 2
Standard holdere: 1stk festereim og Bike Block Pro 2 svart
Max antall sykler: 2
Ekstra holder: Bike Block Pro 1 svart varenr. 20544
Max belastning: 60kg.
Egenvekt: 10,0kg.

20014
Carry Bike Caravan XL A
Monteres foran på draget til campingvognen. Kan vippes frem slik at man kan få tilgang til
gasskasserommet, men da kan ikke syklene være montert. Passer alle campingvogner med
standard A-ramme, Hobby med utvidet ramme og ny AL-KO ramme. Følger med fester.
Til antall sykler:
Standard holdere:
Max antall sykler:
Ekstra holder:
Max belastning:
Egenvekt:		

2
2stk festereimer røde
2
Bike Block Pro 1 rød varenr. 20501
35kg.
5,3kg.

20015
Carry Bike Caravan XL A Pro
Monteres foran på draget til campingvognen. Kan vippes frem slik at man kan få tilgang til
gasskasserommet selv når syklene er montert på stativet. Passer bra til vogner med kortere
ramme. Laget av anodisert aluminium. Følger med fester.
Til antall sykler:
Standard holdere:
Max antall sykler:
Ekstra skinne:
Ekstra holder:
			
Max belastning:
Egenvekt:		

2
1stk festereim og Bike Block Pro 3 rød
3
Rail Quick 128cm rød varenr. 20514
Bike Block Pro 1 rød varenr. 20501
Bike Block Pro 2 rød varenr. 20503
50kg.
9,0kg.

20016
Carry Bike Caravan XL A Pro 200
Monteres foran på draget til campingvognen. Kan vippes frem slik at man kan få tilgang til
gasskasserommet selv når syklene er montert på stativet. Passer bra til vogner med kortere
ramme. Laget av anodisert aluminium. Følger med fester.
Til antall sykler:
Standard holdere:
Max antall sykler:
Ekstra holder:
Max belastning:
Egenvekt:		
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2
1stk festereim og Bike Block Pro 2 rød
2
Bike Block Pro 1 rød varenr. 20501
50kg.
7,5kg.

Fiamma
Lift!
Nå med
svarte detaljer!
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20022
Carry Bike Lift 77
Kan senkes 77cm som gjør det enklere å ta syklene av/på. Hev/senkingen gjøres med sveiv
og kraftige reimer. Monteres på bakveggen til bobiler. Fester med teleskopiske rør som kan
justeres fra 68-108cm i høyden. Anodisert aluminium. Fester medfølger.
Til antall sykler:
Standard holdere:
Max antall sykler:
Ekstra skinne:
Ekstra holder:
			
Max belastning:
Egenvekt:		

2
Bike Block Pro 1 og 3 svarte
4
Rail Quick 128cm svart varenr. 20543
Bike Block Pro 2 svart varenr. 20545
Bike Block Pro 4 svart varenr. 20547
60kg.
18,3kg.

20003
Carry Bike Garage Standard
Passer til montering i garasjen i bobilen. Skinnene monteres i gulvet, mens holderen
monteres i veggen eller taket. Kan slås sammen, og tar liten plass når den ikke er i bruk.
Laget av anodisert aluminium og skruene er av rustfritt stål. Følger med fester.
Til antall sykler:
Standard holdere:
Max antall sykler:
Ekstra skinne:
Ekstra holder:
Max belastning:
Egenvekt:		

2
Bike Block Pro 1 og 3 røde
3
Rail Quick 128cm rød varenr. 20514
Bike Block Pro 2 rød varenr. 20503
50kg.
4,8kg.

20018
Carry Bike Garage Plus
Passer til montering i garasjen i bobilen. Sykkelstativet monteres i gulvet. Kan slås
sammen, og tar liten plass når den ikke er i bruk. Laget av anodisert aluminium og
skruene er av rustfritt stål. Følger med fester.
Til antall sykler:
Standard holdere:
Max antall sykler:
Ekstra skinne:
Ekstra holder:
			
Max belastning:
Egenvekt:		

BESTSELGER

2
Bike Block Pro 1 og 3 røde
4
Rail Quick 128cm rød varenr. 20514
Bike Block Pro 2 rød varenr. 20503
Bike Block Pro 4 rød varenr. 20507
60kg.
5,6kg.

20017
Carry Bike Garage Slide Pro Bike
Passer til montering i garasjen i bobilen. Høyden kan justeres fra 9-13cm. De underste
skinnene monteres i gulvet og de øverste skinnene slides på plass. Utstyrt med sikkerhetskrok
for åpen og låst posisjon. Laget av anodisert aluminium. Følger med fester.
Til antall sykler:
Standard holdere:
Max antall sykler:
Ekstra holder:
Max belastning:
Egenvekt:		
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2
2stk festereimer røde
2
Bike Block Pro 1 rød varenr. 20501
50kg.
9,9kg.
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SYKKELSTATIV

Lift til
el-sykler!

Nå med
svarte detaljer!

Fiamma
20029
Carry Bike Lift 77 E-Bike
Kan senkes 77cm som gjør det enklere å ta syklene av/på. Hev/senkingen gjøres med
sveiv og kraftige reimer. Monteres på bakveggen til bobiler. Fester med teleskopiske rør
som kan justeres fra 68-108cm i høyden. Anodisert aluminium. Fester medfølger.
Til antall sykler:
Standard holdere:
Max antall sykler:
Max belastning:
Egenvekt:		

20000
Carry Bike 200 DJ Ducato fra 06/2006
Passer til montering på Fiat Ducato produsert etter juni 2006 med doble dører. Dørene
kan åpnes uten å fjerne syklene. Laget av anodisert aluminium og skruene er av rustfritt
stål. Følger med fester og sikkerhetsbånd på 2m.
Til antall sykler:
Standard holdere:
Max antall sykler:
Max belastning:
Egenvekt:		

Black design!

2
Bike Block Pro S D1 og Pro S 1
2
60kg.
16,3kg.

2
2stk Bike Block Pro S D1
2
35kg.
11,0kg.

20037
Carry Bike 200 DJ Ducato fra 06/2006 black
Passer til montering på Fiat Ducato produsert etter juni 2006 med doble dører. Dørene
kan åpnes uten å fjerne syklene. Laget av anodisert aluminium og skruene er av rustfritt
stål. Følger med fester og sikkerhetsbånd på 2m.
Til antall sykler:
Standard holdere:
Max antall sykler:
Max belastning:
Egenvekt:		

2
2stk Bike Block Pro S D1
2
35kg.
11,0kg.

20036
Carry Bike 200 DJ Sprinter/Crafter fra 2006
Passer til montering på Mercedes Sprinter produsert etter 2006 og nyere med doble
dører. Passer også VW Crafter fra 2006-2016, men passer ikke Crafter fra 2017 og nyere.
Laget av anodisert aluminium. Følger med fester.
Til antall sykler:
Standard holdere:
Max antall sykler:
Max belastning:
Egenvekt:		
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2
Bike Block Pro S 1 og 2 svart/røde
2
35kg.
9,0kg.

Diverse Fiamma tilbehør

SYKKELSTATIV

Med disse holderne sikrer du alle syklene dine raskt og trygt til ditt Carry Bike sykkelstativ. Passer til sykler med rund eller oval rørdiameter fra 25-100mm. Holderne passer til alle Fiamma Carry Bike modellene og kommer i fire forskjellige størrelser og tre farger.

Rød farge!

20501
Holder til Carry Bike Pro 1
Farge rød.

20503
Holder til Carry Bike Pro 2
Farge rød.

20505
Holder til Carry Bike Pro 3
Farge rød.

20507
Holder til Carry Bike Pro 4
Farge rød.

20545
Holder til Carry Bike Pro 2
Farge svart.

20546
Holder til Carry Bike Pro 3
Farge svart.

20547
Holder til Carry Bike Pro 4
Farge svart.

20502
Holder til Carry Bike Pro 2
Farge blå.

20504
Holder til Carry Bike Pro 3
Farge blå.

20506
Holder til Carry Bike Pro 4
Farge blå.

Svart farge!

20544
Holder til Carry Bike Pro 1
Farge svart.

Blå farge!

20500
Holder til Carry Bike Pro 1
Farge blå.
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Diverse Fiamma tilbehør

SYKKELSTATIV

20514
20539
20543

rød
svart
svart Pro modell

Skinne til Carry Bike Rail Quick
Lengde 128cm. Følger med to Quick-Safe festereimer.
Enkel å montere takket være forhåndsboret hull.

20534
Sykkellås Fiamma Cable-Lock
Svart PVC-trukket stålkabel
med lås. Lengde 250cm.
Inkl. 2 nøkler.

20517
Festereim Quick-Safe til Carry Bike
Fester enkelt sykkelhjulet fast til
skinnen på sykkelstativet.

20519
Varselskilt til sykkelstativ PVC
Bakplate for utstikkende
last med fire reflekser.
Laget av PVC.
Ikke godkjent i Italia.
Mål LxB: 50x50cm.

20531
Varselskilt til sykkelstativ alu
Bakplate for utstikkende
last. Laget av aluminium.
Obligatorisk i Italia.
Mål LxB: 50x50cm.

20528
20532

før 2010
fra 2010-2016

Kit Dethleffs til CB Pro Hymer
Fester til Dethleffs bobil
slik at Carry Bike Pro Hymer
(varenr. 20010) også passer
til Dethleffs. Forskjellige kit
før/etter 2010.

20550
Fixing-Bar Carry Bike
Et par med forsterkningsstenger (240 cm lange) ideell for kjøretøy
med bakvegger som ikke er utstyrt med indre forsterkede punkter.

Se Fiamma reservedeler
på side 400 - 416!
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20518
Festereim Strip til Carry Bike
Fester enkelt sykkelhjulet fast til
skinnen på sykkelstativet.
Lengde 39cm. Farge rød.
Sett á 2stk.

20520
Bom m/kule
For sykkelfeste til drag.
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Tørkestativ Fiamma Easy Dry - Ultra Box

SYKKELSTATIV

20529
Tørkestativ Fiamma Easy Dry
Passer til Fiamma Carry Bike og andre sykkelstativ med rørdiameter på 35mm. Monteres uten boring når rørene har en avstand på
60-80cm. Easy Dry kan være montert under kjøring. Justerbar bredde på 100-120cm. Dybde sammenslått/utslått: 37/60cm.

20525
20526
20527

Ultra-Box Fiamma 320l
Ultra-Box Fiamma 360l
Ultra-Box Fiamma 500l

utvendig/innvendig mål LxHxD: 100x70x53 / 88,5x62x46cm		
utvendig/innvendig mål LxHxD: 147x70x38cm / 133,5x58x30cm
utvendig/innvendig mål LxHxD: 147x70x53cm / 133,5x62x46cm

egenvekt 12kg
egenvekt 14kg
egenvekt 17kg

Laget i ABS plast med tykke vegger som beskytter mot støt, dårlig vær og UV-stråler. Rustfrie hengsler og aluminiumsprofiler.
Monteres på Fiamma Carry Bike (passer de fleste modeller) og fester følger med. Leveres med innvendig nett som er fleksibelt og
som holder lasten på plass. Farge hvit. Velg mellom tre forskjellige størrelser.
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SYKKELSTATIV
20521
20522

til 2/3 sykler
til 4 sykler

Sykkeltrekk Fiamma
BESTSELGER

Sykkeltrekk Cover S
Til 2/3 eller 4 sykler montert på bobilen.
Trekket lukkes med justerbare reimer med
kroker, og har en transparent lomme med
plass til varselskilt. Laget av vanntett, forsterket polyester. Passer ikke til sykkelstativ
der syklene er høyere enn taket. Farge grå.

20523
Sykkeltrekk Cover Premium S
Til fire sykler montert på bobilen. Trekket
lukkes med glidelåser og borrelås, og har en
transparent lomme hvor det er plass til
varselskilt. Laget av vanntett, forsterket
polyester. Passer kun til Carry Bike som er
montert sentrert (ikke Carry Bike til van).
Farge grå.

20524
Sykkeltrekk Cover Caravan
Til to sykler montert på draget til campingvognen. Trekket lukkes med justerbare
reimer med lås. Laget av vanntett, forsterket
polyester. Farge grå.
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Sykkeltrekk Brunner

20916
20917
20918
20919

SYKKELSTATIV

Bike Cover 2/3 - til to eller tre sykler bak på vogn eller bobil
Bike Cover 4 - til fire sykler bak på vogn eller bobil
Bike Cover Special 2/3 - til to eller tre sykler bak på vogn eller bobil, og det følger med stropper
Bike Cover CVN 2 - til to sykler foran på drag på vogn

Sykkeltrekk fra Brunner
Vannavstøtende sykkeltrekk i 100% polyester. Trekkene med varenr. 20916, 20917 og 20918 har integrert
lomme for reflekterende varselskilt (må kjøpes i tillegg, varenr. 20531 eller 20519). Farge grå. Velg mellom fire forskjellige modeller!
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SYKKELSTATIV

Sykkeltrekk Brunner

Trekk til el-sykler!
20923
Sykkeltrekk Brunner E-Bike Cover 2
Sykkeltrekk lagd av vannavstøtende 100%
polyester. Integrert transparent lomme
til varselskilt (må kjøpes i tillegg, varenr.
20531 eller 20519). Farge grå.

Med refleks!

21527
21540

Bike Cover til 2/3 sykler
Bike Cover til 4 sykler

Sykkeltrekk fra Thule
Trekket beskytter syklene dine
under transport på et bakmontert
sykkelstativ på bobiler. Ikke egnet for
sykkelstativ som er montert på A-rammen
til en vogn, tilhengerfeste eller på taket.
Integrert, gjennomsiktig lomme for varselskilt (må kjøpes i tillegg, varenr. 20531
eller 20519). Enkel montering og perfekt
montering med elastiske snorer og stålkroker. Laget av ekstra sterk Ripstop polyester
med PU-belegg.
Bag er inkludert. Farge svart.
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Blandebatterier

VANN

NY

NY

25447
Blandebatteri Twister Chrome
Ø.33mm. Maks trykk: 5 bar. Farge: krom. Høyde: 17,5 cm.
Kan vendes 360 grader. Høyde nedfelt: 4cm.

25448
Blandebatteri Twister Chrome Svart
Ø.33mm. Maks trykk: 5 bar. Farge: svart. Høyde: 17,5cm.
Kan vendes 360 grader. Høyde nedfelt: 4cm.

NY

NY

25449
Blandebatteri Linnea K Svart - Lav
Ø.33 mm. Maks trykk: 5 bar. Farge: svart. Høyde: 15,5cm.
Kan vendes 120 grader. Passer fint på bad.

25450
Blandebatteri Linnea L Matt Svart - Høy
Ø33mm. Maks trykk: 5 bar. Farge: svart. Høyde: 20cm.
Kan vendes 120 grader. Passer fint på kjøkken.

25024
Blandebatteri Roma
Ø33mm. Maks trykk
3 bar. Med bryter.
Farge krom. For 1012mm slange.
Høyde: 15cm.

BESTSELGER
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25216
Blandebatteri Contur S
Ø33mm. Maks trykk 6
bar.Med bryter. Farge
krom. For 10-12mm
slange.
Høyde: 16cm.

Blandebatterier

25025
Blandebatteri Roma
Ø33mm. Maks trykk 3 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde: 15cm.

VANN

Med UniQuick slanger!

25300
Blandebatteri Vector E5
Ø33mm. Maks trykk 6 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde: 17cm.

25301
Blandebatteri Vector S
Ø33mm. Maks trykk 6 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde: 20cm.

25380
Blandebatteri Contur S
Ø33mm. Maks trykk 6 bar. Med bryter. Farge krom.
12mm UniQuick slange som har lengde 25cm. Høyde: 16cm.
UniQuick deler kjøpes i tillegg.

25001
Blandebatteri Cascada
Ø33mm. Maks trykk 6 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde: 19cm.

Med UniQuick slanger!
25005
Blandebatteri Cascada
Ø33mm. Maks trykk 6 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde: 19cm.

25302
Blandebatteri Cascada
Ø33mm. Maks trykk 6 bar.
Med bryter. Farge hvit.
For 10-12mm slange.
Høyde: 19cm.

25399
Blandebatteri Vector S
Ø33mm. Maks trykk 6 bar. Med bryter. Farge
krom. 12mm UniQuick slange som har lengde
60cm. Høyde: 20cm. UniQuick deler kjøpes i
tillegg.
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Blandebatterier

VANN

25322
Blandebatteri Explorer
Ø33mm. Maks trykk 2,5 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde: 18cm.

25010
Blandebatteri Pelikan
Ø33mm. Maks trykk 6 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde: 15cm.

25323
Blandebatteri Explorer
Ø33mm. Maks trykk 2,5 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde: 18cm.

Med UniQuick slanger!

25000
Blandebatteri Trend SF
Ø33mm. Maks trykk 6 bar.
Med bryter. Radius 80mm.
Farge krom. For 10-12mm slange.
Høyde: 45cm.

25378
Blandebatteri Contur E
Ø33mm. Maks trykk 6 bar. Med bryter. Farge krom.
12mm UniQuick slange som har lengde 25cm. Høyde: 18cm.
UniQuick deler kjøpes i tillegg.
25177
Blandebatteri Contur E
Ø27mm. Maks trykk 6 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde: 18cm.

BESTSELGER

Med UniQuick
slanger!
25373
Blandebatteri Trend SCE
Ø33mm. Maks trykk 6 bar.
Med bryter. Farge krom.
12mm UniQuick slange
som har lengde 25cm.
Høyde: 32cm. Radius 75mm.
UniQuick deler kjøpes i tillegg.
25217
Blandebatteri Trend S
Ø33mm. Maks trykk 6 bar.
Med bryter. Radius 75mm.
Farge krom. For 10-12mm slange.
Høyde: 32cm.
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25309
Blandebatteri Trend SV
Ø33mm. Maks trykk 6 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde: 31cm.

25236
Blandebatteri Contur S90
Ø33mm. Maks trykk 6 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde: 29cm.

Blandebatterier
25308
Blandebatteri Capri Kompakt
Ø33mm. Maks trykk 3 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde: 12cm.

VANN
25029
Blandebatteri Trend E
Ø33mm. Maks trykk 6 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde: 14cm.

BESTSELGER

25397
Blandebatteri Capri
Ø33mm. Maks trykk 3 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde: 16cm.

Med UniQuick slanger!

25368
Blandebatteri Trend Eco
Ø33mm. Maks trykk 6 bar.
Med bryter. 12mm UniQuick slange
som har lengde 60cm. Høyde: 14cm.
Farge krom. UniQuick deler kjøpes i tillegg.

Med UniQuick
slanger!

25006
Blandebatteri Florenz
Ø33mm. Maks trykk 3 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde nedfelt: 4cm.

25034
Blandebatteri Trend A
Ø27mm. Maks trykk 3 bar. Med bryter. Farge krom.
12mm UniQuick slange som har lengde 25cm.
Høyde nedfelt: 4cm. UniQuick deler kjøpes i tillegg.

BESTSELGER

25030
Blandebatteri Trend A
Ø27mm. Maks trykk 3 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde nedfelt: 4cm.

25013
Blandebatteri London
Ø27mm. Maks trykk 1,5 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde nedfelt: 4cm.

25011
Blandebatteri Style
Ø33mm. Maks trykk 6 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde nedfelt: 4cm.

25028
Blandebatteri Deluxe
Ø27mm. Maks trykk 3 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde nedfelt: 4cm.
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Blandebatterier

VANN

Twist med UniQuick slanger!

25012
Blandebatteri Twist
Ø33mm. Maks trykk 6 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde nedfelt: 4cm.

BESTSELGER

25381
Blandebatteri Twist
Ø33mm. Maks trykk 6 bar.
Med bryter. Farge krom.
12mm UniQuick slange
som har lengde 60cm.
Høyde nedfelt: 4cm.
UniQuick deler kjøpes i tillegg.
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25033
Blandebatteri Twist
Ø39mm. Maks trykk 6 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde nedfelt: 4cm.

25027
Blandebatteri Monomix Style 2005
Ø20mm. Maks trykk 3 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde nedfelt: 4cm.

25164
Blandebatteri Twist
Ø33mm. Maks trykk 6 bar.
Med bryter. Farge matt krom.
For 10-12mm slange.
Høyde nedfelt: 4cm.

25026
Blandebatteri Monomix Style 2005
Ø20mm. Maks trykk 3 bar.
Med bryter. Farge hvit.
For 10-12mm slange.
Høyde nedfelt: 4cm.

25181
Blandebatteri Deluxe 75mm
Ø20mm. Hullavstand 75mm.
Maks trykk 3 bar. Med bryter.
Farge matt nikkel. For 10-12mm slange.
Høyde nedfelt: 4cm.

25009
Blandebatteri Compact
Ø33mm. Maks trykk 2,5 bar.
Med bryter. Farge hvit/sølv.
For 10-12mm slange.
Høyde: 17cm.

25004
Blandebatteri Deluxe 75mm
Ø20mm. Hullavstand 75mm.
Maks trykk 3 bar. Med bryter.
Farge hvit. For 10-12mm slange.
Høyde nedfelt: 4cm.

25008
Blandebatteri Compact
Ø33mm. Maks trykk 2,5 bar.
Med bryter. Farge hvit/gull.
For 10-12mm slange.
Høyde: 17cm.

25238
25281

35mm
25mm

Ventil Reich
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Vannkraner

VANN

25179
Vannkran Contur E
Ø27mm. Maks trykk 6 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde: 18cm.

25044
Vannkran London
Ø22mm. Maks trykk 1,5 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde nedfelt: 4cm.

25058
Vannkran Trend E
Ø33mm. Maks trykk 6 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde: 14cm.

25218
Vannkran Style 2005
Ø20mm. Maks trykk 3 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde nedfelt: 4cm.

25162
Vannkran Twist
Ø33mm. Maks trykk 6 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde nedfelt: 4cm.

25045
Vannkran Style 2005
Ø20mm. Maks trykk 3 bar.
Med bryter. Farge hvit.
For 10-12mm slange.
Høyde nedfelt: 4cm.

25159
Vannkran Style
Ø33mm. Maks trykk 6 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde nedfelt: 4cm.

25039
Vannkran Compact
Ø20mm. Maks trykk 2,5 bar.
Med bryter. Farge hvit.
For 10-12mm slange.
Høyde nedfelt: 7cm.

25064
Vannkran Deluxe
Ø20mm. Maks trykk 3 bar.
Med bryter. Farge matt nikkel.
For 10-12mm slange.
Høyde nedfelt: 4cm.

25041
Vannkran Novo-Super
Ø17mm. Maks trykk 1,5 bar.
Med bryter. Farge grå.
For 10-12mm slange.
Høyde nedfelt: 3,2cm.

25042
Vannkran Deluxe
Ø20mm. Maks trykk 3 bar.
Med bryter. Farge hvit.
For 10-12mm slange.
Høyde nedfelt: 4cm.

25040
Vannkran Novo-Super
Ø17mm. Maks trykk 1,5 bar.
Med bryter. Farge brun/krom.
For 10-12mm slange.
Høyde nedfelt: 3,2cm.

BESTSELGER
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Blandebatteri til dusj

VANN

25019
Blandebatteri Roma
Med ½” dusjuttak.
Ø33mm. Maks trykk 3 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde: 15cm.

Med UniQuick slanger!

BESTSELGER
25018
Blandebatteri Contur E
Med ⅜” dusjuttak. Ø27mm.
Maks trykk 6 bar. Med bryter.
Farge krom. For 10-12mm slange.
Høyde: 12cm.

25430
Blandebatteri Trend E
Med ⅜” dusjuttak. Ø33mm. Maks trykk 6 bar. Med bryter.
Farge krom. 12mm UniQuick slange som har lengde 25cm.
Høyde: 14cm. UniQuick deler kjøpes i tillegg.
25023
Blandebatteri Trend E
Med ⅜” dusjuttak. Ø33mm.
Maks trykk 6 bar. Med bryter.
Farge krom. For 10-12mm slange.
Høyde: 14cm.

Med UniQuick slanger!

Med UniQuick slanger!
25369
Blandebatteri Trend A
Med ½” dusjuttak. Ø33mm. Maks trykk 3 bar.
Med bryter. Farge krom. 12mm UniQuick slange
som har lengde 25cm. Høyde: 4cm.
UniQuick deler kjøpes i tillegg.

25402
Blandebatteri Style
Med ½” dusjuttak. Ø33mm. Maks trykk 6 bar. Med bryter.
Farge krom. 12mm UniQuick slange som har lengde 90cm.
Høyde: 4cm. UniQuick deler kjøpes i tillegg.
25075
Blandebatteri Style
Med ½” dusjuttak.
Ø33mm. Maks trykk 6 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde nedfelt: 4cm.
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25002
Blandebatteri Florenz
Med ½” dusjuttak.
Ø33mm. Maks trykk 3 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde nedfelt: 4cm.

25138
Blandebatteri Twist
Med ½” dusjuttak. Ø39mm.
Maks trykk 6 bar. Med bryter.
Farge krom. For 10-12mm slange.
Høyde nedfelt: 4cm.

BESTSELGER
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Blandebatteri til dusj

VANN

25015
Blandebatteri Perfect 2000
Med ⅜” dusjuttak. Ø27mm.
Maks trykk 2,5 bar. Med bryter.
Farge hvit. For 10-12mm slange.
Høyde nedfelt: 4cm.

25035
Blandebatteri U.T. Twist
Med ⅜” dusjuttak. Ø39mm.
Maks trykk 6 bar. Med bryter.
Farge krom. For 10-12mm slange.
Høyde: 4cm.

25225
Blandebatteri U.T. Trend E
Med ⅜” dusjuttak.
Ø33mm. Maks trykk 6 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde: 11cm.

25224
Blandebatteri U.T. Ceramik
Med ½” dusjuttak. Ø54mm.
Maks trykk 6 bar. Med bryter.
Farge krom. For 10-12mm slange.
Høyde: 7cm.

25226
Blandebatteri U.T. Roma
Med ⅜” dusjuttak.
Ø33mm. Maks trykk 3 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde: 10cm.

25215
Blandebatteri U.T. Monomix
Ø20mm. Maks trykk 3 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde: 4cm.

25228
Blandebatteri U.T. Contur E
Med ⅜” dusjuttak.
Ø33mm. Maks trykk 6 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde: 10cm.

25016
Blandebatteri U.T. Monomix
Ø20mm. Maks trykk 3 bar.
Med bryter. Farge hvit.
For 10-12mm slange.
Høyde: 4cm.

25003
Blandebatteri U.T. Contur A
Ø33mm. Maks trykk 3 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde: 5cm.

Med UniQuick slanger!

25379
Blandebatteri U.T. Contur
Med ½” dusjuttak. Ø33mm. Maks trykk 6 bar. Med bryter.
Farge krom. 12mm UniQuick slange som har lengde 25cm.
Høyde: 10cm. UniQuick deler kjøpes i tillegg.
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25328
Blandebatteri U.T. Contur A
Ø33mm. Maks trykk 3 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde: 5cm.
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Blandebatteri med dusjslange
25396
Blandebatteri Capri
Med dusjslange 1,5m.
Ø33mm. Maks trykk 3 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde: 14cm.

25021
Blandebatteri Roma
Med dusjslange 1,5m.
Ø33mm. Maks trykk 3 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde: 15cm.

25227
Blandebatteri Roma m/stoppgrep
Med dusjslange 1,5m.
Ø33mm. Maks trykk 3 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde: 15cm.

BESTSELGER
25022
Blandebatteri Trend E + Trend
Med dusjslange 1,5m.
Ø36mm. Maks trykk 6 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde: 14cm.

25382
Blandebatteri Contur E + Julia
Med dusjslange 1,5m. Ø36mm. Maks trykk 6 bar. Med bryter.
Farge krom. 12mm UniQuick slange som har lengde 25cm.
Høyde: 18cm. UniQuick deler kjøpes i tillegg.

25184
Blandebatteri Contur E + Duett
Med dusjslange 1,5m.
Ø36mm. Maks trykk 6 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde: 18cm.

25038
Dusjsett Duett
Med dusjslange 1,5m i metall.
½” gjenger. Ø27mm.
Maks trykk 3 bar.
Inkl. brakett Konus.
Farge krom.

25017
Blandebatteri Pelikan + Julia
Med dusjslange 1,5m.
Ø36mm. Maks trykk 6 bar.
Med bryter. Farge krom.
For 10-12mm slange.
Høyde: 15cm.

25051
Dusjsett Duett
Med dusjslange 1,5m i metall.
½” gjenger. Ø27mm.
Maks trykk 3 bar.
Inkl. brakett Konus.
Farge hvit.

Besøk oss på www.casu.no!
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Med UniQuick
slanger!

www.casu.no

25303
Dusjsett Julia
Med dusjslange 1,5m i metall.
½” gjenger. Ø27mm.
Maks trykk 3 bar.
Inkl. brakett Konus.
Farge krom.

Dusj

VANN

25083
Dusjsett Deluxe
Med dusjslange 1,5m i grå plast.
½” gjenger. Ø27mm.
Maks trykk 3 bar.
Inkl. brakett.
Farge krom.

25049
Dusjgrep Charisma
Uten dusjslange.
½” gjenger og stoppgrep.
Farge krom.

25055
Dusjsett Riva
Med dusjslange 1,5m i hvit plast.
½” gjenger. Ø26mm.
Maks trykk 2,5 bar.
Inkl. brakett.
Farge hvit.

25056
Dusjgrep Star
Uten dusjslange.
½” gjenger.
Farge hvit.

25304
Dusjgrep Contur
Uten dusjslange.
½” gjenger.
Farge krom.

25204
25433

BESTSELGER

hvit
grå

Dusjuttak m/bryter og lås
Mål LxBxD: 157x67x90mm.
NB! Varenr. 25204 og 25433 er kun
boksen, så dusjsett må kjøpes i
tillegg (varenr. 25048)

25305
Dusjgrep Trend E
Uten dusjslange.
½” gjenger.
Farge krom.

25048
Dusjsett Charisma til dusjuttak
Med 2m slange i metall
og stoppgrep.
Farge hvit.

25050
Dusjgrep Duett
Uten dusjslange.
½” gjenger.
Farge krom.

25280
25057

25070
Dusjgrep Julia
Uten dusjslange.
½” gjenger.
Farge krom.

25059
Dusjslange 1,5m
½” x ½” gjenger.
PVC.
Farge hvit.

⅜” x ½” gjenger
½” x ½” gjenger

Dusjslange 1,5m
Metall.
Farge sølv.

BESTSELGER
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Dusj - Frostvæske

VANN

25340
Dusj m/kanne 12V
Bærbar dusj med kanne og
synkepumpe med kapasitet
på 12l/min. Dusjslangen
er 2m og dusjgrepet har et
stoppgrep så man kan justere
vannet slik man ønsker. 4m
kabel med 12V plugg til
sigarettenner.

25416
Brunner Aquafresh
Smart og enkel reisedusj!
Senk synkepumpen ned i
vannkannen og koble til
12V kabelen. Perfekt til å
ta en oppfriskende dusj,
vaske hunden, rengjøre
sykkel/kjøretøy eller for
oppvasken etter et måltid.
Solid kvalitet og tar liten
plass å oppbevare.
Inneholder dusjhode
med 5m slange, 12V
synkepumpe, sugekopp
for dusjhodet, kabel med
12V plugg og bag.

25063
Solardusj 20l
Bærbar dusj som varmes opp av
solen. Laget av ikke-giftig
PVC-materiale. Justerbar
vannstrøm. Med krok
for å henge den opp.
Kapasitet 20l.

38275
Frostvæske Winter Ban 3,78l
Miljøvennlig og «giftfri» = ikke giftig for mennesker og dyr! Winter Ban er en super frostvæske som sørger
for frostbeskyttelse til ditt sanitæranlegg, avfallstank, drikke- og ferskvannssystemer når det blir kaldt ute.
Den er giftfri, luktfri og smakløs, men husk å skylle meget godt før vann som drikkes tappes fra tanken! Med
Winter Ban kan du trygt sette bort din campingvogn, bobil eller båt til en komfortabel og sikker vinterlagring.
Winter Ban forhindrer korrosjon, avleiringer og algevekst, samt sørger for smøring av pumper og ventiler.
Egnet for rør laget av kobber, messing og plast. Hvis Winter Ban brukes slik den er uten å blande den ut kan
den frostsikre vannsystemet helt ned til -73°C. Inneholder propylenglykol. Volum 3,78 liter kanne.
Winter Ban kan blandes med vann til ønsket frysepunkt:
Ufortynnet gir frostbeskyttelse ned til -73°C = 3,78 liter Winter Ban uten vann.
Blanding 1:1 gir frostbeskyttelse ned til -46°C = 3,78 liter Winter Ban + 3,78 liter vann.
Blanding 1:2 gir frostbeskyttelse ned til -18°C = 3,78 liter Winter Ban + 7,57 liter vann.

38046
Frostvæske miljøvennlig 4l
Miljøvennlig og “giftfri” = ikke giftig for mennesker og dyr! Perfekt til bobil, campingvogn, hytte, båt etc.
Til toaletter og annet sanitærutstyr, samt utstyr på kjøkken og bad som utsettes for kuldegrader. Kan brukes
i drikkevannstanken, men frostvæsken må ikke drikkes! Drikkevannstanken skylles meget godt før vann som
skal drikkes tappes fra tanken. Volum 4 liter kanne.
Produktet blandes med vann til ønsket frysepunkt. Væsken skal alltid blandes før påfylling. Anbefalt
blandingsforhold er 50/50 ned til -33°C (som gir optimal beskyttelse mot korrosjon og frost). Minste
anbefalte blanding er 30% ned til -12°C.

38083
Frostvæske long-life 4l
Konsentrert frostvæske for alle typer væskekjølte forbrenningsmotorer. Hindrer frost i motorer og andre
kjølesystemer, ispropper, frostdannelser, korrosjon og overoppheting. Inneholder inhibitorer som beskytter
alle typer metaller,inkludert aluminium, gir korrosjonsbeskyttelse i opptil 500 000km eller 5 år. Etylenglykol
er giftig og må ikke svelges. Den er biologisk nedbrytbar og utslipp av mindre mengder forårsaker ikke forstyrrelser i renseanleggets nedbrytningsprosess. Long-life frostvæske som er effektiv i lang tid. Volum 4 liter
kanne.
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Avfallstanker - Vanntanker

25108
Spillvannsekk 25l
Kapasitet 25l. Mål LxB: 65x50cm.
Med håndtak og 80cm lang slange.

25106
Avfallstank 19l
Kapasitet 19l. Mål LxBxH: 48x28x17cm.
Inkl. slange. Farge svart.

VANN

25105
Avfallstank Fiamma 23l
Kapasitet 23l. Mål LxBxH: 33x25x50cm.
Praktisk med hjul og håndtak. Farge grå.

BESTSELGER

25113
Vanntank Fiamma 70l
Kapasitet 70l. Mål LxBxH: 71x47x24cm.
Kan monteres både vertikalt og horisontalt. Inkl. fester
for montering. Farge blå.

25390
Avfallstank Taxi 25l
Lett å flytte pga hjul og det uttrekkbare håndtaket som
kan bli 81cm langt. Kapasitet 25l. Slangen er inkludert.
Mål LxBxH: 50x34x24cm. Farge grå.

25114
Vanntank Fiamma 23l
Kapasitet 23l.
Mål BxDxH: 33x25x50cm.
Praktisk med hjul og
håndtak. Farge blå.
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25099
Tappekran til vanntank
Med 3/4” gjenger.
Farge rød/hvit.
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Vannkanner

VANN
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25131
Vannkanne 15l
Hengslet håndtak og åpning
for kabel til synkepumpe.
Mål LxBxH: 32x17x36cm.

25125
Vannkanne 10l
Med helletut og tappekran.
Mål LxBxH: 35x18x32cm.
Farge hvit.

25128
Vannkanne 10l sammenleggbar
Med tappekran og håndtak.
Mål LxBxH: 28x26x22cm.
Mål sammenlagt LxBxH:
33x26x5cm.
Farge transparent.

25129
Vannkanne 15l sammenleggbar
Med tappekran og håndtak.
Mål LxBxH: 33x32x22cm.
Mål sammenlagt LxBxH:
36x26x5cm.
Farge transparent.

25412 40mm passer til varenr. 25409 og 25407
25413 61mm passer til varenr. 25405, 25406 og 25408
Tappekran m/skrulokk til plastkanne
Ideell for en enkel og sølefri måte å få f.eks. vann, olje eller
vaskemiddel direkte fra beholder. To størrelser.
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25126
Vannkanne 15l
Med helletut og tappekran.
Mål LxBxH: 35x18x41cm.
Farge hvit.

25127
Vannkanne 20l
Med helletut og tappekran.
Mål LxBxH: 42x21x41cm.
Farge hvit.

25130
Vannkanne 20l sammenleggbar
Med tappekran og håndtak.
Mål LxBxH: 37x37x26cm.
Mål sammenlagt LxBxH:
40x26x5cm.
Farge transparent.

25410 40mm passer til varenr. 25409 og 25407
25411 61mm passer til varenr. 25405, 25406 og 25408
Helletut til plastkanne
Har et fleksibelt rør som kan bøyes, og som er uttrekkbar for
en enkel og jevn tapping uten unødvendig søl. To størrelser.
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Plastdunker

VANN

25409
Plastkanne 2,5l m/40mm skrulokk
En god og praktisk plastkanne som passer til de fleste væsker, inkludert mat. Leveres
komplett med 40mm skrulokk. Volum 2,5 liter. Bredde 106mm. Lengde 157mm.
Høyde 230mm. Egenvekt 90g.
Helletut 40mm kan kjøpes i tillegg, varenr. 25410.
Tappekran 40mm kan kjøpes i tillegg, varenr. 25412.

25407
Plastkanne 5l m/40mm skrulokk
En meget populær og praktisk plastkanne som rommer 5 liter. Kannen har et godt og stabilt
håndtak, som kan brukes til mange forskjellige væsker, inkludert mat. Leveres komplett med
40mm skrulokk. Volum 5 liter. Bredde 130mm. Lengde 193mm. Høyde 303mm. Egenvekt 170g.
Helletut 40mm kan kjøpes i tillegg, varenr. 25410.
Tappekran 40mm kan kjøpes i tillegg, varenr. 25412.

25405
Plastkanne 10l m/61mm skrulokk
En praktisk, ufarget 10 liters kanne med håndtak. UN-godkjent for farlig gods, og matgodkjent.
Plastkannen kan stables og har et stabilt håndtak for enkel og sikker løfting, og transport av
forskjellige væsker. Leveres komplett med 61mm UN-godkjent skrulokk med garantilåsing.
Volum 10 liter. Bredde 192mm. Lengde 236mm. Høyde 313,7mm. Egenvekt 480g.
Helletut 61mm kan kjøpes i tillegg, varenr. 25411.
Tappekran 61mm kan kjøpes i tillegg, varenr. 25413.

25406
Plastkanne 15l m/61mm skrulokk
En optimal 15 liters ufarget plastkanne med veldig godt håndtak. En meget nyttig plastkanne
for de fleste væsker. Den er matgodkjent og UN-godkjent for farlig gods. Plastkannen kan
stables og har et stabilt håndtak for enkel og sikker løfting, og transport av forskjelligevæsker.
Leveres komplett med 61mm UN-godkjent skrulokk med garantilåsing. Volum 15 liter.
Bredde 250mm. Lengde 290mm. Høyde 319mm. Egenvekt 850g.
Helletut 61mm kan kjøpes i tillegg, varenr. 25411.
Tappekran 61mm kan kjøpes i tillegg, varenr. 25413.

NY

25446
Plastkanne 25l m/61mm skrulokk
En populær plastkanne på 25 liter med et stabilt håndtak. En stablebar, fargeløs plastkanne
for enkel og sikker transport, eller oppbevaring av forskjellige væsker. Leveres komplett med
61mm UN-godkjent skrulokk med garantilåsing. Volum 25 liter. Bredde 250mm. Lengde
290mm. Høyde 393mm. Egenvekt 1070g.
Helletut 61mm kan kjøpes i tillegg, varenr. 25411.
Tappekran 61mm kan kjøpes i tillegg, varenr. 25413.
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Vann- og tankrensemidler

VANN

En ren tank er en forutsetning for å holde vannet friskt og godt.
Disse spesialproduktene fra Yachticon er alt du trenger for å
unngå alger og bakterier! Det anbefales å rengjøre tanken og
vannsystemet 1-2 ganger i året. Viktigst er det å rengjøre når
sesongen starter. Hvis vannet smaker muggent, eller du har
kalkavleiringer eller tette rør bør du starte med Clean a Tank.
Deretter rengjør og desinfiserer du med Pura Tank. Til slutt
bruker du Aqua Clean (velg mellom tabletter eller flytende)
for å alltid ha friskt og godt vann på tanken!

25337
Vannrensemiddel Aqua Clean 500
Desinfiserer drikkevannet og
holder det fritt for bakterier opptil
6 mnd. Nøytral lukt, miljøvennlig
og uten klor. Virketid 2t.
10 ml per 100 liter.
Innhold 50 ml (holder til
500 liter).

25331
Vannrensemiddel Aqua Clean 1000
Desinfiserer drikkevannet og
holder det fritt for bakterier opptil
6 mnd. Nøytral lukt, miljøvennlig
og uten klor. Virketid 2t.
10 ml per 100 liter.
Innhold 100 ml (holder til
1000 liter).

25334
Vannrensemiddel Aqua Clean 1
Desinfiserer drikkevannet og
holder det fritt for bakterier opptil
6 mnd. Nøytral lukt, miljøvennlig
og uten klor. Virketid 2t.
1 tablett per 1 liter.
Innhold 100 tabletter (holder til
100 liter).

25339

25335
Vannrensemiddel Aqua Clean 5
Desinfiserer drikkevannet og
holder det fritt for bakterier opptil
6 mnd. Nøytral lukt, miljøvennlig
og uten klor. Virketid 2t.
1 tablett per 5 liter.
Innhold 100 tabletter (holder til
500 liter).

Vannrensemiddel Aqua Clean Quick 1000

Desinfiserer drikkevannet og
holder det fritt for bakterier opptil
6 mnd. Nøytral lukt, miljøvennlig
og uten klor. Virketid kun 30min!
10ml per 100 liter.
Innhold 100 ml (holder til
1000 liter).

25120
Tankrensemiddel Pura Tank
Rengjør og desinfiserer vanntank,
ledninger, slanger og pumper. Dreper
alger og bakterier. Nøytral lukt,
miljøvennlig og uten klor. Anbefalt
bruk er 1-2 ganger i året, sammen med
bruk av Aqua Clean for å holde vannet
friskt. Innhold 500ml (holder til 160l).
25123
Tankrensemiddel Clean a Tank
Fjerner kalkavleiringer og tette rør i
vanntanken og resten av systemet.
Etter vellykket bruk anbefales det å
rense hele drikkevannsystemet med
Pura Tank, sammen med bruk av
Aqua Clean for å holde vannet friskt.
Innhold 500gr (holder til 50l).
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25336
Vannrensemiddel Aqua Clean 20
Desinfiserer drikkevannet og
holder det fritt for bakterier opptil
6 mnd. Nøytral lukt, miljøvennlig
og uten klor. Virketid 2t.
1 tablett per 20 liter.
Innhold 100 tabletter (holder til
2000 liter).
25338
Vannrensemiddel Aqua Clean Quick 1
Desinfiserer drikkevannet og
holder det fritt for bakterier opptil
6 mnd. Nøytral lukt, miljøvennlig
og uten klor. Virketid kun 30min!
1 tablett per 1 liter.
Innhold 100 tabletter (holder til 100
liter).

Tankrensemiddel

VANN

25436
Tankrensemiddel Oxine Pro
Oxine® Pro er et produkt for desinfisering og virusbekjempelse. Produktet er egnet for bruk der det er
behov for å bekjempe og forhindre patogener som bakterier, virus, sopp, mugg og alger. Produktet er et
av de mest effektive desinfiseringsmidlene på markedet for bruk i bobiler, båter, campingvogner, busser,
hytter, brønner, takvann og boblebad. Inneholder 100ml.
Fordeler
Alltid rent vann!
• Bakterier blir ikke immune
• Fjerner biofilm
• Ekstrem høy og bredspektret antibakteriell effektivitet
• Produktet etterlater seg ikke farlige restprodukter etter behandling
• Klar væske med svak lukt
• Effektiv over et bredt pH-område (1-10)
• Fullstendig løselig i vann
• Dokumentert effekt gjennom 30 års forskning
Dosering:
Holdbarhet:
Oppbevaring:
Sikkerhet:

100 ml (en flaske) renser en vanntank på inntil 1000 liter.
2-3 mnd etter aktivering.
kjøligere enn romtemperatur og ikke i direkte sollys.
må ikke drikkes!

Aktivering
Oxine® Pro aktiveres med den medfølgende aktivatoren som ligger i plastposen. Åpne flasken og tøm posens innhold i flasken. Skru
på korken og rist forsiktig til aktivatoren er helt oppløst. La det stå å virke i ca. 5 minutter. OBS! Unngå å puste inn avgassing fra
flasken når korken skrues av!
Rensing av vanntank
Hell aktivert blanding fra flasken over i tanken som skal renses. Fyll tanken helt full med kaldt vann. La dette stå å virke i ca. 1 time.
Åpne deretter alle vannuttak, både kaldt og varmt. La vannet sildre ut av kranene til tanken er tom. Du har nå renset og desinfisert
tanken, rørledninger og vannkraner, og alt er klart til bruk.
Rensing av boblebad
Hell i aktivert blanding fra flasken. Start badet og sett i gang alle pumper. Alle dyser skal være åpne. Sett lokket på karet. La badet stå
å gå i ca. 20 minutter. Tøm deretter ut alt vann. Du har nå ett helt rent boblebad klart til bruk!

Oxine Pro - desinfisering og virusbekjempelse som virker!
Effektiv for bruk i bobil, campingvogn, båt, buss, hytte, boblebad m.m!
25437
Tankrensemiddel Oxine Pro display 12 stk
Pakken består av ett display som kommer ferdigpakket og inneholder
12 stk flasker Oxine® Pro (varenr. 25436).

Ved kjøp av 25437 følger
det med butikkdisplay
som passer fint å ha på
disken i din butikk!
NB! Selges kun til forhandlere.
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Synkepumper - Tilbakeslagsventiler

Til UniQuick!

VANN

25071
Synkepumpe Reich 12l
12V. Max 12l/min.
Max trykk 0,5 bar.
Strømforbruk: 10-20W.
Lengde kabel: 2,0m.
Mål diameter: 4,5cm.
Høyde: 12,5cm.

25072
Synkepumpe Reich 15l
12V. Max 15l/min.
Max trykk 0,5 bar.
Strømforbruk: 10-20W.
Lengde kabel: 1,0m.
Mål diameter: 5,0cm.
Høyde: 11,5cm.

25074
Synkepumpe Reich 18l
12V. Max 18l/min.
Max trykk 0,9 bar.
Strømforbruk: 30-40W.
Lengde kabel: 1,0m.
Mål diameter: 4,5cm.
Høyde: 12,5cm.
Med automatisk utlufting.

25432
Synkepumpe Reich Tandem Twin 19l
12V. Max 19l/min. Max trykk 1,4 bar.
Strømforbruk: 55W.
Lengde kabel: 1,0m.
Mål diameter: 8,0cm.
Høyde: 14,5cm.
Med automatisk utlufting.
UniQuick deler kjøpes i tillegg.

Til UniQuick!

25076
Synkepumpe Reich Twin 19l
12V. Max 19l/min.
Max trykk 1,4 bar.
Strømforbruk: 55W.
Lengde kabel: 1,0m.
Mål diameter: 8,0cm.
Høyde: 19,0cm. Med automatisk
utlufting og tilbakeslagsventil.

25077
Synkepumpe Reich Twin 19l
12V. Max 19l/min.
Max trykk 1,4 bar.
Strømforbruk: 55W.
Lengde kabel: 1,0m.
Mål diameter: 8,0cm.
Høyde: 14,5cm.
Med automatisk utlufting.

25306
Synkepumpe Reich Power Jet 22l
12V. Max 22l/min. Max trykk 1,8
bar. Strømforbruk: 70W.
Til UniQuick!
Lengde kabel: 1,0m.
Mål diameter: 5,4cm.
Høyde: 12,5cm.
Med automatisk utlufting.
BESTSELGER
UniQuick deler kjøpes i tillegg.

25307
Synkepumpe Reich Power Jet Plus 25l
12V. Max 25l/min. Max trykk 2,1 bar.
Strømforbruk: 75W.
Lengde kabel: 1,0m.
Mål diameter: 5,4cm.
Høyde: 12,5cm.
Med automatisk utlufting.
UniQuick deler kjøpes i tillegg.

NY
BESTSELGER
25066
Synkepumpe Comet 10l
12V. Max 10l/min. Max trykk 0,5 bar.
Strømforbruk: 15-24W. Lengde
kabel: 1,5m. Mål diameter: 4,0cm.
Høyde: 10,5cm.

25451
Synkepumpe Comet ocean 15l
12V. Max 16l/min. Max trykk 1,25
bar. Strømforbruk: 25-45 W. Lende
kabel: 1,0m. Mål diameter: 4,8 cm.
Høyde: 13,3cm.

25363
Tilbakeslagsventil slange/pumpe
Til slange og pumpe.
Ø10mm.
Farge blå.

www.casu.no

25065
Synkepumpe Comet 19l
12V. Max 19l/min. Max trykk 0,85
bar. Strømforbruk: 35-45W. Lengde
kabel: 1,0m. Mål diameter: 6,5cm.
Høyde: 12,5cm.
25080
Tilbakeslagsventil slange/slange
Til slange i begge ender.
Mål diameter: 4,5cm.
Høyde: 12,5cm.
Farge grå.
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Trykkvannspumper - Vannpåfylling
25185
Trykktank Comet
Til trykkvannspumper. Monteres
mellom pumpen og kranen. Med
T-kobling for 10-12mm slange.
Max trykk 3 bar.
Mål diameter: 8,2cm.
Høyde: 28,0cm.

25082
Trykkvannspumpe Fiamma Aqua8
12V. Max 7l/min. Max trykk 1,5 bar.
Strømforbruk: 1,4A. Bør monteres
med motoren opp og hodet ned for
å unngå lekkasje. Montering på en
solid overflate reduserer vibrasjon og
støy. Inkl. rustfritt filter, samt rett og
vinklet koblinger til Ø13mm rør.

BESTSELGER

NB! Skrulokket må kjøpes i tillegg.

BESTSELGER

25161
Skrulokk til 25157 og 25348
Uten sylinder. Farge blå.
varenr. 57051 - 57110.
(sylinder nr. FW101 - FW160)

25081
Trykkvannspumpe Fiamma Aqua8
12V. Max 10l/min. Max trykk 1,5 bar.
Strømforbruk: 3,4A. Bør monteres
med motoren opp og hodet ned for
å unngå lekkasje. Montering på en
solid overflate reduserer vibrasjon
og støy. Inkl. rustfritt filter, samt rett
og vinklet koblinger til Ø13mm rør.

25163
Skrulokk til 25157 og 25348
Uten sylinder. Farge hvit.
varenr. 57051 - 57110.
(sylinder nr. FW101 - FW160)

25085
Trykkvannspumpe Shurflo
12V. Max 7l/min.
Max trykk 1,4 bar.
Strømforbruk: 3A.
Membranpumpe med tre kammer.
Selvsugende opp til 1,8m.
10mm slangetilkobling.
Mål LxBxH: 20x13x12cm.

25156
Vannpåfylling
Uten skrulokk.
Mål BxH: 10x10cm.
Slangetilkobling Ø40mm.
Farge hvit.

25084
Trykkvannspumpe Shurflo
12V. Max 10l/min.
Max trykk 2,8 bar.
Strømforbruk: 3,5A.
Membranpumpe med tre kammer.
Selvsugende opp til 3m.
10mm slangetilkobling.
Mål LxBxH: 21x13x12cm.

25160
Skrulokk til 25156
Uten sylinder. Farge hvit.
Passer sylindere i 36-serien
som kan kjøpes i tillegg,
varenr. 57000 - 57050.
(sylinder nr. 3600 - 3650)

25279
Stuss
Til Shurflo trykkvannspumpe.
Vinklet 10mm.

25197
Tankgjennomføring
10/12mm vinkel.
Farge rød.

25275
Filter
Til Shurflo trykkvannspumpe.
Med stuss Ø10mm.
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25348
Vannpåfylling m/klapplokk
Uten skrulokk. Mål BxH: 12x14cm.
Slangetilkobling Ø40mm.
Med magnetlås.
Farge hvit.
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Vannpåfylling - Trakter
25349
Klapplokk til 25348 og 25347
Med magneter.
Farge hvit.

VANN
BESTSELGER

25350
Klapplokk til 25348 og 25347
Uten magneter.
Farge hvit.
25347
Vanninntaksboks Citybox
Mål BxH: 12x14cm. Med magnetlås. Farge hvit.

BESTSELGER

25166
Skrulokk til vannpåfylling
m/gardenakobling HEOS
Passer diverse merker og er egnet
for vanntanker med og uten
overløp. Ø77mm, og det følger
med ekstra ring så den også passer
Ø67mm. Farge blå.

25152
Vanninntaksboks Citybox Colorado
Inngangstrykk 12 bar.
Utgangstrykk 0,7 bar.
Lukketrykk 1,1 bar.
Mål LxB: 22x9cm.
Farge hvit.

25249
Skrulokk til vannpåfylling
m/gardenakobling
Passer bl.a. til følgende merker:
Arca, Chausson, Caravelair,
Challenger, Silver, Sterckeman,
Benimar, Autostar, Vendome,
Sublim, Fleurette, Dethleffs, LMC,
TEC, Solifer, Polar. Farge blå.

25428
Vanninntaksboks Citybox Colorado
Inngangstrykk 10 bar.
Utgangstrykk 0,7 bar.
Lukketrykk 1,1 bar.
Mål LxB: 22x9cm.
Farge grå.

25389
Trakt vinklet
Praktisk trakt som gjør
vannpåfyllingen enklere.
Farge hvit.

25154
Flottør til Citybox m/vinkel
Stenger vanntilførselen når
vanntanken er full.
Følger med vinklet tut.

25199
Trakt m/fleksibel slangestuss
Praktisk trakt med fleksibel
slangestuss som gjør påfyllingen
enklere.

25155
Flottør til Citybox m/vinkel og rett
Stenger vanntilførselen når
vanntanken er full. Følger med
både vinklet og rett tut.
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Slangeskjøter - Avløp

VANN
25176
Slangeskjøt L
10mm. PVC.

25239
Avløp u/vannlås L
Ø38mm.
Rør Ø19mm.
Med propp.
Farge hvit.

25178
Slangeskjøt rett
10mm. PVC.

25259
Avløp u/vannlås rett
Ø23mm.
Rør Ø19mm.
Med propp.
Farge hvit.

25180
Slangeskjøt T
10mm. PVC.

25268
Avløp u/vannlås L
Ø30mm.
Rør Ø19mm.
Med propp.
Farge hvit.

25183
Slangeskjøt Y
10mm. PVC.

25270
Propp til avløp
23mm.
Passer til varenr. 25268.
25189
Propp til avløp
37mm.
Passer til varenr. 25239.

25194
25195

10-12mm
8-10mm

25139
25140
25141
25142

Slangeovergang
PVC.

19mm
25mm
32mm
40mm

Avløpsslange
Fleksibel. Innvendig mål. Farge grå.
Selges på rull á 30m.

Besøk oss på www.casu.no!
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25020
Avløpsrør
Rør Ø28mm.
Lengde 1 meter.
Farge svart.

25136
Avløp skjøt rett
Rør Ø28mm.
Farge svart.

25134
Avløp m/vannlås T
Ø33mm.
Rør Ø28mm.
Med propp.
Farge svart.

25266
Avløp skjøt L
45 grader.
Rør Ø28mm.
Farge svart.

25319
Avløp m/vannlås L
Ø33mm.
Rør Ø28mm.
Med propp.
Farge svart.

25132
Avløp skjøt L
90 grader.
Rør Ø28mm.
Farge svart.

25135
Avløp u/vannlås rett
Ø33mm.
Rør Ø28mm.
Med propp.
Farge svart.

25047
Avløp skjøt Y
Rør Ø28mm.
Farge svart.

25133
Avløp u/vannlås L
Ø33mm.
Rør Ø28mm.
Med propp.
Farge svart.

25137
Avløp skjøt T
Rør Ø28mm.
Farge svart.

25262
Avløp clips

25286
Avløp overgang
Rør Ø28mm.
Overgang fra 28mm til 19mm.
Farge svart.
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Komplett bereder!

BESTSELGER

25090
Bereder Truma TT2
Kapasitet 5l. Varmer vannet
opp til ca.65°C. 230V/300W.
Mål LxBxH: 37x23x22cm.

Løs tank!

25093
Reservetank til TT2

25089
Bereder Truma 14l
Kapasitet 14l. Varmer vannet
opp til ca.70°C. 230V/850W.
Mål LxBxH: 40x40x30cm.

25103
Varmeelement til TT2

25404
25014

25098
Tappekran Truma
10 mm med en inngang.

med en inngang
med to innganger

Tappekran 10mm
Velg mellom en eller to innganger.

Unngå frostskader!
25352
Kronings reservetank til TT2
Reservetanken fra Kronings har 6 liter kapasitet i forhold til Truma sin i plast som har 5 liter. Denne tanken skal også tømmes om vinteren, men den er mye sterkere enn modellen laget i plast så du reduserer risikoen for frostskader med opptil 80%. Du unngår også
plastikksmak i vannet. Tanken passer i vognens originale system. Varmeelement, isoleringskappe, slanger og skruehull passer helt
identisk med plastbeholderen så det trengs ingen modifikasjoner. Egenvekt 1kg.
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Den perfekte frostvakten!
Strømløs sikkerhets-/tappekran til vannsystemer som
automatisk tømmer vannberederen for vann hvis det er fare
for frost. Den åpner seg når omgivelsestemperaturen er
under ca. 3°C, og stenger seg når omgivelsestemperaturen
er over ca. 7°C. FrostControl kan også åpnes manuelt.
Driftstemperatur -30°C til +80°C. Pumpetrykk 2,8bar.
Systemtrykk 4,5bar.

25332
Truma FrostControl
10mm slange

25088
Bereder KB6
Kapasitet 6l. Varmer
vannet opp til ca.80°C.
230V/660W.
Mål LxBxH: 33x24x24cm.

25087
Bereder KB3
Kapasitet 3l. Varmer
vannet opp til ca.80°C.
230V/660W.
Mål LxBxH: 30x18x20cm.

25092
Reservetank til KB6

25091
Reservetank til KB3

25102
Varmeelement til KB3 og KB6
230V/660W

25333
Truma FrostControl
12mm John Guest / UniQuick

25097
Temperatursikring til KB3 og KB6
230V

Følg oss på Facebook:
www.facebook.com/CaravanSupplyAS
www.casu.no
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UniQuick-system for vannslanger

Dette slangesystemet gir mange fordeler sammenlignet med vanlige slangesystemer! De unike UniQuick-slangene er laget av et
meget solid og spesielt materiale som oppfyller selv det nyeste og strengeste regelverk for drikkevann og mat i Europa. Gjelder ikke
bare for temperaturer opp til 60°C, men helt opp til 90°C. Installeres raskt ved å koble slangen inn i UniQuick-koblingen uten skruer,
lim eller sveising. UniQuick-koblingene kan når som helst demonteres og brukes på nytt. Slangene kan bøyes og er laget slik at
vannstrømmen ikke blir hindret. 100% vanntette opp til et trykk på 6 bar ved 80°C. Ikke frostsikre. 12mm rør diameter.

25171
Vannslange UniQuick Ø12mm
Til kaldtvann.
Farge svart/blå.

25253
Skjøt UniQuick Ø12mm rett

Selges per hele meter.

25172
Vannslange UniQuick Ø12mm
Til varmtvann.
Farge svart/rød.

25149
Skjøt UniQuick Ø12mm L

Selges per hele meter.
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25273
Klemme UniQuick Ø12mm enkel

25150
Skjøt UniQuick Ø12mm T

25274
Klemme UniQuick Ø12mm dobbel

25247
Skjøt UniQuick Ø12mm Y

25276
Clips UniQuick

25248
Skjøt UniQuick Ø12mm multi/6
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VANN

25257
Kobling UniQuick Ø12mm rett
Til 10mm slange.

25246
Kobling UniQuick Ø12mm T

25256
Kobling UniQuick Ø12mm rett
Til 12mm slange.

25148
Kobling UniQuick Ø12mm rett
Med 1/2” mutter.

25147
Kobling UniQuick Ø12mm L
Plug-in

25213
Kobling UniQuick Ø12mm L
Med 1/2” mutter.

25258
Kobling UniQuick Ø12mm L
Til 12mm slange.

25260
Endestykke UniQuick Ø12mm

25251
Kobling UniQuick Ø12mm rett
Til 10mm rør.

25261
Tankgjennomføring UniQuick Ø12mm

25250
Kobling UniQuick Ø12mm L
Til 10mm rør.

25219
Tankgjennomføring UniQuick Ø12mm
Med 1/2” mutter.
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25245
Tappekran UniQuick Ø12mm
Med 1 inngang.

25264
Tilbakeslagsventil UniQuick
Med stuss 10mm.

25244
Tappekran UniQuick Ø12mm
Med 2 innganger.

25263
Tilbakeslagsventil UniQuick
Med gjenger 10/12mm.

25240
Tappekran/lufteventil
UniQuick Ø12mm

25151
Tilbakeslagsventil UniQuick Ø12mm

25265
Ventil UniQuick
Med 1/2” gjenger.

25254
Tilbakeslagsventil UniQuick Ø12mm
Med stuss 10mm.

25229
Slangestuss UniQuick Ø12mm
Til 10/12mm slange.
Farge svart.

25255
Tilbakeslagsventil UniQuick Ø12mm
Med gjenger 10/12mm.

25269
Slangestuss UniQuick Ø12mm
Stopper.
Farge gul.

25221
Klipper til UniQuick
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25252
Adapter UniQuick rett Ø12-14mm

25241
Adapter UniQuick
Med gjenger ½” / ½”.
Messing.

25277
Skjøt UniQuick Ø12mm bue
Metall.

25242
Adapter UniQuick
Med gjenger ½” / ⅜”.
Messing.

25271
Skjøt UniQuick Ø12mm bue
Plast.

25243
Adapter UniQuick
Med gjenger ½” / ¼”.
Messing.
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Bærbare toaletter

SANITÆR
Thetford Porta Potti - standardmodellen

Et meget praktisk og hygienisk bærbart toalett med god sittekomfort! Tilgjengelig i flere modeller med forskjellige spesifikasjoner,
se tabell under. Passer ypperlig til hus, camping eller bobil. For båt, velg en modell med “hold down kit” som inkluderer fester.
Alle modellene har moderne design og høy kvalitet. Integrert lås i lokket. Forbedret bærehåndtak. Praktisk ventil på avfallstanken
for en mer hygenisk tømming.

Hold down kit
Passer bra for bruk i båt. Fester følger
med. Kun inkludert på modell 335.

Indikator avfallstank
Gjør det lettere å se hvor mye av
avfallstanken som er brukt.

Manuell belgpumpe
Denne er på modellene 145 og 165.

Integrert lås i lokket
Standard på alle modellene.

Manuell stempelpumpe
Kraftigere pumpe som gjør det enkelt
å spyle ned. Denne er på modellene 335,
345 og 365.

Perfekt til båt!

BESTSELGER

Porta Potti 145

Porta Potti 165

Porta Potti 335
m/hold down kit

Porta Potti 345

Porta Potti 365

Grå

Grå

Hvit

Hvit

Hvit

330x383x427

414x383x427

315x342x382

330x383x427

414x383x427

324 mm

408 mm

308 mm

324 mm

408 mm

Nei

Nei

Ja

Nei

Nei

Manuell
belgpumpe

Manuell
belgpumpe

Manuell
stempelpumpe

Manuell
stempelpumpe

Manuell
stempelpumpe

Indikator avfallstank

Nei

Nei

Ja

Ja

Ja

Kapasitet avfallstank

12l

21l

10l

12l

21l

Farge
Mål i mm (HxBxD)
Sittehøyde
Hold down kit
Pumpe

Indikator spyletank
Kapasitet spyletank

Nei
15l

15l

10l

15l

15l

Egenvekt

3,6 kg

3,9 kg

3,3 kg

3,8 kg

4,0 kg

Varenr.

30012

30013

30014

30015

30016
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Thetford Porta Potti - luksusmodellen
Et eksklusivt og innovativt bærbart toalett med den beste komforten! Tilgjengelig i to modeller med forskjellige spesifikasjoner,
se tabell under. Passer ypperlig til hus, camping eller bobil. Begge modellene har høy sittehøyde og integrert holder til toalettpapiret.
Forbedret bærehåndtak. Praktisk ventil på avfallstanken for en mer hygenisk tømming.

Håndtak
Praktisk og forbedret bærehåndtak.

Indikator avfallstank
Gjør det lettere å se hvor mye av
avfallstanken som er brukt.

Manuell stempelpumpe
På luksusmodellen blir den manuelle
stempelpumpen levert med lokk.

Indikator spyletank
Gjør det lettere å se hvor mye av
spyletanken som er brukt.

Elektrisk pumpe
Denne er kun på modellen i granitt farge.

Integrert holder til toalettpapiret
Standard på begge modellene.

BESTSELGER

“Hold down kit” er perfekt når
du skal bruke Porta Potti i båt!
30052
Hold down kit til Porta Potti 565
En plate som kan skrus fast i gulvet og
alle fester du trenger er inkludert.
Passer til begge 565 modellene.

Porta Potti 565P
Farge

Hvit

Mål i mm (HxBxD)
Sittehøyde
Hold down kit
Pumpe

458x388x450
443 mm
Nei
Manuell
stempelpumpe

Indikator avfallstank

Ja

Kapasitet avfallstank

21l

Indikator spyletank

Ja

Kapasitet spyletank

15l

Egenvekt

5,5 kg

Varenr.

30019
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Hver dosering varer opptil 5 dager!

NY

NY

Thetford Powerpods Blue 20 doseringer 30006
Thetford Powerpods Bio Green 20 doseringer 30017
En liten, men kraftig kapsel som inneholder duften og styrken til væsken i Aqua Kem Blue.
Virkningene av kapselen trer i kraft allerede når de settes inn i kassetten. Dette forhindrer
lukten å spre seg mens du forbereder toalettanken. Finnes i to varianter: PowerPods Blue og
Bio Green. Posen inneholder 20 doser, hvor hver dosering varer opptil 5 dager.

166

www.casu.no

Sanitærveske - toalettpapir
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30086
s Solbio Original
Endelig har det kommet en sanitærvæske som er helt naturlig, og som ikke
ødelegger naturen! Solbio er en smart oppfinnelse som er 100% naturlig, og
100% biologisk nedbrytbar. Den inneholder ingen kjemikalier! Kun naturlige
såpestoffer, naturlige eteriske oljer og planteekstrakter, men er likevel kraftig
nok til jobben den skal gjøre!
Solbio forhinder ubehagelig lukt og fjerner belegg. Den kan brukes i avfallstanken, spylevannstanken, gråvannstanken og rengjør toalettet. Med Solbio
trenger du bare en sanitærvæske! Solbio er drøy i bruk, så den er bra for både
naturen og lommeboken! Solbio lukter friskt av mint, mynte og eukalyptus.
En pose inneholder 1,6 liter = 40 doseringer.

4-i-1
Du trenger bare en!

1,6 liter Solbio tilsvarer 5 liter vanlig sanitærvæske

Toalettpapir The Ford Aqua Soft

BESTSELGER

30100
4 + 2 = du får 2 ruller gratis!*
Toalettpapir Thetford Aqua Soft 4+2*
Aqua Soft er et supermykt toalettpapir som løser seg raskt opp i avfallstanken. Forebygger
skader og tilstopping, samtidig som bevegelige deler beskyttes. Gjør det lettere å tømme
avfallstanken. Aqua Soft er spesielt utviklet for bærbare toaletter. Visste du at vanlig
toalettpapir ikke
løses opp så raskt
og kan dermed tette
igjen og skade ditt
toalett? Unngå det
problemet ved å
bruke Aqua Soft!
*så langt lageret rekker
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SANITÆR
BESTSELGER

30005
Thetford Aqua Kem Blue Sachets 15
Aqua Kem Sachets er et meget kraftig og effektivt sanitærmiddel for daglig bruk i
avfallstanken. Porsjonene gir korrekt dosering hver gang, og de løser seg fullstendig opp
i vann. De motvirker ubehagelige lukter, reduserer dannelsen av gass, beskytter
bevegelige deler,
holder avfallstanken
ren og pen, samt
stimulerer avfallsnedbrytingen så
tanken blir enklere
å tømme.
*så langt lageret rekker

30091
30138
30139

Thetford Aqua Kem Blue Concentrated 780ml
Thetford Aqua Kem Blue Concentrated Lavender 780ml
Thetford Aqua Kem Blue Concentrated Eucalyptus 780ml

En liten, kraftig og svært effektiv 2,5 ganger konsentrert sanitærvæske for daglig
bruk i avfallstanken. Svært gode luktnøytraliserende
egenskaper. Løser opp avføring og gjør tanken lettere
å tømme. Praktisk liten flaske = lavere vekt og tar
mindre plass! Velg mellom tre forskjellige dufter:
standard (furu), lavendel og eukalyptus.

30140
Thetford Aqua Kem Green Sachets 15 boks
Aqua Kem Green Sachets er et miljøvennlig og effektivt sanitærmiddel med biologisk
funksjon for daglig bruk i avfallstanken. Porsjonene gir korrekt dosering hver gang, og de
løser seg opp i vann. De motvirker ubehagelige lukter, reduserer dannelsen av gass, holder avfallstanken ren og pen, samt stimulerer avfallsnedbrytingen så tanken blir enklere å tømme. Kan
tømmes i en septiktank (Test ISO 11734).

30092
Thetford Aqua Kem Green Concentrated 750ml
En liten, effektiv og miljøvennlig 2 ganger konsentrert sanitærvæske for daglig bruk i
avfallstanken. Svært gode luktnøytraliserende egenskaper. Løser opp avføring og gjør
tanken lettere å tømme. Praktisk liten flaske = lavere vekt og tar mindre plass!
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30093
Thetford Aqua Rinse Concentrated 750ml
En liten, svært effektiv 2 ganger konsentrert og friskluktende væske for spylevannstanken. Forhindrer oppsamling av kalkavsetning i spylevannstanken og sikrer en mer
effektiv og jevnere spyling. Praktisk liten flaske = lavere vekt og tar mindre plass!

30003
Thetford Aqua Rinse Spray 500ml
Aqua Rinse Spray er spesialutviklet til toaletter som er koblet til den sentrale vanntanken
(hovedsak i bobiler). En mer effektiv spyling og hindrer dårlig lukt i toalettskålen. Spray
innsiden av toalettskålen før du bruker toalettet. Sprayen etterlater en beskyttende film i
toalettskålen som
forhindrer bakterievekst og gir en
bedre hygiene.
Smører
forseglinger.
Kan tømmes
i en septiktank
(Test ISO 11734).

30099
Thetford Grey Water Fresh Concentrated 800ml
Konsentrert og effektivt rengjøringsmiddel som forhindrer vond lukt fra avløpet.
Reduserer avleiringer og fettforurensinger i gråvannstanken og rør. Forhindrer
ubehagelig lukt fra gråvannstanken, dusjen, håndvasken og oppvaskkummen. Bidrar til
enklere tømming av
tanken og forbedrer
hygienen. Brukes
hver gang etter
du har tømt din
gråvannstank.

30137
Thetford Duo Tank Cleaner Concentrated 800ml
Konsentrert, kraftig og effektivt rengjøringsmiddel for periodisk rengjøring av både avfallstanken og gråvannstanken. For et langt, rent og friskt liv for begge tankene! Bruk den
med jevne mellomrom for å fjerne avleiringer av kalk og fett som bygger seg opp over
tid. Tekniske deler
innvendig i tankene
blir også rengjort.
Forlenger levetiden
til tankene. Ingen
skrubbing kreves!
Brukes 2-3 ganger i
året for best resultat.
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Sanitærvæske - Baderomstilbehør
30043
Thetford Toilet Bowl Cleaner 750ml
Toilet Bowl Cleaner er et effektivt rengjøringsmiddel for bruk i toalettskålen. Fjerner
avleiringer og kan brukes på plast og forseglinger. Den høykonsentrerte formelen gir en
skinnende overflate i toalettskålen som forhindrer bakterievekst og gir en bedre hygiene.
Takket være
utformingen på
flasken er det
lettere å rengjøre
områder som er
vanskelig å komme
til.

30011
Thetford Bathroom Cleaner 500ml
Bathroom Cleaner er et kraftig rengjøringsmiddel for daglig vedlikehold av alle
plastoverflater. Aktivt skum fjerner kalkavleiringer og gir høy glans. Garanterer
perfekt hygiene og gjør overflatene skinnende rene.
Visste du at de
fleste husholdningsprodukter kan skade
plasten i Thetfords
bærbare toaletter
pga aggressive
ingredienser?
Spesielle materialer
krever spesiell pleie.

30044
Thetford Seal Lubricant 200ml
Seal Lubricant er et smøremiddel for periodisk stell og vedlikehold av forseglinger.
Beskytter og smører pakninger, låser, hengsler, skinner, sykler etc. Spesielt utviklet for
Thetford toaletter for å sikre smidigheten til delene på toalettet. Trygt å bruke på plast.
Aldri bruk vaselin
eller vegetabilsk
olje for å smøre
pakningene. Det
kan føre til lekkasje
i avfallstanken.

30144
Håndklekrok
Mål LxDxH: 65x50x115mm.
Maks belastning 2kg.
Med sugekopp. Farge hvit.
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30142
Tannbørsteholder
Mål LxDxH: 119x94x165mm.
Maks belastning 2kg.
Med sugekopp. Farge hvit.

30143
Oppbevaringshylle m/6 kroker
Mål LxDxH: 320x122x173mm.
Maks belastning 4kg.
Med sugekopp. Farge hvit.
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30141
Oppbevaringsboks
Mål LxDxH: 243x92x180mm.
Maks belastning 4kg.
Med sugekopp. Farge hvit.

Toalettpapir - Baderomstilbehør
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30010
Toalettpapir Fiamma Soft 6pk
Et supermykt toalettpapir som løser seg raskt opp i avfallstanken.
Forebygger skader og tilstopping. Gjør det lettere å tømme avfallstanken.
Visste du at vanlig
toalettpapir ikke
løses opp så raskt
og kan dermed tette
igjen og skade ditt
toalett? Unngå det
problemet ved å
bruke Fiamma Soft!
30087
Toalettpapir Yachticon Easy Flush
Easy Flush toalettpapir er et fuktig toalettpapir som forhindrer at toalett
og avløpsrør tettes. Perfekt for bobil, campinggvogn og båt. Toalettpapiret er raskt oppløselig og 100% biologisk nedbrytbart! Med panthenol
som gjør toalettpapiret ekstra glatt og behagelig. Spesielt godt egnet for
sensitiv hud. Easy Flush er pH-nøytral og dermatologisk godkjent. Uten
parfyme, så passer godt for daglig hygiene. Det ideelle supplement til
tørt toalettpapir. Lett å ta med seg overalt da det kommer i en hendig
pakke med 44 ark.

100% biologisk
nedbrytbart toalettpapir!

60195
Såpedispenser Fiamma
Ideell for flytende såpe
eller shampoo.
Kapasitet 2dl
(100 doser).
Mål 150x80x55mm.
Farge transparent.

30047
Toalettrullholder m/
deksel
Dekselet skjermer
toalett-rullen fra vann
på trange bad. Farge
hvit.

30085
Toalettbørste Brunner Toby SK
Kompakt toalettbørste med
silikonbørste. Farge hvit.
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30145
Toalettrullholder
Mål LxDxH: 170x75x115mm.
Med sugekopp.
Farge hvit.
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C200

30028
Fresh-Up Set Thetford C200
En enkel og økonomisk måte å gjøre et brukt
kassette-toalett så godt som nytt! Perfekt når
du kjøper en brukt campingvogn eller bobil!
Settet består av en avfallstank med
toalettsete og lokk. Tanken kommer
med hjul og håndtak. Passer både
høyre og venstre modeller.

30026
30027

venstre side
høyre side

Fresh-Up Set Thetford C2/C3/C4
En enkel og økonomisk måte å gjøre et
brukt kassette-toalett så godt som nytt!
Perfekt når du kjøper en brukt
campingvogn eller bobil!

C2/C3/C4

Settet består av en avfallstank
med toalettsete og lokk. Tanken
kommer med hjul og håndtak.
Velg mellom høyre eller venstre side.

C250/C260
30033
Fresh-Up Set Thetford C250/C260
En enkel og økonomisk måte å gjøre
et brukt kassette-toalett så godt som
nytt! Perfekt når du kjøper en brukt
campingvogn eller bobil!
Settet består av en avfallstank med sete og
lokk. Tanken kommer med hjul og håndtak.
Passer både høyre og venstre modeller.

30032
Fresh-Up Set Thetford C400
En enkel og økonomisk måte å gjøre et
brukt kassette-toalett så godt som nytt!
Perfekt når du kjøper en brukt
campingvogn eller bobil!

C400
172

Settet består av en avfallstank
med toalettsete og lokk. Tanken
kommer med hjul og håndtak.
Passer både høyre og venstre modeller.
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30094
Fresh-Up Set Thetford C220
En enkel og økonomisk måte å gjøre et brukt kassettetoalett så godt som nytt! Perfekt når du kjøper en brukt
bobil og campingvogn!
Settet består av en avfallstank med sete og
lokk. Tanken kommer med hjul og håndtak.
Passer både høyre og venstre modeller.
Noen modeller har en annen ventil som
må kjøpes i tillegg, det er varenr. 94092.

30095
30106

Hobby og Fendt
Hymer

Til Hymer!

Fresh-Up Set Thetford C500
En enkel og økonomisk måte å gjøre et brukt
kassette-toalett så godt som nytt! Perfekt når du
kjøper en brukt campingvogn
eller bobil!

C500

Settet består av en avfallstank
med toalettsete og lokk. Tanken
kommer med hjul og håndtak.
Passer både høyre og venstre modeller.

30045
Renew Kit Dometic CT3000/CT4000
Dometic Renew Kit gjør mirakler når toalettet er blitt noen år, eller stammer fra forrige
eier! I stedet for å skifte ut hele toalettet, skiftes alle nedslitte deler enkelt ut. Det
reduserer nødvendig arbeid og sparer utgifter! Passer til modellene CT 3000 / CT 4000.
Følgende er inkludert:
- toalettsete med lokk
- spyleringdeksel
- septiktank
- toalettkjemikalier

30050
30051

PS! Det er smart å ha
en ekstra avfallstank til
lengre turer.

C200/250
C400

BESTSELGER

Bag Hindermann til reservetank
For enkel transport av reservetanken og for å
oppbevare en ekstra tank. Laget av høykvalitetsmateriale med vanntette sømmer slik at den
er helt tett hvis tanken skulle lekke. Åpningen
lukkes med en toveis glidelås. Bagen er enkel å
bære med seg da den har lange stropper.

www.casu.no

173

SOG

SANITÆR

SOG er et 12V ventilasjonssystem til toalettet som fjerner vond lukt, og gjør det mulig å bruke toalettet uten å tilsette kjemikalier.
Dette er bra både for miljøet og lommeboken! Komforten ved å bruke toalettet øker siden lukten blir borte, og det blir enklere å
tømme avfallstanken siden du kan benytte deg av tømming i vanlig kloakk. Når du åpner spjeldet på toalettet så vil en 12V vifte
automatisk starte, og den suger lukten ut fra toalettet. Luften trekkes ut gjennom et filter som renser luften. Når spjeldet lukkes, slås
viften av. Viften har et strømforbruk på 0,84 watt, og den bruker bare strøm når den er i bruk. Det anbefales at filteret i dør- og gulvvariantene skiftes årlig for å unngå ubehagelig lukt fra toalettet. SOG har tre forskjellige løsninger: dør, gulv og tak.
På dørvarianten er viften montert på innsiden av døren. Dekselet med kullfilter monteres på utsiden, og kommer i forskjellige farger
for å matche bobilen/vognen. Det kan også lakkeres i fargen du ønsker. Dørvarianten er det systemet som er lettest å montere.
Gulvvarianten består av en utskiftbar filterpatron med vifte. Denne kan plasseres opptil 3 meter fra toalettet, og ventileres gjennom
ønsket punkt over gulvet, f.eks. i garasjerommet, under benken, i et oppbevaringsrom etc. På bobiler/vogner som har serviceluken i
forteltet, anbefales det å montere gulvvarianten. Det spesialutviklede filteret fungerer så effektivt at den vonde lukten som kommer
ut blir nøytralisert. Med gulvvarianten har du størst valgmuligheter når det gjelder plassmontering.
På takvarianten er avfallstanken koblet med et rør til et uttak på taket. Viften er montert rett under uttaket, og trekker den vonde
lukten ut. Takvarianten krever ikke noe vedlikehold, fordi dette systemet er uten filter. Monteringen kan være utfordrende, så
takvarianten tilbys som regel fra produsentene som originalutstyr.
Alle SOG leveres med 12V vifte, adapterdeler, kabelsett med bryter (leverer strøm til viften), monteringsdeler og bruksanvisning.
Dørvarianten leveres i tillegg med filterhus og filter. Gulvvarianten leveres i tillegg med gulvuttak og filterpatron. Takvarianten leveres
i tillegg med uttak.
Thetford C2/C3/C4
Thetford C200

Thetford C400

Thetford C500

Thetford C220

Thetford C250/C260

Dometic Saneo

Dometic CT3000/CT4000
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Husk å velge riktig SOG til ditt toalett!

30090
SOG vifte
Tak

30126
SOG vifte
Gulv

30082
SOG vifte
Dør

30128
SOG II filter
Filterpatron
til gulv

30129
SOG filter
Kullfilter til
dør

30130
30131
30132
SOG deksel SOG deksel SOG deksel
Hvit
Lysgrå
Mørkgrå

30089
SOG slange til A (fra 2009)/D/F/H/3000A/320S
Slange som passer til C2/C3/C4 (fra 2009), C400, C250/C260, C220 og
Dometic CT3000/CT4000 og Saneo. Lengde 65cm.

30134
SOG plugg til A (fra 2009)/F/H/3000A/320S
Plugg som passer til C2/C3/C4 (fra 2009), C250/C260,
C220 og Dometic CT3000/CT4000 og Saneo.

30127
SOG slange til A (før 2009)/B/C/G
Slange som passer til C2/C3/C4 (før 2009), C200 og C500. Lengde 65cm.

30133
SOG plugg til A (før 2009)/B/C/G
Plugg som passer til C2/C3/C4 (før 2009), C200 og C500.

Modell

Varenr.
Dør
Hvit farge

Varenr.
Dør
Lysgrå farge

Varenr.
Dør
Mørkgrå farge

Varenr.
Dør
Svart farge

Varenr.
Gulv

Varenr.
Tak

Varenr.
Tilkoblingssett for
ekstra tank

Type A til
Thetford C2/C3/C4

30062

-

-

-

30070

-

30124

Type B til
Thetford C200

30063

30113

30114

-

30071

30078

30081

Type H til
Thetford C220

30067

30118

30119

30135

30075

30080

30120

Type F til
Thetford C250/C260

30065

30121

30122

-

30073

30079

30105

Type D til
Thetford C400

30064

30115

30116

-

30072

-

30117
(tape)

Type G til
Thetford C500

30066

-

-

30136

30074

-

30123

Type 3000A til
Dometic CT3000/CT4000

30060

30107

30108

-

30068

30076

30109

Type 320S til
Dometic Saneo

30061

30110

30111

-

30069

30077

30112
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94068
30098

C260
C250

25078
Pumpesett
Til kassette toalett.

Electric ventilator

176

94036
Replacement filter
Til C260.

94002
94003

94038
Replacement filter
Til C250.

94011
Drain connector/tube
Til C402C/X.

94013
Measuring cup
Til C2/C3/C4/C200.
Skrulokk med millilitermål.

94000
94001

94021
Measuring cup
Til C250/C260.
Skrulokk med millilitermål.

94047
Control PCB
Til C502C/X (C versjon).

94057
Measuring cup
Til C400/C500.
Skrulokk med millilitermål.

94017
94060
94016

høyre side
venstre side

Complete mechanism
Til C400 og C500.

før 06/2000
etter 06/2000

Lipseal
Til kassette toalett.

C2/C3/C4/C200
C250/C260
C400/C500

Sliding cover
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94004
Water fill funnel
Til C402.
Inkludert skrulokk.

94007
Electric valve
Til C3/C200/C250/C260/C400.
Rett type.

94028
Pour out spout
Til C400/C500.
Inkludert målebeger.

94055
Electric valve
Til C263/C503.
Vinklet type.

94032
Pour out spout
Til C2/C3/C4/C200.
Inkludert målebeger.

94030
Hose connection
Til C200/C263/C3/C400.

94092
Outside vent + vent seal + foam
Til C220.

94027
Control panel
Til C402C.

94005
Automatic vent upper
(outside vent)
Til C200.

94023
Shaft
Til C402C/C402X/C403L/
C502C/C502X.

94031
Vent button
Til C2/C3/C4.

94006
Automatic vent upper
Til C2/C3/C4/C200.
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94010
Mechanism housing
Til C2/C3.

94040
Draincap water fill funnel
Til C2/C4.

94029
Vacuumbreaker
Til C3/C200/C250/
C262/C263/C403.

94058
Handle
Til C250/C262/C263.

94009
Lipseal
Til Porta Potti.

94066
Main PCB
Til C502C.

94012
Bellow
Til Porta Potti.

94070
Cap water fill funnel

94014
Dump camp
Til Porta Potti 145/165.

94039
Blade
Til C250/C260/C400/C500.

Se flere Thetford
reservedeler på side
433 - 445!
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UTVENDIG

Takluker

Komplett bobilventilasjonssystem med innebygd beskyttelse
mot nedbør, selv når den er åpen.

NY

36671
36672
36673

Viftehastigheter: 10 st
Maks luftstrøm: 26 m³ per minutt
Strømforbruk: 0,2A-2,3A
Utvendig dimensjon: 585 x 417 x 127/237 mm
Indre mål: 46x46
Vekt: 6 kg
Viftestørrelse: 30 cm

NY

180

MaxxFan Deluxe hvitt glass
MaxxFan Deluxe mørkt glass
MaxxFan Deluxe sotet glass

MaxxFan Deluxe sørger for sirkulasjon av frisk luft og fjerner
eventuelle ubehagelige lukter fra kabinen. Med fjernkontrollen har
du mulighet til å justere viftehastighet, termostat, luftinntak og
avtrekk. Denne modellen har patentert, støtsikker og UV-bestandig
ytterhette, noe som betyr mange års beskyttelse. Kan åpnes manuelt
eller med fjernkontroll (inkludert). Passer alle standard 40 x 40 cm
takåpninger. Finnes i fargene: hvitt, mørkt og sotet glass. Mørkleggingsgardin både med og uten LED belysning finnes som tilbehør.
(varenr.: 36674 (uten LED belysning), varenr. 36675
(med LED belysning).

NY

36674 MaxxAir Maxxshade

36675 MaxxAir Maxxshade Plus LED

Mørkeleggingsgardin som passer til Maxxfan Deluxetakluker. Ingen separate kabler trengs ved installasjon.
MaxxAir med LED belysning krever minst 12 Volt og
monteres over MaxxFan-rammen som får strøm fra
viften. Installasjonsanvisning, informasjons- og bruksanvisning medfølger. Mål:: 49.5 x 47.5 x 4 cm.

Mørkeleggingsgardin som passer til Maxxfan Deluxetakluker. Ingen separate kabler trengs ved installasjon.
MaxxAir med LED belysning krever minst 12 Volt og
monteres over MaxxFan-rammen som får strøm fra
viften. Installasjonsanvisning, informasjons- og bruksanvisning medfølger. Mål:: 49.5 x 47.5 x 4 cm.
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Takluker med utskjæringsmål 28x28cm

BESTSELGER

36501
Takluke 28x28cm Fiamma
Mål utskjæring: 28x28cm. Mål
utvendig: 35x35cm. For taktykkelse:
25-50mm. Med myggnett. Uten rullegardin. Farge hvit. Åpnes med sveiv.

36503
Takluke 28x28cm MPK29
Mål utskjæring: 28x28cm. Mål utvendig:
33x33cm. For taktykkelse: 24-46mm. Med myggnett. Uten rullegardin. Farge hvit. Åpnes med
håndtak på hver side.

36541
36545

36547
Vifte Fiamma Turbo-Kit 28 F
12V vifte som passer til takluke
36541 og 36545.

36611
Myggnett
Kun løst myggnett til
takluke 36503. Farge beige.

hvit
crystal

Takluke 28x28cm Fiamma Vent 28 F
Flott design og aerodynamisk form! Perfekt for små rom.
Takket være sandwich-monteringssystemet så er det
ikke nødvendig å bore hull i taket på kjøretøyet. Vifte er
ekstrautstyr og kan kjøpes i tillegg, varenr. 36547. Med
myggnett. Uten rullegardin. Mål utskjæring: 28x28cm.
Mål utvendig: 32x34cm. For taktykkelse: 28-60mm.
Farge hvit eller crystal. Åpnes med håndsveiv.

Målene på taklukene går ut i fra utskjæringsmålet som er
hullet i taket, så husk å sjekk at målene stemmer!
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Takluker med utskjæringsmål 40x40cm

36594
Takluke 40x40cm Thule Vent
Farge hvit.

36640
Takluke 40x40cm Thule Vent
Farge frostet.

36618
Takluke 40x40cm Thule Vent
12V. Farge hvit.
Modell

36558
Takluke 40x40cm Thule Vent
Farge transparent.

36641
Takluke 40x40cm Thule Vent
12V. Farge frostet.

Varenr.

12V / manuell

Farge

Egenvekt

Thule Vent

36594

Manuell

Hvit

3 kg

Thule Vent

36640

Manuell

Frostet

3 kg

Thule Vent

36558

Manuell

Transparent

3 kg

Thule Vent 12V

36618

12V

Hvit

4,5 kg

Thule Vent 12V

36641

12V

Frostet

4,5 kg

Thule Vent 12V

36642

12V

Transparent

4,5 kg

Thule Vent Kit Roof 40-60mm

36660

-

-

-

Thule Ventilator 12V Kit

36643

-

-

-

Thule takluker 40x40cm
Universale taklukeer som er laget av støt- og værbestandig plast i høy kvalitet. Taklukene har et moderne og aerodynamisk design.
De er enkle å montere med spesialklemmer slik at det ikke er nødvendig å bore gjennom taket. Åpningsvinkel opptil 40°. Taktykkelse
25-39mm, men det er mulig å kjøpe et festekit i tillegg som gjør at takluken kan passe taktykkelser fra 40-60mm (varenr. 36660).
Med myggnett og rullegardin. Åpnes med betjeningsknapp. 12V vifte (varenr. 36643) kan ettermonteres på de manuelle taklukene.
På 12V taklukene er det justerbar viftehastighet, energisparefunksjon, en funksjon for ekstra effekt og en sikkerhetsmekanisme for
vern mot for høy spenning, feil tilkobling og blokkering. 12V taklukene har et berøringskontrollpanel med LED-varsling.
Velg mellom manuell eller 12V takluke, og tre forskjellige farger: hvit er ikke gjennomsikig, frostet har en frostet effekt og transparent
er gjennomsiktig.
Mål utskjæring: 40x40cm.
Mål utvendig: 48x46cm.
Innvendig ramme: 46x43cm.
Høyde lukket: 78mm.
For taktykkelse 25-39mm
(40-60mm med et festekit varenr. 36660).
Egenvekt manuell takluke: 3kg.
Egenvekt 12V takluke: 4,5kg.
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36643
Thule Ventilator 12V Kit
12V vifte for ettermontering.

www.casu.no

36660
Thule Vent Additional Kit Roof
Taktykkelse 40-60mm.

Takluker

UTVENDIG

Takluker med utskjæringsmål 40x40cm
36515
36516

36650
36651

taktykkelse 36-45mm
taktykkelse 46-55mm

med sveiv
med manuell posisjonering

Takluke 40x40cm REMItop Vario II
Universal takluke som er laget av materialer i høy
kvalitet og har et moderne, aerodynamisk design.
Taktykkelse 24-35mm, men det er mulig å kjøpe et
festekit i tillegg som gjør at takluken kan passe taktykkelser opp til 55mm. Dobbelt glass gir bra isolering.
Stor åpningsvinkel opptil 60°. Enkel montering og meget
brukervennlig. Mål utskjæring: 40x40cm. Mål utvendig:
54x51cm. Med myggnett og rullegardin. Velg mellom
manuell posisjonering og sveiv. Farge transparent.

BESTSELGER

Fester til REMItop Vario II 40x40cm
Med et ekstra festekit kan takluken passe til andre taktykkelser.

36569
Takluketopp til REMItop Vario II 40x40cm
Kun toppen til takluke 36515 og 36516.

REMItop Vista erstatter Streamline!
36610
Takluke 40x40cm REMItop Vista
REMItop Vista erstatter REMItop Streamline.
Takluken har en meget flat innvendig ramme,
og den passer til taktykkelse 28-42mm. Stor
åpningsvinkel opptil 60°. Enkel montering og
meget brukervennlig. Mål utskjæring: 40x40cm.
Mål utvendig: 52x56cm. Mål senter-senter skruehull 42,5cm. Med
myggnett og rullegardin. Manuell posisjonering. Farge transparent.
36623
Takluketopp til REMItop Vista
Kun toppen til takluke 36610.

Se REMIS reservedeler
på side 438 - 449!

Se Mini Heki Plus
reservedeler på side 450!

36555
Takluke 40x40cm MPK4751P
Mål utskjæring: 40x40cm. Mål utvendig:
56x56cm. For taktykkelse: 24-56mm.
Med myggnett og rullegardin. Farge transparent. Åpnes med håndtak på hver side.

36514
Takluke 40x40cm Mini Heki Plus
Mål utskjæring: 40x40cm. Mål utvendig: 51x55cm. For taktykkelse: 25-42mm.
Med myggnett og rullegardin. Farge transparent. Åpnes med bøyle.
36530
Takluketopp til Mini Heki Plus (kun toppen til takluke 36514).
36589
Innvendig ramme til Mini Heki Plus (kun innvendig ramme til takluke 36514).
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UTVENDIG

Takluker med utskjæringsmål 40x40cm

36554
Takluke 40x40cm MPK42
Mål utskjæring: 40x40cm. Mål utvendig: 48x48cm.
For taktykkelse: 24-56mm. Med myggnett og rullegardin. Farge hvit. Åpnes med håndtak på hver side.

36511
Takluke 40x40cm MPK42
Mål utskjæring: 40x40cm. Mål utvendig: 48x48cm.
For taktykkelse: 24-46mm. Med myggnett. Uten rullegardin. Farge hvit. Åpnes med håndtak på hver side.

36586
Myggnett - kun løst myggnett til takluke 36554 og 36511. Farge beige.
36646
Rullgardin - kun løs rullgardin til takluke 36554 og 36511. Farge beige.

BESTSELGER

36513
Takluke 40x40cm MPK4600K
Mål utskjæring: 40x40cm. Mål utvendig: 56x56cm.
For taktykkelse: 24-56mm. Med myggnett og rullegardin. Farge transparent. Åpnes med håndtak på hver
side.
36624
Rullegardin - kun løs rullgardin til takluke 36513.

36512
Takluke 40x40cm MPK46K
Mål utskjæring: 40x40cm. Mål utvendig: 56x56cm.
For taktykkelse: 24-56mm. Med myggnett og rullegardin.Farge hvit. Åpnes med håndtak på hver side.

36625
Myggnett - kun løst mygnett til takluke 36513.

90068
90081
36508
36509

hvit
crystal

hvit
crystal

Takluketopp 40x40cm Fiamma
Hvit topp 90068 passer til
takluke 36508, 36506 og 36597.

Takluke 40x40cm Fiamma
Mål utskjæring: 40x40cm. Mål utvendig: 46x46cm. For
taktykkelse: 25-50mm. Med myggnett. Uten rullegardin.
Farge hvit eller crystal. Åpnes med sveiv.

Crystal topp 90081 passer til
takluke 36509, 36507 og 36598.

Turbo Premium har touch-panel med LED-lys!

36506
36507
36597
36598

Turbo hvit
Turbo crystal
Turbo Premium hvit
Turbo Premium crystal

Takluke 40x40cm Fiamma Turbo og Turbo Premium
Turbo-modellen og Turbo Premium-modellen har 12V vifte og termostat. Premium-modellen har i tillegg et touch-panel med LED-lys.
Mål utskjæring: 40x40cm. Mål utvendig: 46x46cm. For taktykkelse: 24-50mm. Med myggnett. Uten rullegardin. Åpnes med sveiv.
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Takluker med utskjæringsmål 50x50cm
36520
36521

hvit
crystal

Takluke 50x50cm Fiamma
Mål utskjæring: 50x50cm. Mål utvendig:
57x57cm. For taktykkelse: 25-70mm. Med
myggnett og rullegardin. Velg mellom hvit
eller crystal farge. Åpnes med håndtak på
hver side.

Takluker med utskjæringsmål 50x70cm

36652
36653

36557
BESTSELGER
Takluke 50x70cm REMItop Vario II
Universal takluke som er laget av materialer i høy kvalitet
og har et moderne, aerodynamisk design. Taktykkelse
24-35mm, men det er mulig å kjøpe et festekit i tillegg
som gjør at takluken kan passe taktykkelser opp til 55mm.
Dobbelt glass gir bra isolering. Stor åpningsvinkel opptil 60°.
Enkel montering og meget brukervennlig. Mål utskjæring:
50x70cm. Mål utvendig: 64x83cm. Med myggnett og
rullegardin. Farge transparent. Åpnes med sveiv.

taktykkelse 36-45mm
taktykkelse 46-55mm

Fester til REMItop Vario II 50x70cm
Med et ekstra festekit kan takluken passe til andre taktykkelser.

36573
Takluketopp til REMItop Vario II
Kun toppen til takluke 36557.

Se REMIS reservedeler på side 438 - 449!

36522
36523

med bøyle
med sveiv

Takluke 50x70cm Midi Heki
Mål utskjæring: 50x70cm. Mål utvendig: 65x88cm. Taktykkelse: 30-34mm.
Myggnett og rullegardin. Farge transparent. Velg mellom bøyle eller sveiv.
36535
Takluketopp til Midi Heki
Kun toppen til takluke 36522 og 36523.

Se Midi Heki reservedeler på side 454 - 456!
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UTVENDIG

Takluker med utskjæringsmål 60x90cm
BESTSELGER
36526
Takluke 60x90cm REMItop Vario II
Universal takluke som er laget av materialer i høy
kvalitet og har et moderne, aerodynamisk design.
Taktykkelse 24-35mm, men det er mulig å kjøpe et
festekit i tillegg som gjør at takluken kan passe
taktykkelser opp til 55mm. Dobbelt glass gir bra
isolering. Stor åpningsvinkel opptil 45°. Enkel
montering og meget brukervennlig. Mål utskjæring:
60x90cm. Mål utvendig: 77x111cm. Med myggnett
og rullegardin. Farge transparent. Åpnes med sveiv.
36564
36574

36583
Takluketopp til REMItop Vario II
Kun toppen til takluke 36526.

taktykkelse 36-45mm
taktykkelse 46-55mm

Fester til REMItop Vario II 60x90cm
Med et ekstra festekit kan takluken passe til andre taktykkelser.

Se REMIS reservedeler på side 438 - 449!

Takluker med utskjæringsmål 65,5x96cm
36525
Takluke 65,5x96cm Heki 2
Mål utskjæring: 65,5x96cm. Mål utvendig: 79x108cm. For taktykkelse: 25-32mm.
Med myggnett og rullegardin. Farge transparent. Åpnes med bøyle.
36534
Takluketopp til Heki 2
Kun toppen til takluke 36525.
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Se Heki 2 reservedeler på side 451 - 453!

36536
Taklukespoiler Fiamma 40x40cm
Reduserer vibrasjoner og støy.
Laget av UV-bestandig PVC.
Monteres enkelt med skruer eller
egnet lim. Passer til takluker med
utkjæringsmål 40x40cm.
Mål LxBxH: 49x21x9cm.
Farge hvit.

36559
Fiamma Thermo Vent 40
Isolerende thermomatte som
passer til takluker med mål
40x40cm. Holder det varmere
om vinteren og kjøligere om
sommeren! Enkel montering.
Mål LxBxH: 40x40x0,6cm.

36553
Taklukespoiler Fiamma universal
Reduserer vibrasjoner og støy.
Laget av UV-bestandig PVC.
Monteres enkelt med egnet lim.
Lengden kan justeres fra 28-110cm
så den passer de fleste takluker.
Mål LxBxH: 28-110x20x12cm.
Farge hvit.

36585
Rullgardin Fiamma Rollo Vent 40
Rullgardin som passer til Fiamma
takluker 40x40cm. Permanent
ventilasjon og lav profilramme (kun
3cm tykk). Enkel installasjon uten
å bore i kjøretøyet: det er bare å
feste rullgardinrammen til takluken
med skruene som følger med.

36527
Vifte Turbo-Kit Fiamma
Vifte på 24cm og to armer til montering som kan justeres fra 36-48cm.
Kan monteres i takluker med mål fra
40x40cm til 70x50cm eller brukes som
bordvifte. 12V. Farge hvit. Passer til
bl.a. Mini Heki (ikke Plus modellen),
Midi Heki, Fiamma 50x50cm etc.

36550
Demper til takluke Heki 2
Selges enkeltvis.

www.casu.no

36567
Holder til demper til Heki 2
Høyre og venstre.

Vinduer

UTVENDIG

Dometic SEITZ S4 er et komplett vippevindu til bobiler og campingvogner. Solid kvalitet
med dobbelt akrylglass. Robust ytterramme som gir god isolasjon. Teleskopstenger for
komfortabel lufting. Integrert myggnett og rullegardin med aluminiumsbelegg som gir høy
varmeisolasjon. Varmeisolasjonen oppfyller boligbyggingsnormer. Sikkerhetslås hindrer
at vinduet kan åpnes utenfra. Leveres klare til montering. Veggtykkelse 26-41mm (tilpasses
ved å avkorte den innvendige rammen). Svart ytterramme og kremhvit inneramme.

Modell BxH (mm)

Samlet mål BxH (mm)

Utsparingsmål BxH (mm)

Lysåpning BxH (mm)

Vekt (kg)

Varenr.

350 x 500

393 x 531

343 x 498

254 x 354

4,1

37089

500 x 300

544 x 330

499 x 298

404 x 154

4,0

37090

500 x 350

544 x 380

500 x 348

404 x 204

4,2

37091

500 x 450

544 x 480

500 x 448

404 x 304

5,0

37092

550 x 550

594 x 581

549 x 549

454 x 404

5,7

37094

550 x 600

594 x 631

549 x 599

454 x 454

6,1

37096

600 x 500

644 x 531

599 x 498

504 x 354

6,1

37097

600 x 600

644 x 631

599 x 599

504 x 454

7,0

37098

700 x 300

745 x 330

700 x 298

604 x 154

5,3

37100

700 x 400

745 x 430

702 x 398

604 x 254

6,1

37101

700 x 450

745 x 481

702 x 448

604 x 304

6,5

37102

700 x 550

745 x 581

700 x 549

604 x 404

7,4

37103

700 x 600

745 x 631

702 x 599

604 x 454

7,7

37104

750 x 600

797 x 631

750 x 599

654 x 454

8,2

37107

800 x 350

846 x 380

800 x 347

704 x 204

6,6

37108

800 x 450

846 x 481

801 x 450

704 x 304

7,1

37109

900 x 400

948 x 430

902 x 398

804 x 254

7,5

37110

900 x 450

948 x 481

902 x 448

804 x 304

8,0

37111

900 x 500

948 x 531

902 x 499

804 x 354

8,4

37112

900 x 550

948 x 581

902 x 549

804 x 404

8,6

37113

900 x 600

948 x 631

902 x 599

804 x 454

9,2

37114

1000 x 450

1048 x 481

1002 x 448

904 x 304

8,6

37115

1000 x 500

1048 x 531

1002 x 499

904 x 354

9,3

37116

1000 x 600

1048 x 631

1002 x 599

904 x 454

11,0

37118

1000 x 800

1048 x 832

1002 x 800

904 x 654

12,0

37119

1100 x 450

1148 x 481

1103 x 448

1004 x 304

9,9

37120

1100 x 550

1148 x 581

1102 x 549

1004 x 404

10,1

37121

1200 x 300

1248 x 330

1201 x 297

1104 x 154

8,2

37123

1200 x 350

1249 x 380

1202 x 347

1104 x 204

8,8

37124

1200 x 500

1249 x 531

1203 x 500

1104 x 354

10,5

37125

1200 x 600

1249 x 631

1201 x 599

1104 x 454

12,5

37126

1300 x 600

1343 x 631

1297 x 599

1204 x 454

14,2

37130

1450 x 550

1500 x 581

1453 x 549

1354 x 404

13,6

37131

1450 x 600

1500 x 631

1454 x 599

1354 x 454

14,9

37132

Vi kan også skaffe kun glasset til S4 vindu!
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Thermacell

UTVENDIG
38261
38262

hvit
svart

100% fornøydgaranti =
fornøyd eller pengene tilbake!

Myggjager Thermacell Halo Mini
Thermacell myggjager Halo Mini har et lekkert og stilfullt
design som passer perfekt på bobiltur, på campingplassen,
i båten, hytta, hagen, terrassen osv! Den kommer i hvit og
svart farge, så den passer inn overalt.
Halo Mini er meget effektiv og gir opptil 20m2 beskyttelsessone
så du slipper unna mygg, knott og andre flyvende insekter!
Full effekt oppnås etter ca 10 minutter.

Med Halo Mini slipper du å smøre deg med kremer, eller
spraye deg med illeluktende sprayer! Halo Mini er lydløs og
luktfri, og det er også en stor fordel for deg med kjæledyr!
Luktmatten (som følger med) inneholder et middel som er
svært ubehagelig for mygg så derfor holder den seg unna. Ved normalt bruk er det ikke skadelig for verken husdyr eller mennesker.
Den benytter ingen åpen flamme, og skal kun brukes utendørs.
Halo Mini er veldig enkel i bruk. Det eneste du må gjøre er å bytte refill (gasspatron og matte). Inni apparatet er det ekstra rom til
å oppbevare refillmatter så du ikke går tom på tur. Det følger med en gasspatron og tre luktmatter som tilsammen gir ca 12 timers
bruk. Mål bredde 8cm x høyde 16cm.

Thermacell ble BEST I TEST og fikk terningkast 6 for beste myggprodukt
på vg.no sommeren 2019! Finn link til testen på casu.no!

US Army testet Thermacell, og 98% av all mygg og knott ble jaget bort!
38264
38265

R1 er 1pk = 12 timer
R4 er 4pk = 48 timer

Refill til Thermacell myggjager
R1 = 12 timerspakning, inneholder 1 gasspatron og 3 matter.
R4 = 48 timerspakning, inneholder 4 gasspatroner og 12 matter.
Refill R1 og R4 passer til både Halo Mini og Campinglanternen. En
gasspatron holder til ca. 12 timers bruk, og hver matte i fire timer.
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UTVENDIG

Effektiv - opptil 20m2
beskyttelsessone!
Ingen spray, krem eller
kjemikalier på huden!
Enkel i bruk! Trenger
kun bytte av refill.
45173
Myggjager Thermacell Campinglanterne
Campinglanternen fungerer både som myggjager og lykt! Den
er perfekt på tur, camping, friluftsliv og jakt. Som myggjager
har den de samme gode egenskapene som Halo Mini (les info
på venstre side). Lykten har 220 lumen LED-lys og fire ulike
lysinnstillinger: lav, medium, høy og SOS-funksjon. Campinglanternen er veldig enkel å ta med seg, har ingen åpen flamme
og den kan henges opp. Lyset og myggjageren kan brukes
uavhengig av hverandre. Den er veldig enkel i bruk, det eneste
du må gjøre er å bytte refill (gasspatron og matte). Det følger
med en gasspatron og tre luktmatter som tilsammen gir ca
12 timers bruk. Batterier kjøpes separat (AA-batteri, varenr.
40166). Mål diameter topp 8cm. Mål diameter bunn 11cm.
Høyde 18cm. Egenvekt ca 360 gram. Farge blå.

BESTSELGER

38263
Sjokkselger Thermacell Halo Mini
Pakken består av ett display som kommer ferdigpakket og inneholder følgende:

9 stk
38262 Halo Mini svart

12 stk
38264 refill R1

6 stk
38265 refill R4

NB! Selges kun til forhandlere.

Noen kundeuttalelser om Thermacell:

«Dette er redningen for livet ute om sommeren! Helt suverent produkt mot mygg og knott!» - Espen
«I fjor ble jeg utrolig overrasket av effekten av Thermacell mot knott, og i år har jeg testet ved grillbordet
utendørs i solnedgangen i skaukanten i myggfylte Rauland. Myggen ga opp! Anbefales!!!» - John K
«Det føles helt overveldende – fantastisk, å kunne sitte ute en kveld, uten at den blir ødelagt av innpåslitne
kryp. Dette er en av de beste investeringene jeg har gjort!» - Øyvind Jéger Espelund (jeger)
www.casu.no
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35032
Tørkestativfeste til drag

Tørkestativ og tilbehør

35033
Tørkestativfeste til nesehjul
Diameter mast opp til Ø55mm.

35031
Tørkestativ
Smal type med klyper.

20529
Tørkestativ Fiamma Easy Dry
Passer til Fiamma Carry Bike og
andre sykkelstativ med rørdiameter
på 35mm. Monteres uten boring
når rørene har en avstand på
60-80cm. Easy Dry kan være
montert under kjøring. Justerbar
bredde på 100-120cm. Dybde
sammenslått/utslått: 37/60cm.

35102
Tørkestativ Leifheit LinoPopUp
Smart, sammenleggbart tørkestativ. Tørkestativet tar liten plass så er lett å oppbevare. Perfekt
for bruk på camping, hytta eller hjemme! Du trenger bare en hånd til å åpne og lukke stativet!
Skyv topphåndtaket ned for å åpne tørkestativet, og lås det på plass. For å lukke, trekk i den
grønne kragen. Bag følger med. Snorlengde 14m.
Mål åpen LxH: 110x95cm. Kun 12cm bred når den er foldet sammen! Egenvekt 3,6kg.

Kan åpnes og lukkes med bare en hånd!
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35026
Tørkestativ m/4 armer
Sammenleggbart.
Aluminium.
Mål sammenslått
LxBxD: 81x24x31cm.
Mål åpen LxBxH:
158x158x143cm.
Inkl. fot og bag.

BESTSELGER

Avfallshåndtering

UTVENDIG

60133
Søppelkasse Thule 50l
Robust nylonsekk med stiv ramme og vanntett bunn. Tar
liten plass å lagre når den er sammenslått. Kapasitet 50l.
Farge svart. Mål BxDxH: 35x35x55cm. Festes med POD fra
Thule, varenr. 60423 (medfølger ikke).

Lett å tømme da det er glidelås i bunn.

60423
Fester Thule POD 1.0
Til å henge opp oppbevaringsproduktene fra Thule. Kan brukes både
innvendig og utvendig. Kan monteres på utsiden av vogn/bobil, inni i
garasjen, på garasjedøren etc. Mål BxHxD: 88x44x52mm. Sett á 2stk.

BESTSELGER

60402
Søppelkasse Brunner Pillar 5,5l
Søppelkasse med lokk som kan henges opp.
Festes med medfølgende høydejusterbar
monteringsplate eller monteringsbrakett.
Egenvekt 380g. Mål 22/27 x 9/12 x H30cm.
Volum 5,5l. Farge hvit.

Besøk oss på
www.casu.no!

60083
Søppelkasse Lucca
Med veggfeste.
Kapasitet 4,5l.
Mål BxHxD: 27x25x14cm.
Farge hvit.

60090
Søppelkasse Fiamma 35l
Topp og bunn laget av solid
plast. Beholderen er laget av
vanntett og sterk polyester.
Kun 4,2cm høy når den er sammenslått. Festes med kroker
som følger med. Kapasitet 35l.
Mål åpen BxDxH: 30x30x42cm.
Mål sammelslått BxDxH:
30x30x4,2cm.

60413
Søppelkasse Brunner Bio Boy NG
Oppbevaring til ekstra søppelposer. 10 poser
medfølger. Sammenleggbar så tar liten plass å
lagre. Mål 32,5x28,5xH66cm. Mål sammenslått
32,5x28,5xH7cm. Egenvekt 650g. Assorterte farger.

60414
Søppelkasse Brunner Bio Boy XL
Stor og solid søppelkasse med oppbevaring til
ekstra søppelposer. Lett og sette sammen. Stødig
konstruksjon. Sammenleggbar så tar liten plass
å lagre. Mål 38x38xH71cm. Mål sammenslått
38x30xH15cm. Egenvekt 1,7kg. Assorterte farger.
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36538
Takventil Dometic GY20
Utvendig mål: Ø20cm.
Utskjæringsmål: Ø13cm.
For taktykkelse: 25-45mm.
Farge lysgrå.

36007
Speil Stinger
Flatt glass.
Mål på speilhodet LxH: 15x11cm.
Selges enkeltvis.

36543
Takventil Soppen
Utvendig mål: Ø19cm.
Utskjæringsmål: Ø11cm.
For taktykkelse: 25-40mm.
Farge hvit.

36003
Speil Magnum
Buet glass.
Mål på speilhodet LxH: 18x14cm.
Selges enkeltvis.

36539
Takventil flat
Utvendig mål: Ø20cm.
Utskjæringsmål: Ø11cm.
For taktykkelse: 25-50mm.
Farge hvit.

36002
Speil Handy XL Extended
Buet glass.
Med ekstra lange armer.
Mål på speilhodet LxH: 20x13cm.
Selges enkeltvis.

BESTSELGER
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36627
Takventil høy
Utvendig mål: Ø13cm.
Utskjæringsmål: Ø6cm.
For taktykkelse: 10-60mm.
Farge hvit.

36010
Speil oval
Flatt glass.
Mål på speilhodet LxH: 18x13cm.
Selges enkeltvis.

36540
Takventil Dometic GY11 m/vifte
12V 24W innebygd vifte.
Viftekapasitet: 90m3/t.
Utvendig mål: Ø20cm.
Utskjæringsmål: Ø10cm.
For taktykkelse: 25-40mm.
Farge hvit.

36001
Speil Hercules
Vidvinkelspeil for blindsonen.
Festes på eksisterende speil.
Mål på speilhodet LxH: 14x5cm.
Selges enkeltvis.

36537
Takventil Comet m/vifte
12V 7W innebygd vifte.
Viftekapasitet: 60m3/t.
Utvendig mål: Ø20cm.
Utskjæringsmål: Ø9,5cm.
For taktykkelse: 25-40mm.
Farge lysgrå.

36012
Speil blindsone
Festes på eksisterende speil.
Selvklebende.
Diameter 75mm.
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Sjekk ut vår nye nettside!
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Speil

UTVENDIG
BESTSELGER

36004

36005

Aero (dråpeformet speil)

Aero Grand (ekstra stort speil)

Speil Milenco med lang arm
Speilene fra Milenco er produkter av høy kvalitet, laget av de beste materialer som gir lang levetid. Med et Milenco speil har du full
oversikt når du kjører slik at du unngår farer langs veien som f.eks. grener og veiskilt. Speilene passer fint på dagens moderne biler,
og de festes enkelt ved hjelp av to klemmer med puter som former seg etter bilens speil. Klemmene passer de aller fleste kjøretøy og
du kan montere speilet både på toppen av speilet og under. Måten de er konstruert på gjør at det blir lite vibrasjon under kjøring og
de er designet for å tåle meget sterk vind. Buet glass. Følger med en praktisk bag. Sett á 2stk.

XXL modell med lang arm!

36013
36017

Reich Speed Fix med kort arm
Reich Speed Fix XXL med lang arm

Passer dagens kjøretøy utmerket med sitt moderne design! Den patenterte klemmemekanismen gjør at speilet er meget fleksibelt
og passer til de aller fleste kjøretøy. Speilet er enkelt og raskt å montere, og kan monteres både på toppen av speilet og under. Det
aerodynamiske designet reduserer vibrasjoner under kjøring til et minimum. Buet glass. Mål på speilhodet LxH: 22x12cm. Sett á 2stk.
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Level Up - Nivåkiler
35523
Level Up 5tonn
Tre nivåer.
Max belastning 5tonn.
Mål LxBxH: 57x20x13cm.
Egenvekt 2,9kg.
Farge grå.
Sett á 2stk.

35525
Nivåkile 3tonn
Max belastning 3tonn.
Mål LxBxH: 46x17x8cm.
Egenvekt 1,7kg.
Farge orange.
Sett á 2stk.

35524
Level Up 5tonn m/bag
Tre nivåer.
Max belastning 5tonn.
Mål LxBxH: 57x20x13cm.
Egenvekt 3,2kg.
Farge grå.
BESTSELGER
Inkl. bag.
Sett á 2stk.

35527
Nivåkile Level Pro 5tonn
Max belastning 5tonn.
Mål LxBxH: 43x17x9cm.
Egenvekt 1,6kg.
Farge grå.
Sett á 2stk.

35521
Level Up Jumbo 8tonn m/bag
Tre nivåer.
Max belastning 8tonn.
Mål LxBxH: 58x24x14cm.
Egenvekt 3,8kg.
Farge grå.
Inkl. bag.
Sett á 2stk.

35528
Nivåkile Magnum 8tonn
Max belastning 8tonn.
Mål LxBxH: 50x20x9cm.
Egenvekt 2,6kg.
Farge gul.
Sett á 2stk.

Level Up Premium
35624
35602

UTVENDIG

Level Up Premium S mål LxBxH: 68x28x16cm
Level Up Premium mål LxBxH: 83x31x20cm

Level Up Premium fra Fiamma beskytter dekkene og de synker
ikke ned i bakken. Tre nivåer å velge mellom så kjøretøyet blir
stabilisert på best mulig måte.
Praktisk håndtak som gjør det
sikkert og enklere å plassere
Level Up Premium
under kjøretøyet,
samt lettere å
bære med seg.
Leveres med bag.
Max belastning 5tonn.
Egenvekt Level Up
Premium S 2,3kg pr stk.
Egenvekt Level Up
Premium 3,7kg pr stk.
Farge grå.
Sett á 2stk.
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35526
Nivåkile Jumbo 12tonn
Max belastning 12tonn.
Mål LxBxH: 60x26x12cm.
Egenvekt 5,8kg.
Farge gul.
Sett á 2stk.
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Støttebukker
35544
Bag til Level Up/nivåkile
Laget av polyester og kan vaskes.
Gjør det lettere å holde Level Up/
nivåkilene samlet. Med skulderreim. Farge svart og rød. Passer til
Level Up, Level Up Jumbo, nivåkile
Level Pro og nivåkile Magnum.

35546
35547

35559
Antisklimatte Fiamma til bobil
Gjør det enklere å starte bilen når
den er parkert på sand, gress eller
andre bløte eller glatte underlag.
Kan brukes sammen med Level
Up/nivåkile. Lett å rengjøre.
Mål LxB: 74x23cm.
Farge grå. Sett á 2stk.

35556
35557

35560
Wheel Saver Fiamma
For å unngå at hjulene blir ovale
ved langtidsparkering. Egnet til
hjul opp til 70cm i diameter. Kan
festes i gulvet i garasjen for å gjøre
parkeringen lettere.
Mål LxBxH: 46x21x6cm.
Farge grå. Sett á 2stk.

35554
Støttebukk Carasafe Eco-Jack
Kan justeres fra 25-42cm.
Max belastning 700kg pr stk.
PVC.
Egenvekt 3,2kg.
Sett á 4stk.

35545
Chock Level til Level Up/nivåkile
Sikrer hjulene ved lange stopp.
Farge grå. Passer til Level Up,
nivåkile Level Pro og nivåkile
Magnum. Fester følger med.
Sett á 2stk.

35529
Støttebukk Carasafe Alu-Jack
Kan justeres fra 30-43cm.
Max belastning 1000kg pr stk.
Aluminium.
Egenvekt 3,6kg.
Sett á 4stk.

35558
Antiskliplate til Level Up/nivåkile
Sikrer at Level Up/nivåkilen ikke
sklir. Til bruk på asfalt. Farge grå.
Mål LxB: 16x10cm.
Passer til Level Up, Level Up
Jumbo, nivåkile Level Pro og
nivåkile Magnum.
Sett á 2stk.

35531
Støttebukk Fiamma PVC
Kan justeres fra 31-44cm.
Max belastning 750kg pr stk.
Egenvekt 3,2kg.
Sett á 4stk.

35522
Level Up Thule 5tonn m/bag
Tre nivåer.
Max belastning 5tonn.
Mål LxBxH: 56x20x15cm.
Egenvekt 3,5kg.
Farge svart.
Inkl. bag.
BESTSELGER
Sett á 2stk.

35530
Støttebukk Fiamma alu
Kan justeres fra 28-43cm.
Max belastning 1000kg pr stk.
Egenvekt 3,6kg.
Sett á 4stk.
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chock PVC
holder

Chock PVC og holder
Sikrer at hjulene står stille.
Brukes sammen med holder
35547. Farge hvit.

chock PVC
holder

Chock PVC og holder
Sikrer at hjulene står stille.
Brukes sammen med holder
35557. Farge svart.

BESTSELGER

Trinn

UTVENDIG

BESTSELGER

Tåler 200kg!

35518
Trinn Fiamma Step
Antiskli overflate. Kan stables. Mål LxBxH:42x28x23cm.
Belastning 150kg. Egenvekt 1,0kg. Farge grå.

35517
Trinn Fiamma Magnum
Antiskli overflate. Kan stables. Mål LxBxH: 46x28x24cm.
Belastning 200kg. Egenvekt 1,3kg. Farge grå.

35596
BESTSELGER
Trinn Brunner Hopper Antislip
Trinn perfekt til campingvogn og bobil med
integrert antislip matte. Mål 39x26x22cm.
Belastning 150kg. Egenvekt 1,45kg. Farge grå.

Sammenleggbar!

35615
Trinn Brunner Rialto
Kompakt og sammenlegbart trinn, til vogn og bobil.
Lagd i plast av høy kvalitet og har en kraftig konstruksjon. Antiskli overflate. Sammenleggbar. Mål LxBxH:
45x30x23cm. Belastning 150kg. Egenvekt 2,3kg.

35578
Trinn Victoria
Aluminium. Sammenleggbar. Antiskli overflate. Mål
LxBxH: 48x30x23cm. Belastning 150kg. Egenvekt
2,6kg.

35597
Trinn Brunner Podium L
Stabilt trinn laget av robust HD polyethylene. Med antisklibelegg. Kan stables. Mål 50x34xH23cm. Belastning 150kg.
Egenvekt 1,3kg. Farge grå.

Svart ramme!

35598
Trinn Brunner King Step
Stabil stålramme og antiskli overflate. TÜV godkjent. Mål
43x30xH26/31cm. Belastning 150kg. Egenvekt 2,25kg.

BESTSELGER

35519
Trinn Sydney
Stål. Antiskli overflate. Mål LxBxH: 39x38x24cm.
Belastning 150kg. Egenvekt 2,3kg.

NY

35629
Trinn Boxstep
Aluminium. Antiskli overflate. Mål LxBxH: 42x46x25cm.
Belastning 150kg. Egenvekt 1,76kg.

35568
Trinn London
Aluminium. Antiskli overflate. Mål LxBxH: 42x46x25cm.
Belastning 150kg. Egenvekt 1,76kg.
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Trinn

UTVENDIG

Stødige trinn som tåler 200kg!

BESTSELGER

35592
Trinn Westfield Prostep2
Meget stabilt og stødig dobbelt trinn med seks justerbare bein
og store trinnflater. Føttene er store så trinnet ikke synker ned i
bakken eller skader teltteppet. Nedre trinn kan slides inn under
det øverste, så det tar mindre plass ved oppbevaring og transport. Mål LxBxH: 64x48x38cm. Belastning 200kg. Egenvekt 5,6kg.

35591
Trinn Westfield Prostep1
Meget stabilt og stødig enkelt trinn med fire justerbare
bein og stor trinnflate. Føttene er store så trinnet ikke
synker ned i bakken eller skader teltteppet. Mål LxBxH:
50x48x22cm. Belastning 200kg. Egenvekt 2,5kg.

Sammenleggbar!

Svart ramme!

35599
Trinn Brunner King Double Step
Dobbelt trinn med stabil stålramme og antiskli overflate i gummi.
TÜV godkjent. Mål 43x63xH18/38/43cm. Belastning 150kg.
Egenvekt 4,1kg. Farge svart ramme.

35600
Trinn Brunner Ruckstep
Kompakt dobbelt foldetrinn med aluminiumsramme og
antiskli overflate. TÜV godkjent. Mål 61x60xH20/40cm.
Mål sammenslått 81x61x6,5cm. Belastning 150kg.
Egenvekt 6,4kg. Farge grå.

35500
Trinn Bermuda
Stål. Antiskli overflate.
Mål LxBxH: 64x38x38cm.
Belastning 150kg.
Egenvekt 3,7kg.

35501
Trinn Darwin
Aluminium.
Antiskli overflate.
Mål LxBxH: 65x43x38cm.
Belastning 150kg.
Egenvekt 2,5kg.

BESTSELGER

35569
35570

Lampe til London og Darwin
Lampe til Sydney og Bermuda

Slår seg på ved bevegelse eller kan lyse permanent. 3xAAA batterier. Inkl. feste. Mål LxB: 18x5cm. Farge brun.
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Trinn

UTVENDIG
35502
35503
35504

35505
35506

35507

Til Ducato fra 2019!
35552

35508
35509
35510
35620
35621
35622

Thule trinn kommer i flere modeller med enkelt trinn, dobbelt trinn eller slideout. Velg mellom manuell håndtering eller 12V motor.
Til de enkle og doble trinnene følger det med en bryter for tilkobling av en ekstra varsellampe i kjøretøyet så du ikke kjører avgårde
med trinnet ute. Alle trinnene er laget av anodisert aluminium, og de har en antiskli overflate.
Modell

Varenr.

12V / manuell

Bredde på
trinnet

Total bredde
± 2 mm

Avstand mellom
monteringshull
± 2 mm

Egenvekt

Singel step V10 550

35507

Manuell

552 mm

552 mm

532 mm

4,1 kg

Singel step V15 460

35505

12V

456 mm

453 mm

436 mm

4,5 kg

Singel step V15 550

35506

12V

552 mm

549 mm

535 mm

4,8 kg

Double step 380

35502

12V

380 mm

435 mm

410 mm

7,0 kg

Double step 440

35503

12V

446 mm

501 mm

476 mm

7,3 kg

Double step 500

35504

12V

502 mm

557 mm

532 mm

7,6 kg

Slideout step 400

35552

Manuell

406 mm

485 mm

465 mm

4,7 kg

Slideout step V18 400

35508

12V

407 mm

452 mm

436 mm

5,9 kg

Slideout step V18 550

35509

12V

552 mm

597 mm

581 mm

6,9 kg

Slideout step V18 700

35510

12V

707 mm

752 mm

736 mm

8,5 kg

Slideout step V19 Ducato 400*

35620

12V

407 mm

452 mm

300 mm

5,8 kg

Slideout step V19 Ducato 550*

35621

12V

552 mm

597 mm

445 mm

6,2 kg

Slideout step V19 Ducato 700*

35622

12V

707 mm

752 mm

600 mm

7,8 kg

* Mounting kit må kjøpes i tillegg (varenr. 35619).

92102
Thule relay kit
Relé til Thule 12V trinn for å
koble til bilens batteri så trinnet
automatisk glir inn når motoren
starter.
92105
Thule control box
Kontrollboks til Thule 12V trinn som
sørger for at trinnet automatisk glir
ut/inn når døren åpnes/lukkes.

14708
14723

standard
Ducato

Thule LED kit
Integrert og beskyttet LED-lys som gir optimal sikt
over stigtrinnet. IP67 så LED-stripen er beskyttet
mot støv og vannstråler. Lengde 70cm, men den
kan kuttes til ønsket lengde. Passer til Thule 12V
slideout step. Velg mellom LED kit til standard
eller Ducato modellen.
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Trinn
Passer godt til lav bil!

35512
35520
35539

44cm
55cm
70cm

35551
35513
35616

46cm
52cm
70cm

Trinn Project 2000 LCI R-serie
Enkelt trinn som felles inn/ut manuelt.
Anodisert aluminium. Antiskli overflate.
Belastning 200kg. Egenvekt 4,2 / 4,6 / 4,7 kg.

Trinn Project 2000 LCI S-serie
Enkelt trinn som felles inn/ut med strømbryter 12V.
Anodisert aluminium. Antiskli overflate. Belastning
200kg. Egenvekt 5,5 / 6,0 / 6,8 kg.

35550
35514
35516

35515
35586
35590

46cm
52cm
70cm

Trinn Project 2000 LCI R-serie
Enkelt trinn som felles inn/ut med strømbryter 12V.
Anodisert aluminium. Antiskli overflate. Belastning
200kg. Egenvekt 5,5 / 6,0 / 6,8 kg.

44cm
55cm
77cm

Trinn Project 2000 LCI Innolight
Slideout-trinn som felles inn/ut med strømbryter 12V.
Anodisert aluminium. Antiskli overflate. Belastning
200kg. Egenvekt 6,9 / 7,3 / 8,4 kg.

35625

61cm

Trinn Project 2000 LCI L-serie
Dobbelt trinn som felles inn/ut med strømbryter 12V.
Anodisert aluminium. Antiskli overflate. Belastning
200kg. Egenvekt 10,1 kg.

35549
35593

grønn
svart

Matte Fiamma Clean Step
Gjør det enkelt å tørke av seg sand og møkk, og dermed holdes
kjøretøyet rent! Passer til manuelle og elektriske trinn fra størrelse
38x40cm til 45x40cm. Kan enkelt kappes til ønsket lengde. Lett å
rengjøre.
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Takrails

38094
Takrails Fiamma Roof Rail
Fiamma takrails som er enkle å montere på bobil og campingvogn.
Består av to aluminiumsskinner med totallengde på 326cm, men
de er enkle å kutte til ønsket lengde. Dette er kun skinnene langs
med taket. Hvis du ønsker komplett takstativ må du kjøpe skinnene
på tvers av taket i tillegg, varenr. 38089. Fiamma takrails er egnet
for tak med maksimal bredde på 240cm. For mindre tak kan du
enkelt kutte de til ønsket lengde. Egenvekt 4,7kg. Selges i sett á
2stk.

UTVENDIG

38089
Takrails Fiamma Fixing Bar Rail
Fiamma takrails som er enkle å montere på bobil og campingvogn. Består av to aluminiumsskinner med totallengde på
245cm, men de er enkle å kutte til ønsket lengde. Dette er
kun skinnene på tvers av taket. Hvis du ønsker komplett takstativ må du kjøpe skinnene langs med taket i tillegg, varenr.
38094. Fiamma takrails er egnet for tak med maksimal bredde
på 240cm. For mindre tak kan du enkelt kutte de til ønsket
lengde. Leveres med fire festeklemmer og fire gummibeskyttere. Egenvekt 3,4kg. Selges i sett á 2stk.

Takrails som er enkle å montere!
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Stiger
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38091
Stige Fiamma Deluxe DJ
Utvendig stige med seks trinn
laget av anodisert aluminium.
Monteres på Fiat Ducato, Citröen
Jumper, Peugeot Boxer og Ford
Transit med doble dører etter
2006. Sklisikre trinn med utvendig
bredde 31cm og innvendig bredde
24cm. Høyde 188cm.

38003
Stige Fiamma Deluxe 8
Utvendig stige med åtte trinn laget av
anodisert aluminium. Solid stige som
kan slås sammen. Sklisikre trinn med
utvendig bredde 31cm og innvendig
bredde 24cm. Høyde utslått: 247cm.
Høyde sammenslått: 70cm.

38292
Stige utvendig Thule Ladder m/11 trinn
Utvendig, sammenleggbar dobbel stige
med 11 trinn. Stigen er laget av
anodisert aluminium som gjør den
utrolig lett og robust. Ovale armer, og
fester i rustfritt stål. Max høyde utslått
270cm. Høyde sammenslått 158cm.
Utvendig bredde 30cm og innvendig
bredde 24cm. Dybde 11cm.

38283
Stige utvendig Thule Ladder m/4 trinn
Utvendig stige for montering på van/
bybobil. Stigen har fire trinn og er laget
av anodisert aluminium som gjør den
utrolig lett og robust. Runde armer,
og fester i rustfritt stål. Høyde 126cm.
Utvendig bredde 31cm og innvendig
bredde 24cm. Dybde 29cm.

38287
Thule Ladder Fixation Kit
Feste med magnetiske fester som enkelt monteres på/av
overflater av stål. Kan f.eks. brukes med Thule teleskopstige,
oppbevaringsprodukter og levegg. Mål LxBxH: 66x10x8cm.
Max belastning ved bruk til oppbevaringsprodukter er 10kg.
38227
Stige utvendig Thule Van Ladder m/9 trinn
Utvendig teleskopstige for enkel tilgang til takmontert tilbehør.
Festes enkelt til kjøretøyveggen med ekstra stabilitet takket være
festet med magnetiske fester. En trygg og stabil stige på de fleste underlag.
Stigen kan bli max 260cm, men kan også åpnes delvis hvis ønskelig. Lufttrykksystem for en sikker lukking. Tar liten plass sammenslått: 75x49x7cm.
Max høyde utslått 260cm. Max belastning 150kg. Egenvekt 8,1kg. Leveres
komplett med stige, feste med magnetiske fester og bag til både stige og
magnetisk feste.

Leveres komplett med
stige, magnetfeste og to
bager!
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Dørholdere - Håndtak - Dragtrekk
37231
37230
37232

hvit
grå
svart

Spacer til dørholder strek
37231 passer til varenr. 37147.
37230 passer til varenr. 37146.
37232 passer til varenr. 37148.

37195
37229
37305

BESTSELGER

hvit
grå
svart

Dørholder strek

hvit
grå
svart

Finnes ogå i svart
farge!
37159

Spacer til dørholder plopp
37195 passer til varenr. 37159.
37229 passer til varenr. 37228.
37305 passer til varenr. 37304.

37143
37144

37147
37146
37148

UTVENDIG

37228
37304

hvit
grå
svart

Dørholder plopp

dørholder
spacer til 37143

37145
Dørholder klaff
Farge hvit.

Dørholder og spacer
Modell hull. Farge hvit.

37227
Dørholder tre deler
Farge hvit/svart.

37160
Håndtak
Lengde hele håndtaket 17,3cm.
Lengde senter hull til senter
hull er 14,7cm. Plast. Farge
hvit. Selges i sett á 2 stk.

Solid, tykt og slitesterkt
dragtrekk med din firmalogo!

BESTSELGER

Tykkere og mer solid!
37252
Dragtrekk Hindermann
Den beste beskyttelsen mot været,
både sommer og vinter. Den
er enkel å sette på, og
beskytter deg mot
smøremidler og fett fra
draget. Forsterkede
sømmer. Farge grå.

37275
37276
37277
37278
37048
Dragtrekk
Beskytter draget mot
vær og vind. Farge grå.

hvitt trekk med en farge
hvitt trekk med to farger
sølvgrått trekk med en farge
sølvgrått trekk med to farger

Dragtrekk med din firmalogo - den beste beskyttelsen mot været
både sommer og vinter. Beskytter deg mot smøremidler og fett fra
draget. Full kantforsterkning som sikrer at trekket er rivesikker og har
høy slitestyrke. Tykt trekk = solid kvalitet! Holdbarhetstestet -40°C til
+80°C. Max trykkformat er 30x37cm. NB! Minimumsbestilling 250 stk.

www.casu.no

203

UTVENDIG

Understykker
37002
Understykke PVC til campingvogn
Passer til campingvogner og skjermer mot vind. Monteres enkelt i
sporet på vognen. Laget av PVC. Høyde 70cm. Selges på rull á 50m til
forhandler. Farge grå.

Tykkere og mer solid til vinterbruk!
37061
Understykke Hindermann til campingvogn
Passer til campingvogner og skjermer mot vind. Monteres enkelt i
sporet på vognen. Laget av høykvalitets materiale som er tykkere og
vinter-bestandig slik at den tåler kulde bedre. Høyde 75cm. Selges på
rull á 25m til forhandler. Farge grå.

BESTSELGER

37000
Understykke Fiamma til bobil
Passer til bobiler og skjermer mot vind. Monteres enkelt med
trykknapper og alle deler følger med. Høyde 60cm. Lengde 550cm.
Farge grå.

37003
Understykke Fiamma til Fiat Ducato
Passer til Fiat Ducato fra 2006 og skjermer mot vind.
Passer til følgende akselavstand:
3450mm, lengde på bilen 5416mm (L2).
4035mm, lengde på bilen 5998mm (L3).
4035mm, lengde på bilen 6363mm (L4).
Monteres enkelt med magneter og alle deler følger med. Høyde
55cm. Lengde 497cm. Farge grå.
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Understykker - Skvettlapper

UTVENDIG

37186
Understykke Fiamma til campingvogn
Passer til campingvogner og skjermer mot vind. Monteres
enkelt i sporet på vognen. Høyde 60cm. Lengde 450cm.
Farge grå.

37178
Skvettlapper til Fiat Ducato -06
Til å montere bak forhjulene på Fiat Ducato etter 2006.
Enkel å montere og fester følger med. Mål BxH: 22x34cm.
Sett á 2stk.

37001
37004

14” bredde 635 x dybde 185mm
16” bredde 690 x dybde 225mm

Hjulbuedeksel Hindermann
Til biler, campingvogner, bobiler og vans. Hjulbuedekselet
har en reflekterende overflate slik at hjulet blir beskyttet mot
UV-stråler og varme som igjen gjør at hjulet varer lenger. God
passform takket være en tredimensjonal konstruksjon. Passer
til enakslet hjul. Velg mellom to forskjellige størrelser.

37328
Hjulbuedeksel Hindermann
Til biler, campingvogner, bobiler og vans. Hjulbuedekselet
har en reflekterende overflate slik at hjulet blir beskyttet mot
UV-stråler og varme som igjen gjør at hjulet varer lenger. God
passform takket være en tredimensjonal konstruksjon. Passer
til toakslet hjul. Lengde på hjulbuedekselet er 155cm.
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Hjulbuedeksler

UTVENDIG

Hindermann hjulbuedeksler til enakslet og toakslet campingvogn
For at trekk og kulde ikke skal komme inn ved hjulet på campingvognen din er det nødvendig med et godt hjulbuedeksel. I tabellen
under finner du mange forskjellige da alle er spesialtilpasset merke og modell. Laget av vær- og vinterbestandig materiale. Farge grå.

Finn riktig hjulbuedeksel til din campingvogn!
Merke og modell

Varenr.
enakslet

Varenr.
toakslet

Hobby < 2013

37006

37005

Hobby 2010-2013 De Luxe / Excellent / La Vita

37253

-

-

37254

37171

37172

-

37255

Hobby > 2014 De Luxe-Easy
> 2015 Ontour

37280

-

Hobby > 2014 De Luxe / Prestige / Excellent
> 2015 Premium

37256

-

Knaus 2005-2010

37007

37289

Knaus 2010-2015 Sport
> 2015 Lifestyle / Südwind Exclusive

37281

-

Knaus 2010-2011 Südwind / Azur

37282

-

Knaus > 2010 Südwind / Nordic-Plus

-

37290

Knaus > 2015 Sport

-

37291

Hobby 2010-2013 Prestige / Excellent
Hobby 2011-2014 Premium
Hobby > 2014 Prestige
> 2015 De Luxe

Knaus Eiffelland

37182

-

Fendt > 2011 (to deler)

37183

37184

Fendt > 2015 Saphir / Bianco / Tendenza / Opal / Diamant / Brilliant (to deler)

37285

37292

Kabe 2012-2017 Edelsteine / Royal

37257

37258

LMC > 2015 Style

37286

-

LMC (TEC) > 2011-2013 Travel Active / Weltenbummler
> 2015 Vivo / Musica / Maestro

37287

-

-

37293

37288

37294

LMC > 2015 Musica / Maestro
Dethleffs > 2014 c’go / c’trend / Camper / Nomad / Beduin / Exclusiv
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Trekk til campingvogn og bobil

UTVENDIG

Hindermann Wintertime trekk til campingvogn og bobil
Serien Wintertime fra Hindermann består av trekk til campingvogn og bobil. Enten for å dekke hele kjøretøyet, eller bare taket.
Trekkene er laget av et pustende 3-lags SFS-3 materiale, og er meget slitesterkt samtidig som det har en lav egenvekt. Dette er
perfekt for å beskytte campingvognen eller bobil din mot is, snø, regn, skitt, sol, forurensning etc.
For at trekket skal passe best mulig til ditt kjøretøy så kan du velge mellom fem forskjellige former som skal passe de aller fleste
merker: campingvogn, helintegrert og alkovebobiler, kompakte bobiler, delintegrerte bobiler og spesiallaget til Fiat Ducato chassis
(passer også til Citroën Jumper og Peugeot Boxer). Taktrekket er universalt, og passer både til campingvogn og bobil.
Trekket har fire glidelåser som gjør det enkelt å få det på, samtidig som du kan gå inn og ut av bilen uten å fjerne trekket. Det gir deg
også tilgang til oppbevaringsrom på begge sider av kjøretøyet til enhver tid. Trekket har elastiske festereimer både på forsiden og
baksiden av kjøretøyet for en tettsittende passform. Taktrekket har festereimer rundt hele kjøretøyet for at det skal sitte godt fast.
Høyden på trekkene til campingvogn og bobil er ca. 35cm lavere enn full høyde på kjøretøyet, så husk å ta totalmål inkludert f.eks.
sykkelstativ og andre ting som er montert, og sjekk totalomkrets på trekket. Målene på taktrekket er selve trekket.
Alle festereimer følger med sammen med en praktisk bag til oppbevaring og et reparasjonskit. Farge grå.

Slitesterke og pustende trekk fra Hindermann!

Campingvogner
Lengde
bunn

Lengde
topp

Bredde

Omkrets

Høyde

Varenr.

430 cm

350 cm

250 cm

13,60 m

220 cm

38192

470 cm

390 cm

250 cm

14,40 m

220 cm

38193

510 cm

430 cm

250 cm

15,20 m

220 cm

38194

550 cm

470 cm

250 cm

16,00 m

220 cm

38195

590 cm

510 cm

250 cm

16,80 m

220 cm

38196

630 cm

550 cm

250 cm

17,60 m

220 cm

38197

670 cm

590 cm

250 cm

18,40 m

220 cm

38198

710 cm

630 cm

250 cm

19,20 m

220 cm

38199

810 cm

730 cm

250 cm

21,20 m

220 cm

38200

Taktrekk til vogn og bobil
Lengde på trekket

www.casu.no

Bredde på trekket

Varenr.

500 cm

300 cm

38214

550 cm

300 cm

38215

600 cm

300 cm

38216

650 cm

300 cm

38217

700 cm

300 cm

38218

750 cm

300 cm

38219

800 cm

300 cm

38220

850 cm

300 cm

38221
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Fiat Ducato
Lengde på trekket

Bredde

Høyde

Varenr.

550 cm

210 cm

227 cm

38297

615 cm

210 cm

227 cm

38298

655 cm

210 cm

227 cm

38299

Spesiallaget til Fiat Ducato chassis fra 2007 og nyere (passer også til Citroën Jumper og Peugeot Boxer). Trekkene er litt lengre enn
bilene for at det skal være plass til f.eks. sykkelstativ montert på bakdørene.

Helintegrert og alkove
Lengde
bunn

Lengde
topp

Bredde

Omkrets

Høyde

Varenr.

610 cm

537 cm

235 cm

16,90 m

270 cm

38201

650 cm

577 cm

235 cm

17,70 m

270 cm

38202

710 cm

637 cm

235 cm

18,90 m

270 cm

38203

750 cm

677 cm

235 cm

19,70 m

270 cm

38204

810 cm

737 cm

235 cm

20,90 m

270 cm

38205

860 cm

787 cm

235 cm

21,90 m

270 cm

38206

Delintegrert bobiler
Lengde
bunn

Lengde
topp

Bredde

Omkrets

Høyde

Varenr.

610 cm

385 cm

240 cm

17,00 m

250 cm

38210

660 cm

435 cm

240 cm

18,00 m

250 cm

38211

710 cm

485 cm

240 cm

19,00 m

250 cm

38212

770 cm

545 cm

240 cm

20,20 m

250 cm

38213

Kompakte bobiler

208

Lengde
bunn

Lengde
topp

Bredde

Omkrets

Høyde

Varenr.

630 cm

557 cm

225 cm

17,10 m

250 cm

38207

680 cm

607 cm

225 cm

18,10 m

250 cm

38208

730 cm

657 cm

225 cm

19,10 m

250 cm

38209
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Med 10mm isolasjon!
38271
38272
38273
38274

BxH
180x150cm
200x150cm
220x150cm
240x150cm

Trekk til front på vogn Hindermann m/isolasjon
Beskytter fronten på campingvognen mot is og
snø om vinteren. Vann- og vintersikker! Festes
i skinnen på vognen, og i maljer nederst for å
stramme trekket. Må ikke brukes under kjøring!
Laget av PE materiale med innvendig 10mm
polyesterisolasjon. Farge lys grå.

BESTSELGER

38058
38059
38086
38087

BxH
180x160cm
200x160cm
240x160cm
240x200cm

Trekk til front på vogn Hindermann
Beskytter fronten på campingvognen mot is og
snø om vinteren. Festes i skinnen på vognen, og
i maljer nederst for å stramme trekket. Laget av
TYVEK SUPRA-FC som er vær- og vinter-bestandig
og tåler UV-stråler. Kan også brukes bak på vogn.
Farge grå.

Til vogner med vindu!
38230
38231
38232

BxH
140x160cm
165x160cm
180x160cm

Trekk til front på vogn m/vindu Hindermann
Beskytter fronten på campingvognen mot is
og snø om vinteren. Med mulighet for å åpne
trekket slik at man kan se ut av vinduet! Festes i
skinnen på vognen,
og i maljer nederst
for å stramme
trekket. Laget av
kvalitetsmateriale
som er vær- og
vinter-bestandig
og tåler UV-stråler.
Farge grå.
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38079
Thermomatte utvendig til vindu Hindermann
Beskytter mot kulde, varme og innsyn hele året
rundt. Matten virker isolerende mot kulden om
vinteren, og om sommeren holder matten solen
ute og beskytter dermed
interiøret mot bleking.
For utvendig bruk til
vindu på campingvogner.
Monteres i skinnen over
vinduet, og den kan
rulles opp.
Mål BxH: 170x74cm.

38065
38066
38067

BxH
150x90cm
165x75cm
200x90cm

Trekk til gasskasse Hindermann
Beskytter gasskasserommet mot is og snø om
vinteren. Laget av vær- og vinterbestandig
materiale med beskyttende belegg. Festes i
skinnen over gasskassen, og i maljer nederst
for å stramme trekket. 500gr/m2. Farge hvit.

38104
38105

L x B x H
590x250x220cm omkrets 16,80m
630x250x220cm omkrets 17,60m

Trekk til campingvogn Hindermann
Dette trekket er den beste kvaliteten som er
på markedet! Laget av TYVEK-SUPRA-FC som
puster, også når det er dekket av snø. Trekke
er slitesterkt, UV-bestandig og vanntett. Det
beskytter campingvognen mot is, snø, regn, skitt,
sol, forurensning etc. Trekket består av flere lag
og er laget av et miljøvennlig stoff. Glidelåser gjør
at man kan gå inn og ut av bilen uten å fjerne
trekket. Trekket holder seg fleksibelt i kaldt vær.
Farge grå.
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38000
Isolasjonsmatte Fiamma Coverglas XL Ducato
Vanntett matte som beskytter mot varme og innsyn, samt holder
front- og siderutene rene. Matten holder solen og UV-strålene ute og
beskytter dermed interiøret mot bleking. Bra for bruk om sommeren!
Monteres enkelt uten å lage hull da matten festes enkelt på innsiden
av dørene og holdes fast når dørene er lukket. Bag til oppbevaring
følger med. Mål på matten og bagen: 33x48x12cm. Passer til Fiat
Ducato fra 06/2006.

38001
38049
38048
38068
38259
38102

Fiat Ducato 2007/2014 type 250/290
Fiat Ducato 2002-2006 type 230/244
Ford Transit fra 2014 (7.)
Ford Transit fra 2007 til 2013 (6.)
MB Sprinter fra 2018 (W907/W910)
VW T5/T6

Thermomatte utvendig Hindermann
Beskytter mot kulde, varme og innsyn hele året rundt. Matten virker
isolerende mot kulden om vinteren, og om sommeren holder matten
solen ute og beskytter dermed interiøret mot bleking. Matten består
av en hel del som dekker hele fronten og sidevinduene, og fronten
kan åpnes. Monteres enkelt uten å lage hull da matten festes på innsiden av dørene og holdes fast når dørene er lukket. Laget av høykvalitets materiale som er vær- og vinterbestandig og tåler UV-stråler.

38069
Thermomatte utvendig Fiamma Thermoglas XXL
Perfekt matte til vinteren da den beskytter hele motoren mot is og
snø. Laget av isolert materiale så matten er meget godt egnet for
kalde vinterdager. Matten består av to avtagbare deler. Den øvre
delen dekker front- og sidevinduene. Den nedre delen festes med
borrelås og går ned til bakken. Monteres enkelt uten å lage hull da
matten festes enkelt på innsiden av dørene og holdes fast når dørene
er lukket. Passer til Fiat Ducato fra 06/2006.

38107
38175
38106
38176

Lux (overdel) til Adria Sonic fra 2012
Lux-Duo (underdel) til Adria Sonic fra 2012
Lux (overdel) til Hymer B-Klasse Starlight fra 2011
Lux-Duo (underdel) til Hymer B-Klasse Starlight fra 2011

Trekk til front på bobil Hindermann Lux og Lux-Duo
Beskytter mot kulde, varme og innsyn hele året rundt. Matten virker
isolerende mot kulden om vinteren, og om sommeren holder matten
solen ute og beskytter dermed interiøret mot bleking. Lux matten
dekker øverste del av bobilen og fronten kan åpnes. Lux-Duo matten
dekker nederste del og delene festes sammen med borrelås, men kan
også brukes hver for seg. Laget av høykvalitets materiale som er værog vinterbestandig og tåler UV-stråler.
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38108
38109
38110
38174
38111

Fiat Ducato 2007/2014 type 250/290
Mercedes Sprinter 2007/2014 (W906)
Ford Transit fra 2007 til 2013 (6.)
Ford Transit fra 2014 (7.)
VW T5/T6

Trekk til front på bobil Hindermann
Beskytter bobilen mot is og snø om vinteren,
og sol og varme om sommeren, samt hindrer
innsyn. Matten består av en hel del som dekker
hele fronten og sidevinduene. Monteres enkelt
uten å lage hull da matten festes på innsiden
av dørene og holdes fast når dørene er lukket. Laget av TYVEK SUPRA-FC som er vær- og
vinterbestandig og tåler UV-stråler. Farge grå.

38050
Trekk til tak på bobil Fiamma Cover Top
Meget solid trekk laget av UV-bestandig vinyl
som beskytter bobilen mot forurensning, støv,
sol etc. Forsterkede hjørner. Lett å stramme
ved å bruke tau (ikke inkludert). Mål LxB:
850x520cm.

BESTSELGER

L x B x H
38043 716x259x274cm størrelse M opp til
710cm lengde
38047 808x259x274cm størrelse L opp til
800cm lengde
Trekk til bobil Fiamma Cover Premium
Beskytter bobilen mot sol, UV-stråler, støv, forurensning, snø, is etc. Laget av solid og pustende
stoff som forhindrer fuktighet og holder en lav
temperatur innvendig. Sidepanelene holdes
oppe av borrelåser, og tre praktiske glidelåser
gjør at man kan gå inn/ut av bilen uten å fjerne
trekket. Farge grå.
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Mover Reich easydriver

Kraftige, trygge og raske movere fra easydriver som gjør det enkelt å snu og manøvrere tunge campingvogner under alle forhold uten
å skade dekkene eller bakken! Easydriver kommer i forskjellige modeller til både enakslet og toakslet campingvogn med automatisk
eller manuell til/frakobling. Med sitt kompakte og enkle design passer easydriver til alle campingvogner, og den er egnet for alle
størrelser.
Det følger med en fjernkontroll som gir meget nøyaktige kommandoer, og som gjør at det er mulig å gjennomføre de skarpeste
svingene på trange plasser og ulendt terreng. Fjernkontrollen viser hele tiden statusen til easydriver, og man ser også status på
batteri og vekt slik at man unngår overbelastning. Toppmodellen easydriver infinity kan også kontrolleres ved bruk av easydriver app
på din smarttelefon (Apple iOS eller Android).
De patenterte easydriver-rullene er presise, slitesterke og gir en best mulig trekkraft i alle typer terreng, også på vanskeligere
underlag som vått gress, gjørme, skråninger etc. Myk start-og stopp-funksjon for presis manøvrering. Til/frakobling er enkelt, uansett
om man velger den manuelle eller automatiske modellen.
Alle easydriver-modellene er laget av spesialutviklet high-tech materialer som skal forhindre korrosjon. Dette gjør at easydriver ikke
ruster, og har en lenger levetid.

easydriver infinity er den første moveren på markedet som ikke
har girboks på siden = mye enklere og raskere montering!
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ENAKSLET

Varenr.

Egenvekt

Max stigning

Til/frakobling

Strømforbruk

easydriver infinity 2.5

37321

ca. 29 kg

15% 2500 kg
33% 1200 kg

automatisk

ca. 18 A

easydriver pro 1.8

37202

ca. 32 kg

15% 1800 kg
28% 1200 kg

automatisk

ca. 20 A

easydriver basic 1.8

37204

ca. 33 kg

15% 1800 kg
28% 1200 kg

manuell

ca. 20 A

easydriver basic 2.3

37205

ca. 35 kg

15% 2300 kg
30% 1200 kg

manuell

ca. 25 A

TOAKSLET

Varenr.

Egenvekt

Max stigning

Til/frakobling

Strømforbruk

easydriver infinity 3.5

37322

ca. 58 kg

12% 3500kg
27% 1800 kg

automatisk

ca. 30 A

easydriver pro 2.8

37206

ca. 64 kg

12% 2800 kg
18% 1800 kg

automatisk

ca. 35 A

easydriver basic 2.8

37208

ca. 66 kg

12% 2800 kg
18% 1800 kg

manuell

ca. 35 A

easydriver basic 3.1

37209

ca. 70 kg

12% 3100 kg
20% 1800 kg

manuell

ca. 40 A

Solid mover som
er presis, enkel,
rask og trygg i
bruk!
BESTSELGER
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Kulekoblinger og tilbehør
37016
Kulekobling AL-KO 3-i-1
Inneholder:
1 x AKS3004 med stabilisator
1 x lås til AKS3004 inkl. to nøkler
1 x safety ball
Totalvekt 3000kg.

37015
Kulekobling AL-KO AK2700 Ø40mm
Med koblingsindikator som viser
riktig tilkobling på kulen og slitasjeindikator som viser slitasje både på
kulen og på kulekoblingen. Lav profil
på håndtaket gjør det enklere når
kjøretøyets bakdør er lav. Max kuletrykk 120kg. Totalvekt 2700kg.

37214
Kulekobling AL-KO AKS3004
Stabilisator, koblings- og slitasjeindikator og fire friksjonsbelegg som
presses mot kulen og motvirker støt
og slingring. Dette gir en roligere og
mer avslappet kjøreopplevelse. Gir
en hurtigere stabilisering i en nødsituasjon. Totalvekt 3000kg.

37189
Friksjonsbelegg til AKS2000/2004/3004
Til sidene.
Passer til følgende:
AKS 2000 med ETI nr 811 041
AKS 2004 med ETI nr 811 280,
811 359 og 811 431
AKS 3004 med ETI nr 811 342 og
811 426

80036
Håndtak AKS3004
Kun håndtaket til AKS3004.

37190
Friksjonsbelegg til AKS2004
Foran og bak.
Passer til følgende:
AKS 2004 med ETI nr 811 280 og
811 359

37014
Kulekobling AL-KO AK160 Ø50mm
Med koblingsindikator som viser
riktig tilkobling på kulen og slitasjeindikator som viser slitasje både på
kulen og på kulekoblingen. Lav profil
på håndtaket gjør det enklere når
kjøretøyets bakdør er lav.
Totalvekt 1300kg.

37226
Friksjonsbelegg til AKS3004
Foran og bak.
Passer til følgende:
AKS 3004 med ETI nr 811 426 og
811 431

37212
Kulekoblingslås AL-KO
Passer til AK160.
Forhindrer uønsket til- og frakobling.
Dekker boltene og forhindrer tyveri
av kulekoblingen. Kan brukes under
kjøring. Ø35mm. Farge sølvgrå.

37018
Kulekoblingslås AL-KO
Passer til AKS1300.
Forhindrer uønsket til- og frakobling.
Dekker boltene og forhindrer tyveri
av kulekoblingen. Kan brukes under
kjøring. Farge sølvgrå.

37017
Kulekoblingslås AL-KO
Passer til AK160/300.
Forhindrer uønsket til- og frakobling.
Dekker boltene og forhindrer tyveri
av kulekoblingen. Kan brukes under
kjøring. Ø50mm. Farge sølvgrå.

37019
Kulekoblingslås AL-KO
Passer til AKS2004/3004.
Forhindrer uønsket til- og frakobling.
Dekker boltene og forhindrer tyveri
av kulekoblingen. Kan brukes under
kjøring. Farge sølvgrå.
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37223
Safety ball AL-KO
Farge rød.

37011
Kulekobling Winterhoff WS3000
Inkl. stabilisator
og slitasjeindikator.
Totalvekt 2700kg.

37222
Soft Ball AL-KO
Med denne kulebeskytteren
montert på bilens kule minimeres
risikoen for skader hvis man skulle
være uheldig å sparke borti med
skinnleggen eller komme borti
andres kjøretøy. Ø50mm.
Farge rød.

37012
Kulekoblingslås Robstop
Passer til Winterhoff WS3000.
Inkl. safety ball og to nøkler.

37225
Soft Dock AL-KO
Med denne beskytteren montert på kulekoblingen minimeres
risikoen for skader på bilens
støtfanger og hvis man skulle
være uheldig å sparke borti med
skinnleggen.
Farge rød.

37013
Safety Ball Winterhoff
Farge blå.

37215
Sikkerhetswire AL-KO
Med karabinkrok.
Lengde 100cm.

37042
Friksjonsbelegg til WS3000
fra 08/2002
Clip-on.

37045
Sikkerhetswire m/krok og hurtigfeste
Enklere og hurtigere å feste av og på!
Lengde 100cm.

37043
Friksjonsbelegg til WS3000
før 07/2002

37044
Sikkerhetswire m/krok og ring
Lengde 100cm.

37162
Belg til Winterhoff WS3000
Fra 08/2002.
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37025
Kulekoblingslås universal
Inkl. discus lås og to nøkler.

37024
Kulekoblingslås Tylock
Kan brukes både når tilhengeren
er parkert, og når den er koblet
på bilen. Inkl. lang hengelås og to
nøkler.

37213
Kulekoblingslås AL-KO universal
Passer de fleste standardkoblinger
med Ø50mm. Inkl. to nøkler.

37020
Kulekoblingslås Alu-King
Inkl. to nøkler.

37030
Hjullås Venus
Bredden kan justeres fra 19-28cm.
Inkl. to nøkler.

37023
Kulekoblingslås Simsafe
Inkl. discus lås og to nøkler.

37026
Innstikkslås AL-KO
Passer til AL-KO AKS1300.
Inkl. to nøkler.

37027
Hengelås Discus
Inkl. to nøkler.

37327
Innstikkslås Knott
Passer til KS25/KS30/KS35.
Inkl. to nøkler.

37028
Hengelås AL-KO
Passer til AK160/300/350.
Lang type. Inkl. to nøkler.

Besøk oss på www.casu.no!
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35603
Støtteben TESA Autolift 4 inkl. underlag
TESA Autolift 4 er fire elektriske 12V støtteben som sørger for at ditt kjøretøy står i vater. De har stor løftehøyde og lav egenvekt.
Støttebena har en løftekraft på 2000kg hver, og de styres via et kontrollpanel eller fjernkontroll (begge medfølger). De styres helautomatisk, eller parvis manuelt (venstre, høyre, foran, bak) hvis du for eksempel ønsker å løfte en side for å bytte dekk. Støttebena
posisjoneres horisontalt under kjøring. De kan monteres på kjøretøy opptil 5,5 tonn. Høyden fra bakken til chassis må være 32-55cm.
Høyden på støttebenet når det er sammenslått er 31cm. De løfter 16cm. Adapter må alltid kjøpes i tillegg ut i fra hvilke chassis
bobilen har, og de leveres i komplette sett. Se oversikt over adaptere nederst på denne siden. Universal-adapteren (varenr. 35612)
trenger du for spesielle installasjoner når f.eks. Ducato-adapteren ikke passer når f.eks en vanntank eller lignende er montert i veien
på adapterplassen.
TESA Autolift 4 er enklere, raskere og rimeligere å montere enn hydrauliske system, og trenger bare tilkobling til strøm. Strømforbruk
er kun 12A. De har lav egenvekt på ca 60-65 kg avhengig av modell. Lite vedlikehold da de ikke bruker olje, og dermed ingen fare for
luft- eller oljelekkasje. Utviklet for å virke selv i ekstreme værforhold. Utmerket 7-lags galvanisert belegg mot korrosjon, og kablene
er meget godt beskyttet mot vær og veiforhold. Underlag følger med og hindrer at støttebena synker i bakken.

Adapter må alltid kjøpes i tillegg ut i fra hvilke
chassis bobilen har!

35604 adapter
Passer til Fiat Ducato
X250/X290 standard.

35605 adapter
Passer til Fiat Ducato
X250/X290 AL-KO.

35606 adapter
Passer til Fiat Ducato
X250/X290 Euro 6.

35607 adapter
Passer til Fiat Ducato
244 standard.

35608 adapter
Passer til Fiat Ducato
244 AL-KO.

35609 adapter
Passer til Iveco Daily.

35610 adapter
Passer til Ford Transit
Euro 6.

35611 adapter
Passer til Renault Master.

35612 adapter
Universal adapter for
spesielle installasjoner.

35614 adapter
Passer til Mercedes
Sprinter.
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219

UTVENDIG

Elektriske støtteben

NY

UP4 elektriske støtteben.
35628
UP4 elektriske støtteben
Elektriske støttebein for campingvogner (maks. 2500 kg),
som enkelt styres med medfølgende fjernkontroll. UP4 kan
ettermonteres på AL-KO CHASSIS. Når alle støttebenene
er drevet ut, kan de justeres individuelt. Støttebenene er
også utstyrt med Bigfoot-plater for å fungere på de fleste
overflater. Strøm: 12V. Vekt: 34 kg. Systemvekt ca. 40 kg.
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35580
Støtteben AL-KO compact
Støtteben som kan ettermonteres
på vogner uten AL-KO chassis.
Galvanisert som gir lang levetid.
Lengde 438mm. Bredde 265mm.
Max. høyde 410mm. Vekt 3,0kg.
Max. statisk bæreevne 500kg.
Sammenlagt totalvekt 1000kg.

35537
Støtteben Winterhoff ADS460
Stål. Lengde 575mm.
Hullavstand 200/160mm bred.
Max belastning 400kg.
Egenvekt 3,5kg.

35532
Støtteben AL-KO standard kort
Enkel og rask montering på vogner
som har AL-KO chassis.
Galvanisert som gir lang levetid.
Lengde 505mm. Bredde 260mm.
Max. høyde 470mm. Vekt 3,4kg.
Max. statisk bæreevne 800kg.
Sammenlagt totalvekt 1300kg.

35540
Støttebensveiv m/kulegrep
Til 19mm støtteben.
Lengde 80cm.
Farge svart.

35579
Støtteben AL-KO standard lang
Enkel og rask montering på vogner
som har AL-KO chassis.
Galvanisert som gir lang levetid.
Lengde 605mm. Bredde 260mm.
Max. høyde 500mm. Vekt 3,6kg.
Max. statisk bæreevne 800kg.
Sammenlagt totalvekt 1300kg.

35538
35583

35582
Støtteben AL-KO stabilform
Opptil 20% økt stabilitet med
stabilform sammenlignet med
standard støtteben. Galvanisert.
Lengde 605mm. Bredde 280mm.
Max. høyde 470mm. Vekt 4,2kg.
Max. statisk bæreevne 1000kg.
Sammenlagt totalvekt 2000kg.

35548
Drillforlenger 33cm
Til 19mm støtteben.

35581
Støtteben AL-KO stabilform premium
Opptil 20% økt stabilitet med
stabilform sammenlignet med
standard støtteben. Galvanisert.
Lengde 605mm. Bredde 281mm.
Max. høyde 520mm. Vekt 4,9kg.
Max. statisk bæreevne 1250kg.
Sammenlagt totalvekt 2500kg.

35561
Drillforlenger 55cm
Til 19mm støtteben.

35571
Underlag til støtteben AL-KO Big Foot
Når støttebenet senkes vil Big Foot
automatisk plasseres i korrekt vinkel
når platen når bakken. Hindrer også
at støttebenet synker ned i bakken.
Mål LxB: 20x18cm.
Farge mørkgrå.
Sett á 4stk.

35542
Underlag til støtteben PVC
Hindrer at støttebenet
synker i bakken.
Mål LxB: 19x14cm.
Farge mørkgrå.
Sett á 4stk.
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lengde 90cm
lengde 65cm

Støttebensveiv m/kulegrep AL-KO
Til 19mm støtteben.
Farge rød.
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35533
Støtteben til bobil 29-45cm
Står stødig på ujevnt underlag.
Kan justeres fra 29-45cm.
Sett á 2stk.

35536
Støtteben til bobil 29-49cm
Står stødig på ujevnt underlag.
Kan justeres fra 29-49cm.
Inkl. sveiv og fester.
Belastning 500kg.
Sett á 2stk.

BESTSELGER
35534
Støtteben til bobil 39-55cm
Står stødig på ujevnt underlag.
Kan justeres fra 39-55cm.
Sett á 2stk.

35535
Støtteben til bobil 33-53cm
Står stødig på ujevnt underlag.
Kan justeres fra 33-53cm.
Inkl. sveiv og fester.
Belastning 500kg.
Sett á 2stk.

38022
Vater trekant

38021
Vater m/magnet

35575

Støtteben AL-KO ClickFix
Rammehøyde 310-424mm. Høyde på støttebena 281-445mm. Egenvekt 7,2kg.

35565

Støtteben AL-KO ClickFix
Rammehøyde 320-440mm. Høyde på støttebena 297-464mm. Egenvekt 7,3kg.

35577

Støtteben AL-KO ClickFix
Rammehøyde 420-624mm. Høyde på støttebena 397-654mm. Egenvekt 8,4kg.

35564

Støtteben AL-KO ClickFix
Rammehøyde 460-710mm. Høyde på støttebena 446-744mm. Egenvekt 8,9kg.

AL-KO Clickfix støtteben passer å montere bak på alle bobiler som har AL-KO AMC chassis og rammeforlengelser fra AL-KO.
Støttebena gir en markant stabilitetsforbedring og de sveives meget enkelt opp og ned. Allerede under den første omdreiningen
med sveiven vil støttebenet falle ned i loddrett stilling og begynne å skyve seg ut. Når du sveiver støttebenet opp igjen vil du høre en
klikkelyd når det låser seg i opphevet stilling. Du trenger ikke å bruke makt eller gjøre noe ekstra for å sikre støttebena. Og skulle du
glemme å sveive støttebena opp før du begynner å kjøre vil de bøye seg forover eller bakover avhengig av kjøreretningen.
Å montere AL-KO Clickfix går raskt og enkelt. Alle AMC chassis og rammeforlengelser produsert fra august 1995 har forhåndslagde
hull så det er bare å skru støttebena fast med to skruer på hver side. Max. statisk bæreevne per støtteben er 1000kg. Sett á 2stk.
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37180
Nesehjul AL-KO Premium m/vekt
Det brede hjulet gjør det lett å
manøvrere vognen på hardt og
bløtt underlag. Vekten gjør det
enklere å laste vognen. Avtagbart,
ergonomisk håndsving. 230x80mm.
Ø48mm. Egenvekt 9,8kg.
Max. statisk bæreevne 300kg.

37032
Nesehjul kompakt
220x65mm.
Plastfelg.
Ø48mm.

37233
Nesehjul AL-KO kompakt
Galvaniserte rør, ergonomisk
håndsving og plastfelg.
215x65mm.
Ø48mm.
Totallengde uten håndsving: 56cm.
Egenvekt 5kg.
Max. belastning 150kg.

37033
Nesehjul kompakt
200x50mm.
Stålfelg.
Ø48mm.

BESTSELGER
37235
Nesehjul AL-KO kompakt
Galvaniserte rør, ergonomisk
håndsving og plastfelg.
200x50mm.
Ø48mm.
Totallengde uten håndsving: 47cm.
Egenvekt 4,8kg.
Max. belastning 150kg.

37034
Nesehjul luft
260x85mm.
Metallfelg.
Ø48mm.

37239
Nesehjul AL-KO kompakt
Galvaniserte rør, ergonomisk
håndsving og stålfelg.
200x50mm.
Ø48mm.
Totallengde uten håndsving: 55cm.
Egenvekt 4,8kg.
Max. belastning 150kg.

37234
Nesehjul AL-KO kompakt m/brems
Bruk hånden eller foten til å sette
bremsen på/av. Galvaniserte rør,
ergonomisk håndsving og plastfelg.
200x50mm. Ø48mm.
Totallengde uten håndsving: 47cm.
Egenvekt 4,8kg.
Max. belastning 150kg.

37035
Reservehjul til 37032

37036 Reservehjul til 37033 m/plastfelg
37037 Reservehjul til 37033 m/stålfelg

37038
Reservehjul til 37034

37224
Håndtak AL-KO
Passer til nesehjul som har
48mm diameter på røret.
Monteres enkelt med fire skruer.

↑ uten Easy Wheel
med Easy Wheel ↓

37238
Doble støttehjul Reich Easy Wheel til nesehjul
På løs grus, gjørme og andre bløte underlag har vanlige
nesehjul en tendens til å grave seg ned i bakken. Dette gjør
manøvreringen av campingvognen vanskelig, men nå kan
du enkelt erstatte ditt standard hjul på nesehjulet med disse
doble, luftfylte støttehjulene som løser problemet. De hjelper
deg enkelt og trygt med å manøvrere din campingvogn på alle
tenkelige underlag.
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37008
Hjulkapsler Amsterdam 15”
Laget av høykvalitets ABS-plast.
Passer bra til f.eks. Fiat Ducato.
Farge krom.
Sett á 4stk.

37039
Nesehjulklemme
Passer til nesehjul som har
48mm diameter på røret.

BESTSELGER
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37236
Nesehjulklemme AL-KO
Passer til nesehjul som har
48mm diameter på røret.
Max. belastning 200kg.

37009
Hjulkapsler Amsterdam 16”
Laget av høykvalitets ABS-plast.
Passer bra til f.eks. Fiat Ducato.
Farge krom.
Sett á 4stk.

37237
Nesehjulklemme AL-KO
Med leddet låsearm.
Passer til nesehjul som har
48mm diameter på røret.
Max. belastning 300kg.

37240
Vekt CWC 1500kg
For å kontrollere totalvekten til
biler, vans, bobiler, campingvogner
og tilhengere. Digital LCD-skjerm.
Bruker 3 x AAA batterier.
Kapasitet 1500kg per hjul.
Mål LxBxH: 36x7x4cm.

37041
Kuletrykkvekt
Kapasitet 50-100kg.

37168
Vekt CWC 1000kg
For å kontrollere totalvekten til
biler, vans, bobiler, campingvogner
og tilhengere. Digital LCD-skjerm.
Bruker 3 x AAA batterier.
Kapasitet 1000kg per hjul.
Mål LxBxH: 36x7x4cm.
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Thetford serviceluker
Servicelukene gjør det enklere å få tilgang til vanskelig tilgjengelige rom i både campingvogner
og bobiler. Alle modellene har et moderne design, er UV-bestandige, vanntette og meget
slitesterke. Spesielle trykknapper gjør at dørene holder seg ordentlig lukket. Dobbel tetning
sikrer optimal isolasjon. De er enkle å montere enten vertikalt eller
horisontalt. Mal for utskjæring og bruksanvisning
følger med. Den delen som skjæres ut kan brukes
som dør slik at luken får samme utseendet
som resten av campingvognen/
bilen. Lås og nøkler følger med.

Modell 3

Modell 4

Modell 5

Modell 6

Modell 7

Mål utvendig (HxB)

385 x 335 mm

700 x 395 mm

785 x 340 mm

1038 x 465 mm

1108 x 346 mm

Mål utskjæring (HxB)

349 x 296 mm

648 x 348 mm

749 x 297 mm

997 x 419 mm

1069 x 299 mm

Mål lysåpning (HxB)

330 x 280 mm

630 x 330 mm

730 x 280 mm

980 x 400 mm

1051 x 282 mm

Veggtykkelse

23 - 39 mm

Antall låser

1

2

2

3

3

Varenr. for hvit farge

37051

37053

37056

37059

37060

Varenr. for lysgrå farge

37049

37052

37055

37058

-
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Vi har

i alle størrelser!

Globex 80 med og uten voks er et ekstra høykonsentrert og effektivt rengjøringsmiddel spesielt tilpasset for vask av campingvogn og
bobil. Løser raskt og enkelt fett, olje, sot, belegg osv. Du blir kvitt de svarte stripene på sidene! Globex 80 er også meget godt egnet
for de fleste andre skitne kjøretøy og overflater som tåler rengjøringsmiddel. Løser ikke opp lim eller fuger. Ved minste usikkerhet
anbefales det å først prøve og rengjøre en mindre overflate, og kontrollere resultatet.
Tips til andre bruksområder:
Bruk Globex 80 på overflater som tåler rengjøringsmiddel!
Bruksanvisning:
Påfør Globex 80 med sprayflaske nedenifra og opp. Bruk svamp eller myk børste om det er behov. La Globex 80 virke noen minutter.
Skyll deretter rikelig med vann før middelet tørker på overflaten – begynn nedenifra og opp. Rengjør helst et avgrenset område av
gangen for å unngå at det tørker. Rengjør ikke varme overflater eller i direkte sollys.
Anbefalt dosering for rengjøring av middels skitne overflater:
1 dl Globex 80 til 8 liter vann.
Anbefalt dosering for rengjøring av meget skitne overflater:
1 dl Globex 80 til 1 liter vann.

MED VOKS

35006
35072
35005
35075
35003
35077
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1 liter med voks
2,5 liter med voks
5 liter med voks
10 liter med voks
25 liter med voks
210 liter med voks

Beskytt miljøet - utfør
rengjøringen på egnet plass!

UTEN VOKS

35000
35071
35004
35074
35002
35076

1 liter uten voks
2,5 liter uten voks
5 liter uten voks
10 liter uten voks
25 liter uten voks
210 liter uten voks
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35013
Armor All Clean-Up Wipes
Rengjør raskt og enkelt de fleste
overflater i bilen. Den ekstra kraftige
duken er utmerket til å gni på
vanskelige flekker uten å skade flaten.
Kan brukes til tekstil, plast og gummi. 30
servietter.

35015
Armor All Vinyl Wipes blank finish
Renser, fornyer og beskytter!
Trippel-virkende produkt som er raskt
og enkelt å bruke. Det etterlater ikke søl
og serviett holder til behandling av hele
dashbordet. Velegnet for både plast, vinyl
og gummi - både innvendig og utvendig
på bilen. 30 servietter.

35014
Armor All Glass Wipes
Spesielt utviklet for bilfrontruter. Fjerner
støv, smuss og insekter
raskt og effektivt. Kan brukes ut- og
innvendig på bilglass. Etterlater ikke
“striper”. Velegnet for bruk på speil.
En serviett er nok til å behandle
innsiden av en hel frontrute. 30 servietter.

35054
Yachticon Tent & Canvas Cleaner
Renser grundig og forsiktig alle
typer stoff som f.eks. markiser, hvite
og fargede telt, presenninger,
oppblåsbare gummibåter og andre
tekstiloverflater. Fjerner all skitt og smuss,
også vanskelige flekker som olje- og
fettflekker. 500ml.

35039
Turtle Wax Cockpit Shine Pad
Interiørfornyer som gir nytt liv og original
farge til gammelt og falmet interiør. For
vinyl, plast, lær, gummi og tredetaljer. Du
ser at støvet binder seg i svampen
og ikke bare virvler opp. Antistatisk. Må
ikke brukes på overflater der glatthet
medfører fare.

35042
Turtle Wax Extreme Textile Clean
Kraftig skumrens som fjerner smuss og
flekker fra setetrekk, matter og andre
tekstiler i bilen. Medfølgende børste er
effektiv ved inngrodd smuss og ekstra
vanskelige flekker. Kan brukes på de fleste
tekstiler som tåler vann og som ikke
trenger kjemisk rens. 400ml.

35085
Diesel booster TRI-PAK
Brukes til dieselmotorer for å motvirke
dannelsen av mikroorganismer i drivstofftanken/filteret. Forlenger utskiftningsintervallet for partikkelfilteret, gir bedre
forbrenning og lavere sotutslipp. Kan
gi lavere dieselforbruk. Volum 500 ml
(holder til 650 liter drivstoff).

35050
Polish Yachticon Premium m/teflon
Premium polish som rengjør, polerer
og beskytter samtidig! Laget av en spesiell
kombinasjon av voks og teflon. Passer til
alle typer fiberglass, malte overflater etc.
Fremragende beskyttelse mot falming og
oksidasjon. Fjerner alle typer smuss, flekker og salt. 500ml.

35007
Diamant polish
Alt i ett - renser, polerer og vokser!
Gir glans og beskyttelse i 4-6 mnd.
Inneholder verken silikon eller slipepasta.
Enkel å bruke: vask, poler, la tørke og
tørk til slutt av støvet. Fjerner asfalt, rust,
oksidasjon m.m. 600ml.
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35009
Diamant Weisserstein
Renser, rubber, polerer og beskytter!
Kan brukes til caravan, bil og hjemmet.
Ideell til plast, messing, kobber, krom,
edelstål, rustfritt, sølv, gull m.m. Super for
komfyren, oppvaskbenken, plastmøbler
og tekstiler. 400gr.

35052
Yachticon Acrylic Scratch
Remover
Fjerner små, fine riper og
matte flekker i akryl, polykarbonat og de fleste andre
plastoverflater. Fjerner også
misfarging på overflater.
Langtidsbeskyttelse mot
smuss. Frastøter regn. 250ml.

35010
Simar 2 rensekrem
Rengjør alle overflater som lakk,
glassfiber eller plast. Fjerner svarte
gummistriper, insekter, tjære etc.
Meget skånsom og kan også brukes som
rensemiddel for hendene. 500ml.

35084
Avfettingsmiddel Uniol X 1l
Uniol X er et nesten luktfritt
kald-avfettingsmiddel for
fjerning av sot, olje, fett, tjære
og asfaltflekker. Passer for
rengjøring av kjøretøy, maskiner, motorer, verktøy, utstyr
og deler. Lett å jobbe med.
Brukes i konsentrat. 1 liter.

35044
Turtle Wax Caravan Wash & Shine
Et meget konsentrert rengjøringsmiddel som inneholder Carnaubavoks.
Fjerner effektivt sot, svarte renner,
fett, olje etc. Utviklet i samarbeid med
ledende leverandører av campingvogner
og bobiler. Krakelerer ikke plastvinduer.
1 liter.

35086
Avfettingsmiddel Uniol X 5l
Uniol X er et nesten luktfritt
kald-avfettingsmiddel for
fjerning av sot, olje, fett, tjære
og asfaltflekker. Passer for
rengjøring av kjøretøy, maskiner, motorer, verktøy, utstyr
og deler. Lett å jobbe med.
Brukes i konsentrat. 5 liter.

35051
Yachticon Acrylic Care
Gjenoppretter glans og klarhet til akryl, polykarbonat og
de fleste andre typer plastoverflater. Fjerner skitt, støv
og annet smuss. Etterlater
et beskyttende belegg som
hindrer statisk opplading og
tiltrekking av støv. 500ml.

NY

NY

BESTSELGER

35053
Yachticon Black Streak
Remover
Rengjør alle overflater som
metall, glassfiber, malte
overflater etc. Fjerner all
skitt og smuss, også vanskelige flekker og svarte streker.
Meget enkel å bruke; spray
og tørk av! 500ml.
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35040
Turtle Wax Insect Remover
Et spesialmiddel som raskt
og effektivt løser opp insektsrester. Brukes på alle
lakkerte flater, glass, plast
og krom. Inneholder ikke
slipemidler. Unngå
kontakt med ubehandlet
aluminium, og vis forsiktighet ved bruk på acryl og
andre blanke plastoverflater.
500ml.

38306 Rustfjerner Dekalin
Dekarust Remover 250ml
Unik aktiv formel, løser
opp rust og smuss. Trenger
umiddelbart inn på vanskelig
tilgjengelige steder. Velegnet
for alle korroderte overflater.
Inneholder ingen silikoner,
ingen mineraloljer, eller
stoffer som hemmer vedheft
av lakk. Økonomisk i bruk.
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38307 Rengjøringsmiddel
Dekalin Dekaclean Glass
Foam 400ml
Rengjøringsspray til frontruter og speil (Ikke egnet
for akryl og polykarbonat
vinduer). Ripefri renseeffekt.
Fjerner nikotin og silikon.
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Vi er stolte av vår egen spesialpolish til
bobil, caravan, bil og båt!
Rengjør, polerer og forsegler
samtidig!
BESTSELGER
35055
CASU polish
Spesialpolish til bobil, caravan, bil og båt.
Rengjør, polerer og forsegler samtidig!
Voks av høy kvalitet og beskyttende akryl sørger for langvarig overflatebeskyttelse. Passer for alle materialer, og er spesielt bra til
metall, plast og malte overflater. Veldig enkel å bruke. Kan brukes for hånd eller med maskin. Innhold 500 ml. Oppbevares
utilgjengelig for barn.
Bruksanvisning: Rist flasken godt før bruk. Rengjør og tørk overflaten som skal poleres. Påfør polish på en myk og ren bomullsklut.
Jobb polishen godt inn i overflaten ved å bruke lette sirkelbevegelser. La det tørke en kort stund før endelig polering med en ren klut.
Innhold: Vann, isoparafinsk hydrokarbon, poleringsstoffer, spesielle oljer, emulgatorer og glycerin.
OBS! Påfør polish på et lite område av gangen. Bytt klut ofte. Må ikke påføres i direkte sol eller ved kalde temperaturer.

Alt du trenger til å vaske campingvognen eller bobilen din!
35011
CASU bøtta
Med CASU bøtta får du alt du trenger til vask av
campingvogn og bobil!
Inneholder følgende:
1 stk Globex 80 1l u/voks
1 stk CASU polish 500 ml
1 stk Turtle Wax bøtte 10l
12 stk Turtle Wax polérduk
500 gr Turtle Wax polérgarn
1 stk svamp
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35065
Mikrofiberkluter Kent
Tørr mikrofiberklut bruker statisk
elektrisitet til å rense og polere
skånsomt og ripefritt. Fuktig klut
rengjør gjenstridige merker og
etterlater en stripefri overflate.
Brukes uten kjemikalier.
Mål 30x40cm. 3stk (blå, gul, rosa).

35063
Turtle Wax Shamposvamp
Svamp impregnert med
voksshampo. Pakke
med 10 stk.

35025
Turtle Wax pusseskinn
Syntetisk pusseskinn, fungerer like
bra som et naturskinn. Tåler
syntetiske rengjøringsmidler samt
olje og bensin. Til tørking av bil, ruter
og speil etter vask. Mål: 43x32,5cm.

35064
Vaskevott Kent Wash Mitt 2 in 1
Tosidig vott: en side for fjerning av flekker
fra ruter, lamper og støtfangere, og en
mykere mikrofiberside som tiltrekker
og løfter løs skitt og smuss fra lakkerte
overflater. Høy oppsugingsevne for
effektiv vasking og minsker risiko for
striper. Assorterte farger.

35043
Turtle Wax mikrofiberkluter
4stk spesielt utvalgte mikrofiberkluter
som er tilpasset sitt eget bruksområde;
Vinduer og speil, lakk, Interiør, felger
og vanskelig smuss. Kan vaskes på
90°C. Mål: 40x30cm.

35022
Turtle Wax Jumbosvamp
Ekstra stor figurskåret
bilsvamp for bedre grep.

35035
Svamp gul

35038
Turtle Wax polerduk
Myk polérduk som ikke loer og
riper. Til polering av biler og båter.
Mål: 40x50cm. Sett á 12 ark.

35073
Turtle Wax polergarn
Polergarn av topp kvalitet
for alle behov. 500gr.

BESTSELGER
35069
Vindusvasker
m/mikrofiberklut
Langt håndtak ca 40cm
og avtagbar, vaskbar
mikrofiberklut.
Perfekt for rengjøring
av frontruten og andre
vinduer på bobil,
campingvogn, bil, båt,
hjemme etc.
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25342
Spraypistol
Trinnløs spraypistol med
av/på-funksjon.
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25341
Spraypistol m/såpetank
Automatisk dosering av
såpen. Syv forskjellige stråler.
Med mykt gummihåndtak.
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35094
Børste Yachticon Flexo
En fleksibel skrubbebørste som kommer
til i alle hjørner, kurver og kanter.
Farge blå/hvit.

35095
Børste Yachticon håndbørste
Myk håndbørste med ergonomisk form
og gummiert grep.
Mål 25x7cm.
Farge svart/blå.

35088
Vaskekost med mikrofiberbørste
Teleskopisk aluminiumsstang med
vanngjennomstrømning.
Teleskopskaftet kan utvides fra 90-168cm.
Med gardenakobling, PÅ/AV-bryter og
mykt, polstret håndtak. Stort og bløtt
børstehode i mikrofiber.

BESTSELGER
35016
35045

uten sidebust
med sidebust

Vaskekost
Teleskopisk aluminiumsstang med
vanngjennomstrømning.
Teleskopskaftet kan utvides fra
90-175cm. Med gardenakobling og
mykt, polstret håndtak. Stort og bløtt
børstehode. Velg med eller uten
sidebust.

35096
Børstehode mikrofiber
Reservebørste

Lag din egen vaskekost! Velg det teleskopskaftet og
børsten du ønsker.

35091
35092
35093

35017
Børstehode til vaskekost
Uten sidebust.

35089
Børstehode til vaskekost
Med nal.

35046
Børstehode til vaskekost
Med sidebust.

35090
Børstehode til vaskekost
Med såpedispenser.

trippel 130-300cm
trippel 190-480cm
kvadruppel 190-580cm

Teleskopskaft til vaskekost
Teleskopisk aluminiumsstang med vanngjennomstrømning og
PÅ/AV-bryter. Med gardenakobling og mykt, polstret håndtak.
Velg mellom tre forskjellige lengder.
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Vaskeutstyr

BESTSELGER

25414
Vannslange på rull
Compact
Liten og plassbesparende vannslange
på rull. Kan brukes
frittstående eller monteres på veggen.
Med håndtak. Enkel
å sveive inn. Lengde
10m. Lav egenvekt,
bare 900gram!
Mål BxHxD: 19x25x13cm.

25344
Vannslange Yachticon Spiral
Fleksibel vannslange som utvides
helt opp til 15m. Etter bruk vil
slangen trekke seg tilbake til opprinnelig lengde (65cm).

25175
Vannslange på rull
Vannet tømmes fra slangen når den
sveives inn. Praktisk håndtak som gjør det
lettere å bære den med seg. Lengde 15m.
Egenvekt 2kg.

25174
Vannslange på rull m/3 rør
Slangen har tre rør som gjør at den kan
brukes selv om den er sammenrullet.
Praktisk håndtak som gjør det lett å bære
den med seg. Lengde 15m. Egenvekt 3kg.

35047
Bøtte Yachticon kantet
Allsidig bøtte som passer bra til oppvask,
rengjøring etc. Håndtak gjør den enkel å
bære med seg. Bøtten er sammenleggbar.
Kapasitet 15l. Mål LxBxH: 33x33x17cm.

35097
Bøtte Turtle Wax m/rist
Praktisk vaskebøtte fra Turtle Wax
med rist i bunnen som forhindrer at
grovt smuss setter seg fast i svampen
eller vaskevotten. Volum 15 liter.

35020
Bøtte Turtle Wax
Praktisk, rund vaskebøtte
fra Turtle Wax. Volum 10l.

35048
Bøtte Yachticon rund trekkspill
Solid og robust bøtte laget av
mat-trygg silikon. Sammenleggbar, men står av seg selv uten
vann når man presser ut bunnen.
Kapasitet 7l. Temperaturområde
-40°C til 240°C. Mål topp/bunn:
Ø29/18x20cm. Egenvekt 850gr.
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25343
Vannslange Yachticon Flexi
Fleksibel vannslange som utvides
fra 7,5-22,5m. Etter bruk vil slangen trekke seg tilbake til opprinnelig lengde.
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35049
Bøtte Yachticon rund
Allsidig bøtte til rengjøring
etc. Bøtten er sammenleggbar, men den står alene når
den er fylt med vann.
Kapasitet 9l.
Mål: Ø26x31cm.

Vaskeutstyr
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Praktiske, allsidig og sammenleggbare bøtter som er veldig enkle å slå sammen. Bøttene kan foldes sammen for å spare plass når de
ikke er i bruk. De er laget av PP/TPU av høy kvalitet med smarte håndtak som kan legges ned. Lav egenvekt på alle bøttene. Håndtaket gjør de enkle å bære med seg. Solide, sikre å bruke og enkle å rengjøre! Farge grå.
35099
Bøtte Brunner Drum Fold-Away
Volum 15l. Mål Ø36xH28cm. Mål sammenslått 36xH8,2cm. Egenvekt 710g.

35098
Bøtte Brunner Drum Fold-Away
Volum 10l. Mål Ø32xH25cm. Mål
sammenslått 32xH7cm. Egenvekt 610g.

35100
Bøtte Brunner Holdall Fold-Away
Volum 16l. Mål 46x34x18,4cm.
Mål sammenslått 46x34x5cm.
Egenvekt 550g.

35101
Bøtte Brunner Lotus Fold-Away
Volum 36l. Mål 54x39x24cm.
Mål sammenslått 54x39x7,1cm.
Egenvekt 770g.

BESTSELGER

35080
Bøtte Brunner Cleo Fold-Away
Praktisk, sammenleggbar bøtte laget i TPE/PP av høy kvalitet
med smarte håndtak som kan legges ned. Volum 13l.
Mål 35,3x36,3xH17cm. Mål sammenslått 35,3x36,3xH6,5cm.
Egenvekt 640g. Assorterte farger.

35070
Bøtte Yachticon kantet 14l
Allsidig bøtte til rengjøring, oppvask, flytte ting etc.
Praktiske håndtak som gjør den enkel å bære med seg.
Kapasitet 14l. Mål LxBxH: 25x25x21cm.

35079
Bøtte Brunner Vinis Fold-Away
Sammenleggbar bøtte laget av varmebestandig, støtsikker TPE som er lett å rengjøre. Godkjent for mat, samt
frostbestandig og varmebestandig opptil 130°C. Volum 14l.
Mål Ø38xH23cm (med håndtak +24cm). Mål sammenslått
Ø40xH10cm. Egenvekt 670g. Assorterte farger.

35081
Bøtte Brunner Cleo NG
Praktisk, firkantet bøtte av plast med smarte håndtak som kan legges
ned. Volum 13l. Mål 35x36x18cm. Egenvekt 430g. Assorterte farger.
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Lett å ta med seg!

35082
Vaskemaskin Brunner Daytona
Meget praktisk og smart vaskemaskin med
toppmating! Den er kompakt, bærbar og enkel å ha med på tur. Utstyrt med en kraftig
og solid motor, samt en praktisk timer. Produsert i solid plastmateriale. Kapasitet inntil
2kg tørt tøy. Lavt energiforbruk. 230V. 180W. Mål 35x37x50cm. Egenvekt 6kg.

35083
Klessnor Brunner Dryline
Elastisk, vridd klessnor. Klærne kan henges opp
uten bruk av klesklyper! Klærne festes ved å
skyve kantene mellom de to vridde snorene.
Festes enkelt med sugekopper. Lengde 1,5m.

BESTSELGER

60165
Kost og feiebrett Yachticon Flexi
Ideell for camping- og båtlivet,
i bilen, hjemme etc. Enkel å oppbevare da den blir helt flat. Kan
slås sammen etter bruk.
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60362
Kost Brunner Franky teleskopisk
Smart og patentert kost med sammenleggbar børste som sparer masse plass
ved oppbevaring! Kosten er klar til
bruk i løpet av sekunder. Teleskopisk
aluminiumsskaft som kan utvides fra
69 til 125cm. Leveres med feiebrett.
Mål 125x26,5cm. Mål sammenslått
69x19cm. Egenvekt 450g.

Lim og tetningsmasse

38179

Rengjøringsmiddel Dekalin Dekaclean Ultra 1l

RENGJØRING

Beskrivelse
Bruksområder
		
Materialer
		
Egenskaper

38180

FORSTERKE OG BESKYTTE
LIMING OG REPARASJON

Understellsbeskyttelse
Treimpregnering, hjulhus og understell. Understellsmasse for tre. Diffusjonsåpen.
Kryssfinér og tre.
Ingen sprøytetåke ved påføring. Støydempende. Svært motstandsdyktig mot vann
og slitasje. Enkel å bruke, bare spray på. Puster.

Impregnering Dekalin Dekaphon 958 1l svart

Beskrivelse
Bruksområder
		
Materialer
Egenskaper
		

38129

Spesialspray for forming av fuger
Spray overflaten med Dekafinisher etter påføring av klebe- eller tetningsmiddel. Form
skjøter/fuger med en slikkepott, sparkel, PVC-rør eller finger.
Velegnet for lim og fugemasse basert på MS-polymer, silikon og polyurethan.
Ferdigblandet, mild og nøytral spray. Perfekt sluttresultat/overflate. Klar til bruk.
Kompatibel med lakk og andre belegg.

Impregnering Dekalin Dekaphon 9735 spray 500ml svart

Beskrivelse
Bruksområder
Materialer
Egenskaper
		

38183

Spesial rengjører/primer
Rengjører og aktivator for for-bedret vedheft på vanskelige materialer. Brukes sammen
med Dekalin MS limer for sikker vedheft.
Ubehandlet aluminium, ASA, ABS glassfiber (GRP).
2-i-1 rengjører og aktivator. Tørker raskt. Enkel å bruke. Ingen rest.

Spesialspray Dekafinisher 500ml

Beskrivelse
Bruksområder
		
Materialer
Egenskaper
		
38126

Universal, effektivt rengjøringsmiddel
Vask og avfetting av materialer som skal limes og forsegles med spesielle Dekalin
produkter. Fjerner uherdet MS-polymer baserte lim og tettemasser lett og effektivt.
Anodisert aluminium, stål, kobber, messing overflater, pulverlakkerte overflater, keramikkbelagt glass, glassfiber (GPR), ABS, polyuerethan, PMMA, polykarbon mm.
Gir en ren, fettfri og tørr overflate. Tørker raskt. Enkel å bruke. Ingen rest.

Rengjøringsmiddel/primer Dekalin Dekavator 250ml

Beskrivelse
Bruksområder
		
Materialer
Egenskaper

38233

RENGJØRING & VEDLIKEHOLD

Understellsbeskyttelse. Forbedrer vedheft for MS. Påføres med pensel eller sprøyteutstyr.
Bytting av plater. Understellsmasse for tre. Tørket produkt gir en elastisk film som gir god
beskyttelse mot veisalt, regn og steinslag slitasje.
Kryssfinér, tre, x-finer, hjulhus, skjermer, sideskjørt, chassis, rammer etc.
Vannbasert produkt. Utmerket treimpregnering. Utmerket grunning for MS liming.
Svært motstandsdyktig mot vann og slitasje. Tørker hurtig. Miljøvennlig. Puster ikke.

Lim Dekalin Dekapur 2K-6000 A+B to-komponent 6kg beige

Beskrivelse
Bruksområder
Materialer
Egenskaper

Enkel og rask påføring!

2-K polyuretan, konstruksjonslim
BESTSELGER
Liming av sandwich paneler.
Kryssfinér, tre, sponplater, gips, betong, aluminium, glassfiber og harde materialer.
Fri for løsemidler. Kort presstid ca 2,5 timer. Gode fylle egenskaper (ujevne flater).
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RENGJØRING
FORSTERKE OG BESKYTTE

LIMING OG REPARASJON

TETNING

LIMING OG FORSEGLING

TETNING

38142
38132
38133

Tetningsmasse Dekalin Dekaseal 8936 PIB 310ml svart
Tetningsmasse Dekalin Dekaseal 8936 PIB 310ml lysgrå
Tetningsmasse Dekalin Dekaseal 8936 PIB pølse 560ml lysgrå

Beskrivelse
Bruksområder
Materialer
Egenskaper
		
38134
38135
38136

LIMING OG FORSEGLING

MS polymer, elastisk lim og fugemasse
Glass og PMMA vinduer, sideskjørt, bekledning, rammer og hjulhus.
PMMA, PVC, glass, aluminium, lakk, galvanisert stål og polyester.
Høy UV-motstand og god aldringsegenskap. Ingen spesielle forarbeid nødvendig.
Overlakkerbar etter skinnbinding.

MS polymer, elastisk lim og fugemasse
Glass og PMMA vinduer, sideskjørt, bekledning, rammer og hjulhus.
PMMA, PVC, glass, aluminium, lakk, galvanisert stål og polyester.
MS5 har høy indre styrke ved kontakt (fastere enn MS2). Både MS5 og MS7 har høy UV
motstand og god aldringsegenskap. Ingen spesielle forarbeid nødvendig. Overlakkerbar
etter skinnbinding.

Lim- og tetningsmasse Dekalin Dekasyl 240 2K grå
Mixertips Dekalin Dekasyl 2K-240 1stk (En patron leveres med en mixer. Hvis du ikke bruker hele
patronen, så trenger du ny mixer for å bruke resten av patronen. Løs mixertips = varenr. 38279.)

Beskrivelse
Bruksområder
Materialer
Egenskaper
		

238

BESTSELGER

Lim- og tetningsmasse Dekalin Dekasyl MS5 290ml hvit
Lim- og tetningsmasse Dekalin Dekasyl MS5 290ml svart
Lim- og tetningsmasse Dekalin Dekasyl MS7 290ml klar

Beskrivelse
Bruksområder
Materialer
Egenskaper
		
		
38278
38279

Butyl tetningsmasse
Hull, åpninger, dører, utvendig flater, takluker og takhatter.
Lakk, aluminium, ABS, PMMA og tre.
Tetningsmasse for innvendig og utvendig bruk. For utenpåliggende fuger.
Løsemiddelfri. Overlakkerbar.

Lim- og tetningsmasse Dekalin Dekasyl MS2 290ml hvit
Lim- og tetningsmasse Dekalin Dekasyl MS2 290ml grå
Lim- og tetningsmasse Dekalin Dekasyl MS2 290ml svart

Beskrivelse
Bruksområder
Materialer
Egenskaper
		
38139
38237
38140

Polyisobutylen tetningsmasse
Vinduer, rammer, utvendig ekstrautstyr, åpninger, dreneringer, rør og kabelgjennomføringer.
Lakk, aluminium, ABS, PMMA og tre.
Svært liten vanninntrenging. Tetter mellom flater med mekanisk innfesting. Svært enkel
fjerning av overskytende masse (ingen vaskemidler nødvendig). Kan ikke overlakkeres.

Tetningsmasse Dekalin Dekaseal 1512 310ml hvit
Tetningsmasse Dekalin Dekaseal 1517 310ml svart
Tetningsmasse Dekalin Dekaseal 8869 310ml grå

Beskrivelse
Bruksområder
Materialer
Egenskaper
		
38137
38138
38228

BESTSELGER

MS polymer, 2-komponent elastisk lim
Liming i campingvogner, bobiler, bussbygging, liming av tak, gulv, hjørneprofiler etc.
PVC, glass, aluminium, rustfritt stål, galvanisert stål, sink, kobber, messing tre etc.
Høy UV-motstand og god aldringsegenskap. Ingen spesielle forarbeid nødvendig.
Overlakkerbar etter skinnbinding.
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Lim og tetningsmasse til reparasjon og vedlikehold av sidepaneler, fronter og tak.
Her finner du produktene du trenger for utbedring av skader på sandwichpaneler, panelsammenføyninger, reparasjoner av
småskader og montering av vinduer, luker, ventiler etc. Overflatene som skal behandles må være så tørre, rene og fettfrie som mulig.
Produktene påføres med valse, sparkel, trykkluftpistol eller manuell pistol. Ta kontakt med oss for å få tilsendt datablader.

En- og to-komponent lim på basis av polyuretan og tetningsmasse på basis av butyl
38044
Lim Loctite UR7226 macroplast en-komponent 1kg
Brukes til produksjon og reparasjon av paneler og diverse montering. Påføres med sparkel
eller rulle. Dusj på vann over limet. La det stå i press i 2-4 timer. Ca. 3-5% vann. Løsmiddelfritt.
Forbruk ca. 150gr/m2. Farge mørkbrun.
Gjennomherding 		
Temperaturområde
Påføringstemperatur

24 t			
-30/+70°C		
+5/+35°C		

Åpentid		
Skjærstyrke
Lagringstid

15-25 min
7,2 N/mm2
12 mnd

38045 Lim Loctite UK8160/5400 macroplast to-komponent 3,6kg
BESTSELGER
38070 Lim Loctite UK8160/5400 macroplast to-komponent 9,0kg
Gir en myk-elastisk sammenføyning av panelkonstruksjoner. Godt egnet til manuell påføring på vertikale
flater. Stikk hull på lokket med herder og bland godt til limet får en homogen konsistens og farge. Legg på
limet med tannsparkel. La det stå i press i ca. 8 timer. Løsmiddelfritt. Forbruk ca. 300gr/m2. Farge beige.
Gjennomherding 		
Temperaturområde
Påføringstemperatur

5-8 t			
-190/+80°C		
+10/+40°C		

Åpentid		
Skjærstyrke
Lagringstid

120-180 min
7-11 N/mm2
6-12 mnd

38012 Tetningmasse Teroson RB2759 310ml
38114 Tetningmasse Teroson RB2759 pølse 570ml
Sprøytbar tetningsmasse på butylgummibasis. Til tetning av front/side/bakruter mellom gummi/glass og
gummi/metall. Tetning mellom polyesterplater/aluminiumsprofiler i dusjkabinetter og tetning av plateskjøter. Leder ikke elektrisitet. Enkel å fjerne så overflødig materiale tørkes enkelt av. God motstandsevne
mot vann og aldring. Krymper ca. 10%. Overmalbar etter herding. Lavt løsmiddelinnhold. Farge grå.
Temperaturområde
Påføringstemperatur

-30/+70°C		
+5/+40°C		

UV-bestandighet		
Lagringstid		

begrenset
12 mnd

38076 Tetningsbånd Teroson RB81 elastisk/plastisk 25x1,5mm
38077 Tetningsbånd Teroson RB81 elastisk/plastisk 40x1,5mm
Råstoffbasis polyisobutylen. Høykvalitets tetningsbånd med høy kleberighet og selvsveisende. Gir meget
god tetningseffekt grunnet sterke heftegenskaper. God motstandsevne mot vann og aldring. Inneholder
ikke korrosjonsdannende ingredienser. Meget god heft til de fleste tørre og støvfrie overflater.
Tykkelse 1,5mm. Bredde 25mm/40mm. Rull á 40m. Farge svart.
Temperaturområde
Påføringstemperatur

-40/+80°C		
+5/+40°C		

UV-bestandighet		
Lagringstid		

begrenset
12 mnd

38075 Tetningsbånd Teroson RB276 laminert med aluminium 50x1mm
Aluminiumsbelagt tetningsbånd på basis av butylgummi. Allsidig med høy kleberighet og selvsveisende.
Meget gode heftegenskaper og gir god tetning mot gass og vanndampgjennomtrengning. Laminert med
alufolie med kunststoffbelegning. God motstandsevne mot vann og aldring. Ingen korrosjonsdannende
ingredienser. Tykkelse 1mm. Bredde 35mm/50mm. Rull á 28m. Farge sølvgrå.
Temperaturområde
Påføringstemperatur

-40/+80°C		
+5/+40°C		
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UV-bestandighet		
Lagringstid		

god
12 mnd
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Elastisk lim og tetningsmasse på basis av MS-polymer
Trenger fuktighet for å herde så ved liming av materialer som metall, plaster og andre materialer som ikke inneholder fuktighet må
det tilføres vann. Dette er spesielt viktig der store flater skal limes, da limet ellers ikke vil herde annet enn i ytterkant. MS-baserte
produkter leveres som mykelastiske tetningsmasser med lav tøyningsmotstand, og elastiske lim med høyere styrke og tøyningsmotstand. De myk-elastiske massene er mest egnet til fuging av skjøter og overganger, mens de elastiske massene er mer egnet til
bærende konstruksjoner hvor høyere styrke er påkrevet. Herder ved fuktighet, ca 4-5mm/døgn.
38072
Lim- og tetningsmasse Teroson MS937 en-komponent 310ml
For elastisk tetning/liming. Universal. UV- og værbestandig. Krymper mindre enn 2%. Farge hvit.
Gjennomherding		
Temperaturområde
Påføringstemperatur

4mm/24t		
-40/+100°C		
+5/+40°C		

240

10-15min
3,0 mPa
12 mnd

38160
Mixertips Dinitrol
For 50ml.
Sett á 12stk.

38159
Påføringspistol Dinitrol
Plast

NY

Åpentid			
Tøyningsmotstand
Lagringstid		

38304
Tompatroner med endestykker og
dyser 290 ml

NY
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38309 Butyl tape Dekalin Dekaplast
7303 20mm x 2mm 26 meter rull
Bruksområder: Takluker, dekklister,
takhetter og boringer. Materialer:
PMMA, ABS, glass, aluminium, lakk
og tre. Egenskaper: Høykvalitets
barriere mot vann og fuktighet. God
UV-motstand og gode aldringsegenskaper. God vedheft uten
spesielt forarbeid på de fleste underlag. Ingen herding nødvendig. Har
sin fasthet og styrke umiddelbart.
Diameter: 8mm

ELEKTRISK

ELEKTRISK
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Kabler med hann schuko + vinkelstikk
40002
40005
40011

1,5m
10m
25m

BESTSELGER

Alle er med hann schuko + vinkelstikk.
3x2,5mm2.

Kabler med hann schuko + hunn CEE17
40013
40001
40004
40009

55cm
1,5m
10m
25m

Alle er med hann schuko + hunn CEE17.
3x2,5mm2.

Kabler med hann CEE17 + hunn schuko eller vinkelstikk
40314
40000
40003
40008

50cm
1,5m
10m
25m

Alle er med hann CEE17.
50cm og 1,5m er med hunn schuko.
10m og 25m er med vinkelstikk.
3x2,5mm2.

40255
Kabeltrommel trekant
Plass til max 30m kabel. Med håndtak
som gjør det enkelt å sveive inn kabelen,
og den svarte delen i midten kan roteres.
Mål LxD: 40x12cm.

40059
Kabelholder m/håndtak
Justerbar multiholder med håndtak som
er perfekt til oppbevaring av kabler.

40062
Bag til kabel
Praktisk bag til oppbevaring av kabel.

NB! Kabel må kjøpes i tillegg.

NB! Kabel må kjøpes i tillegg.

NB! Kabel må kjøpes i tillegg.
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40020
Adapter 220V
Hann CEE17 + hunn schuko.

40210
2-way splitter CEE 16A
CEE --> 2 x CEE.
Mål LxB: 21x19cm.

40021
Adapter 220V
Hann schuko + hunn CEE17.

40211
3-way splitter CEE 16A
CEE --> 3 x CEE.
Mål LxB: 23x22cm.

40016
Rettstikk 220V
Hann CEE17.

40105
Kabelboks
Vanntett kabelboks for
skjøting av kabler.
Med lås.
Farge rød.

40017
Rettstikk 220V
Hunn CEE17.

25387
Fuktmåler Protimeter Mini 2000

40018
Vinkelstikk 220V
Hunn CEE17 + hunn schuko.

40024
Strømmåler 220V
Med 35cm kabel på hver side.
Hann CEE17 + hunn CEE17.
Kan brukes i temperatur
-25°C til +55°C.
16A. 220V.

40007
Kabel 220V
3x2,5mm2.
Rull á 100m.

40023
Strømmåler 220V
10/30A.
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40243
Strøm innboks 220V
Mål BxH: 12x14cm.
Med magnetlås.
Farge hvit.

40025
Strøm innboks 220V
Mål BxH: 10x10cm.
Farge hvit.

40244
Strøm utboks 220V/12V/TV
Mål BxH: 12x14cm.
Med magnetlås.
Farge hvit.

40030
Strøm utboks 220V/12V/TV
Mål BxH: 10x10cm.
Farge hvit.

25349
Klapplokk til 40243 og 40244
Med magneter.
Farge hvit.

40033
Klapplokk til 40025 og 40030
Farge hvit.

25350
Klapplokk til 40243 og 40244
Uten magneter.
Farge hvit.

40026
Strøm innboks 220V
Mål BxH: 10x10cm.
Med rektangulært lokk.
Farge hvit.

40029

40031
Strøm utboks 220V/12V/TV
Mål BxH: 10x10cm.
Med rektangulært lokk.
Farge hvit.

hvit

Strøm innboks 220V
Mål BxH: 7x14cm.

40034
40035
40036

40307
Klapplokk til 40026 og 40031
Farge hvit.

brun
hvit
svart

Klapplokk
40035 passer til 40029.
40152
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40039
Stikkontakt 220V
Hunn schuko.
PVC.

40037
Støpsel 220V
Hann schuko.
PVC.

40040
Stikkontakt 220V
Hunn schuko.
Gummi.

40038
Støpsel 220V
Hann schuko.
Gummi.
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Lysbrytere og uttak Berker
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40217

antrasitt matt

Uttak stikkontakt 230V Berker
Uten ramme. Mål LxH: 55x55mm.

40225

antrasitt matt

Uttak m/2 USB 230V Berker
Uten ramme. Mål LxH: 55x55mm.

40269

antrasitt matt

Uttak m/2 USB 12V Berker
Uten ramme. Mål LxH: 55x55mm.

40226

antrasitt matt

Uttak m/1 USB 12V Berker
3A. Uten ramme. Mål LxH: 55x55mm.

40227

antrasitt matt

Uttak 12V/satellitt Berker
Uten ramme. Mål LxH: 55x55mm.

40228

antrasitt matt

Uttak 12V Berker
Uten ramme. Mål LxH: 55x55mm.

40229

antrasitt matt

Uttak radio/satelitt Berker
Uten ramme. Mål LxH: 55x55mm.

40223

antrasitt glossy

Boks utenpåliggende Berker dyp
Mål LxHxD: 60x60x41mm.

40224

antrasitt glossy

Boks utenpåliggende Berker flat
Mål LxHxD: 60x60x16mm.
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40218
40219

antrasitt matt
krom matt

Lysbryter enkel Berker
Uten ramme. Mål LxH: 55x55mm.

40220
40221

antrasitt matt
krom matt

Lysbryter dobbel Berker
Uten ramme. Mål LxH: 55x55mm.

40235
40236

antrasitt matt
krom matt

Ramme til 1 bryter Berker
Med lokk. Mål LxH: 60x60mm.

40230
40231

antrasitt matt
krom matt

Ramme til 1 bryter Berker
Mål LxH: 60x60mm.

40232
40233

antrasitt matt
krom matt

Ramme til 2 brytere Berker
Mål LxH: 60x120mm.

40234

antrasitt matt

Ramme til 3 brytere Berker
Mål LxH: 60x180mm.
40239
40240

antrasitt matt
krom matt

Ramme til 1 bryter IP44 Berker
Med lokk. Mål LxH: 60x60mm.

40237
40238

antrasitt matt
krom matt

Ramme til 1 bryter IP44 Berker
Mål LxH: 60x60mm.

40222
Beskyttelsesboks Berker

www.casu.no

40241
Pakning IP44 Berker
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Følg oss på Facebook:
www.facebook.com/CaravanSupplyAS
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40110
40120
40130

svart
sølv
hvit

Lysbryter enkel C-Line
Uten ramme. Mål LxH: 50x50mm.
40111
40121
40131

svart
sølv
hvit

Lysbryter dobbel C-Line
Uten ramme. Mål LxH: 50x50mm.
40112
40122
40132

svart
sølv
hvit

Uttak stikkontakt 230V C-Line
Uten ramme. Mål LxH: 50x50mm.
40113
40123
40133

svart
sølv
hvit

Uttak audio/video C-Line
Uten ramme. Mål LxH: 50x50mm.
40114
40124
40134

svart
sølv
hvit

Uttak 12V/antenne/satellitt C-Line
Uten ramme. Mål LxH: 50x50mm.
40115
40125
40135

svart
sølv
hvit

Ramme til 1 bryter m/lokk C-Line
Mål LxH: 60x70mm.
40116
40126
40136

svart
sølv
hvit

Ramme til 1 bryter C-Line
Mål LxH: 60x60mm.
40117
40127
40137

svart
sølv
hvit

Ramme til 2 brytere C-Line
Mål LxH: 60x120mm.
40118
40128
40138

svart
sølv
hvit

Ramme til 3 brytere C-Line
Mål LxH: 170x60mm.
40208

grå

Beskyttelsesboks C-Line
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GP Ultra Alkaline batterier

Et alkalisk batteri som er spesielt utviklet for produkter med høye strømuttak, f.eks. kameraer og lommelykter. Batteriene
har ca. 20% lengre driftstid sammenlignet med et vanlig alkalisk batteri. GP Ultra er en komplett serie av alkaliske standardbatterier
i både bulk og blisterforpakninger.
Disse batteriene er perfekt til kameraer, leker, lommelykter, håndkontroller, spillkontroller etc!

40167
Batteri GP Ultra LR03/AAA
Alkalisk
1,5V
Selges i 4pk.

40170
Batteri GP Ultra LR03/AAA
Alkalisk
1,5V
Selges i 10pk.

40166
Batteri GP Ultra LR6/AA
Alkalisk
1,5V
Selges i 4pk.

40169
Batteri GP Ultra LR6/AA
Alkalisk
1,5V
Selges i 10pk.

40165
Batteri GP Ultra LR14/C
Alkalisk
1,5V
Selges i 2pk.

40172
Batteri GP Ultra LR03/AAA
Alkalisk
1,5V
Selges i 40pk.

40164
Batteri GP Ultra LR20/D
Alkalisk
1,5V
Selges i 2pk.

40171
Batteri GP Ultra LR6/AA
Alkalisk
1,5V
Selges i 40pk.

40168
Batteri GP Ultra 6LF22/9V
Alkalisk
9V

40173
Batteri GP Ultra 23AE
Alkalisk spesialbatteri.
12V
Passer til f.eks. alarmer, trådløse
ringeklokker, garasjeportåpnere
etc.
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GP Lithiumbatterier
Lithiumbatterier er spesielt tilpasset for strømkrevende
fotoutstyr mm.
Disse batteriene er perfekt til kameraer, fjernkontroller,
røykvarslere, klokker etc!

40174
Batteri GP Lithium CR1620
Knappcellebatteri
3V

40177
Batteri GP Lithium CR2025
Knappcellebatteri
3V

40175
Batteri GP Lithium CR1632
Knappcellebatteri
3V

40178
Batteri GP Lithium CR2032
Knappcellebatteri
3V

40176
Batteri GP Lithium CR2016
Knappcellebatteri
3V

40179
Batteri GP Lithium CR2430
Knappcellebatteri
3V

40180
Batteri GP Lithium CR2450
Knappcellebatteri
3V

GP EkoPower
Med GP EkoPower har du alltid fulladet batterier klare til
bruk. Batteriene kan lades 1000 ganger - et miljøvennlig valg!
Disse batteriene er perfekt til fjernkontroller, lommelykter,
veggklokker, leker etc!
40181
Batteri GP EkoPower R6/AA
Oppladbar
Selges i 4pk.

Besøk oss på www.casu.no!
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Litiumbatterier

40328
Litiumbatteri SkanBatt 12V 98AH BMS BT Heat
Dette litiumbatteriet er en del av Heat-serien som er supert for nordisk klima og passer
perfekt i bobiler, campingvogner og båter som benyttes om vinteren, samt på hytter der
hvor batteriene står i rom som ikke tempereres. Dette batteriet har samme kasseutførelse
som “vanlige” bobilbatterier, så med sin høyde på 190mm vil det passe under setet på de
fleste bobiler.
Batteriet er bygget av prismatiske LiFePo4 celler som er den mest stabile og sikre litiumskjemi og formfaktor. Det er miljøvennlig og
inneholder ingen skadelige stoffer for miljøet. Med dette litiumbatteriet reduserer du vekten med ca 75% sammenlignet med blybatterier, størrelsen er ca 50% av vanlige batterier, og det har en levetid som er inntil fem ganger lengre. Litiumbatteriet lades
vesentlig raskere enn blybatterier: fra tomt til fulladet på ca.2-3 timer, og har en meget avansert BMS (battery management system)
innebygd for å sikre maksimal levetid og sikkerhet for deg som bruker. BMS beskytter mot kortslutning, overlading og for høy
temperatur, og skrur av batteriet dersom noe uforutsett skulle skje. Årlige batterikostnader er inntil 50% lavere enn f.eks. syrebatterier, takket være lang livssyklus og den innebygde BMS’en som beskytter batteriet.
Batteriet kan lades med de aller fleste elektroniske ladere, men det er viktig at sluttspenningen oppnår ca 14,2V - 14,4V for å bli
fulladet, og at laderen regulerer ned til under 13,8V når litiumbatteriet er fulladet. Ladere som har desulfateringsprogram som tar
spenningen over anbefalt ladespenning må ikke benyttes. Batteriet er produsert som et “deep cycle” batteri, og skal ikke brukes som
startbatteri.
Integrert varmefolie
Batteriet har integrert varmefolie så batteriet kan lades ved minusgrader. Varmen styres 100% av batteriets BMS, og er ikke noe du
som bruker trenger å tenke på. Folien trekker aldri strøm fra batteriet, verken under bruk eller ved lagring. Varmen aktiveres automatisk ved lading av batteriet under 0 grader, og slår seg av igjen når riktig temperatur er oppnådd. På denne modellen tillates ca.5A
ladestrøm før varmen aktiveres. Dersom ladestrømmen er høyere enn 5A vil overskytende strøm gå til å temperere battericellene
ved lave temperaturer. Dette er viktig for f.eks. vinterhytter med små solcelleanlegg, og gjør at også disse er i stand til å holde
batteriene fulladet.
Integrert blåtann
Batteriets innebygde blåtann gir deg full kontroll over batteristatus, og en rekke andre viktige funksjoner. Du kan laste ned appen ved
å søke etter “skanbatt” (Android/IOS) og installere denne på mobil eller nettbrett. Appen gir deg blant annet følgende info:
- full kontroll på ladestatus og batterispenning
- viser tilgjengelig kapasitet og aktuelt forbruk
- viser antall utladinger
- viser temperatur på cellene
- gir deg “helsetilstand” på batteriet

Litiumbatteri med blåtann, kan lades
ved minusgrader og passer under setet
på de fleste bobiler!

Serie og parallellkobling
Heat-serien kan parallellkobles om du ønsker bedre kapasitet, og de kan seriekobles opp til 24V, 36V eller 48V. Dette gir deg større
muligheter for å bygge store og kraftige batteripakker med høyere spenning.
Spenningsdemper funksjon
Dette litiumbatteriet har en viktig spenningsdemper funksjon som hindrer at BMS stenger batteriet ved høye kortvarige strømtrekk
(peak). Mye elektronisk utstyr krever en høy oppstartstrøm, noe som kan føre til at BMS i litiumbatteriet “stenger”. Den nye “peakdemper” funksjonen sikrer at batteriene håndterer vesentlig høyere strømtrekk før BMS stenger.
Tekniske data
Teknologi LiFePO4
Størrelse LxBxH: 355x176x190mm
Tilkobling DIN (standard bilpoler)
Egenvekt 11,5kg
Nominell spenning 12,8V (13,2V hvilespenning)
Nominell kapasitet 98AH (minimum)
Tilgjengelig energi 1254Wh (Watt timer)
Antall utladinger 100% DOD ca. 2000 @1C
Antall utladinger 80% DOD ca. 5000 @0,5C
Selvutlading pr mnd < ca. 3%
Anbefalt ladespenning 14,2V - 14,4V
Anbefalt lademetode <60A til 14,4V, deretter 14,4V til 0,02C
(2A) (CC/CV)
Anbefalt ladestrøm <60A
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Maks ladestrøm 80A
Maks ladespenning hvor BMS bryter ca. 15V
Maks kontinuerlig forbruk <120A->5min
Maks anbefalt kontinuerlig forbruk 100A
Maks forbruk (3 sekunder) 400A @25°C
Minimum spenning hvor BMS bryter 10,4V
Anbefalt temperatur ved lading -20°C til 45°C (tempererer seg
selv ved minusgrader)
Anbefalt brukstemperatur -20°C til 60°C
Anbefalt lagringstemperatur 0°C til 40°C
Innkapsling IP56
Kan parallellkobles
Kan seriekobles opp til 48V
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40329
Litiumbatteri SkanBatt 12V 100AH BMS BT Heat
Dette litiumbatteriet er en del av Heat-serien som er supert for nordisk klima og passer
perfekt i bobiler, campingvogner og båter som benyttes om vinteren, samt på hytter der
hvor batteriene står i rom som ikke tempereres.
Batteriet er bygget av prismatiske LiFePo4 celler som er den mest stabile og sikre litiumskjemi
og formfaktor. Det er miljøvennlig og inneholder ingen skadelige stoffer for miljøet. Med dette
litiumbatteriet reduserer du vekten med ca 75% sammenlignet med blybatterier, størrelsen er
ca 50% av vanlige batterier, og det har en levetid som er inntil fem ganger lengre. Litiumbatteriet lades vesentlig raskere enn
blybatterier: fra tomt til fulladet på ca. 2-3 timer, og har en meget avansert BMS (battery management system) innebygd for å sikre
maksimal levetid og sikkerhet for deg som bruker. BMS beskytter mot kortslutning, overlading og for høy temperatur, og skrur av
batteriet dersom noe uforutsett skulle skje. Årlige batterikostnader er inntil 50% lavere enn f.eks. syrebatterier, takket være lang
livssyklus og den innebygde BMS’en som beskytter batteriet.
Batteriet kan lades med de aller fleste elektroniske ladere, men det er viktig at sluttspenningen oppnår ca 14,4V ± 0,2V for å bli
fulladet, og at laderen regulerer ned til under 13,8V når litiumbatteriet er fulladet. Ladere som har desulfateringsprogram som tar
spenningen over anbefalt ladespenning må ikke benyttes. Batteriet er produsert som et “deep cycle” batteri, og skal ikke brukes som
startbatteri.
Integrert varmefolie
Batteriet har integrert varmefolie så batteriet kan lades ved minusgrader. Varmen styres 100% av batteriets BMS, og er ikke noe du
som bruker trenger å tenke på. Folien trekker aldri strøm fra batteriet, verken under bruk eller ved lagring. Varmen aktiveres automatisk ved lading av batteriet under 0 grader, og slår seg av igjen når riktig temperatur er oppnådd. På denne modellen tillates ca.5A
ladestrøm før varmen aktiveres. Dersom ladestrømmen er høyere enn 5A vil overskytende strøm gå til å temperere battericellene
ved lave temperaturer. Dette er viktig for f.eks. vinterhytter med små solcelleanlegg, og gjør at også disse er i stand til å holde
batteriene fulladet.
Integrert blåtann
Batteriets innebygde blåtann gir deg full kontroll over batteristatus, og en rekke andre viktige funksjoner. Du kan laste ned appen ved
å søke etter “skanbatt” (Android/IOS) og installere denne på mobil eller nettbrett. Appen gir deg blant annet følgende info:
- full kontroll på ladestatus og batterispenning
- viser tilgjengelig kapasitet og aktuelt forbruk
- viser antall utladinger
- viser temperatur på cellene
- gir deg “helsetilstand” på batteriet

Litiumbatteri med blåtann og
kan lades ved minusgrader!

Serie og parallellkobling
Heat-serien kan parallellkobles om du ønsker bedre kapasitet, og de kan seriekobles opp til 24V, 36V eller 48V. Dette gir deg større
muligheter for å bygge store og kraftige batteripakker med høyere spenning.
Spenningsdemper funksjon
Dette litiumbatteriet har en viktig spenningsdemper funksjon som hindrer at BMS stenger batteriet ved høye kortvarige strømtrekk
(peak). Mye elektronisk utstyr krever en høy oppstartstrøm, noe som kan føre til at BMS i litiumbatteriet “stenger”. Den nye “peakdemper” funksjonen sikrer at batteriene håndterer vesentlig høyere strømtrekk før BMS stenger.
Tekniske data
Teknologi LiFePO4
Størrelse LxBxH: 318x165x215mm
Tilkobling M8 (bilpol adapter kan skaffes hvis ønskelig)
Egenvekt 12,8kg
Nominell spenning 12,8V (13,2V hvilespenning)
Nominell kapasitet 100AH (minimum)
Tilgjengelig energi 1280Wh (Watt timer)
Antall utladinger 100% DOD ca. 2000 @1C
Antall utladinger 80% DOD ca. 5000 @0,5C
Selvutlading pr mnd < ca. 3%
Lademottakelighet 100% @0,5C (50A) / 96-99% @1C (100A)
Anbefalt ladespenning 14,4V ± 0,2V
Anbefalt lademetode <50A til 14,4V, deretter 14,4V til 0,02C
(2A) (CC/CV)
Anbefalt ladestrøm <50A

Maks ladestrøm 100A
Maks ladespenning hvor BMS bryter 15,2V ± 0,2V
Maks kontinuerlig forbruk 150A->5min (1920W)
Maks anbefalt kontinuerlig forbruk 100A (1280W)
Maks forbruk (2 sekunder) 350A (4480W)
Minimum spenning hvor BMS bryter 8V
Anbefalt temperatur ved lading -20°C til 45°C (tempererer seg
selv ved minusgrader)
Anbefalt brukstemperatur -20°C til 60°C
Anbefalt lagringstemperatur 0°C til 40°C
Innkapsling IP56
Kan parallellkobles
Kan seriekobles opp til 48V
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40330
Litiumbatteri SkanBatt 12V 100AH BMS BT
Dette litiumbatteriet er beregnet til bruk i bobiler, båter, hytter, campingvogner eller andre
strømkrevende applikasjoner. Batteriet bør ikke hurtiglades i minusgrader da dette kan skade
batteriet. Maks anbefalt ladestrøm i minusgrader er opp til 10A (ca. 10% av batterikapasiteten).
Hvis du ønsker litiumbatteri om skal lades om vinteren kan vi anbefale 40328 eller 40329 som
begge er en del av Heat-serien (se info på forrige side).
Batteriet er bygget av prismatiske LiFePo4 celler som er den mest stabile og sikre litiumskjemi
og formfaktor. Det er miljøvennlig og inneholder ingen skadelige stoffer for miljøet. Med dette litiumbatteriet reduserer du vekten
med ca 75% sammenlignet med blybatterier, størrelsen er ca 50% av vanlige batterier, og det har en levetid som er inntil fem ganger
lengre. Litiumbatteriet lades vesentlig raskere enn blybatterier: fra tomt til fulladet på ca. 2-3 timer, og har en meget avansert BMS
(battery management system) innebygd for å sikre maksimal levetid og sikkerhet for deg som bruker. BMS beskytter mot kortslutning, overlading og for høy temperatur, og skrur av batteriet dersom noe uforutsett skulle skje. Årlige batterikostnader er inntil 50%
lavere enn f.eks. syrebatterier, takket være lang livssyklus og den innebygde BMS’en som beskytter batteriet.
Batteriet kan lades med de aller fleste elektroniske ladere, men det er viktig at sluttspenningen oppnår ca 14,4V - 14,8V for å bli
fulladet, og at laderen regulerer ned til under 13,8V når litiumbatteriet er fulladet. Ladere som har desulfateringsprogram som tar
spenningen over anbefalt ladespenning må ikke benyttes. Batteriet er produsert som et “deep cycle” batteri, og skal ikke brukes som
startbatteri.
Integrert blåtann
Batteriets innebygde blåtann gir deg full kontroll over batteristatus, og en rekke andre viktige funksjoner. Du kan laste ned appen ved
å søke etter “skanbatt” (Android/IOS) og installere denne på mobil eller nettbrett. Appen gir deg blant annet følgende info:
- full kontroll på ladestatus og batterispenning
- viser tilgjengelig kapasitet og aktuelt forbruk
- viser antall utladinger
- viser temperatur på cellene
- gir deg “helsetilstand” på batteriet

Litiumbatteri med blåtann!

Serie og parallellkobling
Litiumbatteriet kan parallellkobles om du ønsker bedre kapasitet, og de kan seriekobles opp til 48V. Dette gir deg større muligheter
for å bygge store og kraftige batteripakker med høyere spenning.
Tekniske data
Teknologi LiFePO4
Størrelse LxBxH: 318x165x215mm
Tilkobling M8 (bilpol adapter kan skaffes hvis ønskelig)
Egenvekt 12,3kg
Nominell spenning 12,8V (13,2V hvilespenning)
Nominell kapasitet 100AH (minimum)
Tilgjengelig energi 1280Wh (Watt timer)
Antall utladinger 100% DOD ca. 2000 @1C (100A belastning)
Antall utladinger 80% DOD ca. 3000 @1C (100A belastning)
Selvutlading pr mnd < ca. 3%
Lademottakelighet 100% @0,5C (50A) / 96-99% @1C (100A)
Anbefalt ladespenning 14,6V ± 0,2V
Anbefalt lademetode <50A til 14,6V, deretter 14,6V til 0,02C
(2A) (CC/CV)
Anbefalt ladestrøm <50A
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Maks ladestrøm 100A
Maks ladespenning hvor BMS bryter 15,2V ± 0,2V
Maks kontinuerlig forbruk 150A->5min (1920W)
Maks anbefalt kontinuerlig forbruk 100A (1280W)
Maks forbruk (2 sekunder) 350A (4480W)
Minimum spenning hvor BMS bryter 8V
Anbefalt temperatur ved lading 0°C til 45°C
Anbefalt brukstemperatur -20°C til 60°C
Anbefalt lagringstemperatur 0°C til 40°C
Innkapsling IP56
Kan parallellkobles
Kan seriekobles opp til 48V
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Noen fordeler med begge våre fritidsbatterier, varenr. 40099 og 40044:
Gode dyputladingsegenskaper gjør batteriet meget godt egnet som forbruksbatteri.
100% vedlikeholdsfritt etter EN normen (forutsetter at lading fungerer tilfredsstillende).
Batteriet er lukket, noe som reduserer faren for syre-søl til et minimum.
Utstyrt med bærehåndtak for enkel frakting og montering.
Topp kvalitet, produsert i Europa.
God starteffekt for sikker start av de aller fleste marinemotorer.

40099
Fritidsbatteri SkanBatt 12V 115AH
Et meget populært batteri, og toppmodell når det gjelder
fritidsbatterier. Batteriet har gode dyputladningsegenskaper,
men samtidig også meget god starteffekt på hele 800CCA.
Dette gjør batteriet meget anvendelig til mange bruksområder. Mål 330x172x222mm / 242mm med pol.
DIN standard pol. Bly/syre batteri. 12V. Inkludert luftslange.
Egenvekt 23,7kg.

40044
Fritidsbatteri SkanBatt 12V 80AH
Et glimrende batteri som hovedsakelig brukes til forbruk,
men er også egnet til start. Perfekt batteri for bruk i campingvogn, og meget godt egnet til solcelle og mindre båter med
moderat forbruk. Mål 256x174x205mm / 225mm med pol.
DIN standard pol. Bly/syre batteri. 12V. Inkludert luftslange.
Egenvekt 17kg.

40050
Batterikasse stor
Armerte og solide bærehåndtak. Utlufting til syre.
Beholder egenskapene ned til -30°C. Motstandsdyktig
mot UV-lys, oljer, gasser og andre forurensende stoffer.
Innvendige mål LxBxH: 355x180x243mm.
Utvendige mål LxBxH: 447x254x271mm.
Laget av plast. Egenvekt ca 1,8kg.

40049
Batterikasse liten
Armerte og solide bærehåndtak. Utlufting til syre.
Beholder egenskapene ned til -30°C. Motstandsdyktig
mot UV-lys, oljer, gasser og andre forurensende stoffer.
Innvendige mål LxBxH: 266x180x243mm.
Utvendige mål LxBxH: 355x254x271mm.
Laget av plast. Egenvekt ca 1,8kg.

40053
Polsko skru
Sett á 2 stk (+/-).

40149
Hovedstrømbryter
For å skille mellom to batterier og
mot tyveri. Med avtagbar nøkkel.
12/24V
100/500A
40157
Løs nøkkel til hovedstrømbryter
Kun nøkkelen.

40054
Polsko Deluxe klemme
Sett á 2 stk (+/-).
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Velkommen til vår nye nettbutikk!
Her vil du finne de samme produktene som er i katalogen, men vi vil
kontinuerlig oppdatere nettbutikken når sortimentet utvides.

Besøk oss på www.casu.no!
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								40264
								
iManager NDS m/touch display 12V trådløs
								
Et innovativt styringssystem designet og utviklet av NDS.
								
iManager administrerer og styrer batteriene og strøm								
behovet. Normalt når du har to batterier må de parallell								
kobles, og da er det viktig at det er to identiske batterier av
								
samme type og ampere. Hvis du parallellkobler to forskjellige
								
batterier er ampere og spenning forskjellig og til slutt blir
								
batteriene ødelagt. Hvis ett batteri som er parallellkoblet blir
								
ødelagt, må begge batteriene byttes. Med iManager trenger
								
du ikke å tenke på dette. iManager separerer batteriene slik
								
at du kan koble sammen to forskjellige batterier, og hvis ett
								
batteri blir ødelagt, påvirker ikke dette det andre batteriet, så
								
da kan du kjøpe ett nytt batteri, istedet for to.
iManager styrer, samtidig eller separat, opptil tre batterier av forskjellig typer og ampere. Dette forbedrer effektiviteten og forlenger
levetiden. Touch displayet viser alle tilgjengelige opplysninger om både ladenivå og mulige bruksområder. Du kan manuelt aktivere
eller deaktivere batteriene for en mer spesialtilpasset styring.
iManager overvåker konstant de to batteriene for å hele tiden optimalisere ladingen, og systemet velger automatisk det batteriet
som er best å bruke til enhver tid. Når systemet oppdager at fritidsbatteriene er fulladet 100% leverer iManager vedlikeholdsstrøm
(max 4A) til startbatteriet for å holde det ladet så du unngår ubehagelige overraskelser etter lange stopp.
En av de største fordelene til iManager er funksjonen “automatic battery switch-off”, som betyr at batteriene automatisk kobles ut
ved følgende tre forskjellige situasjoner:
- når spenningen på ett eller begge batteriene er under kritisk grense på 10,5V
- når spenningen på ett eller begge batteriene holder seg under 11V i mer enn 15 minutter
- når temperaturen som måles på ett eller begge batteriene er over grensen på 70°C
På denne måten unngår du redusert effektivitet og alvorlige skader.
iManager funksjoner
Automatisk eller manuell styring av ett eller to fritidsbatterier som kan være av forskjellige typer og ampere.
Når fritidsbatteriene er fulladet 100% leverer iManager vedliksholdsstrøm (max 4A) til startbatteriet.
Kobler automatisk ut batteriene (under 11V), eller det kan gjøres manuelt på touch displayet.
Viser informasjon og anbefalinger om batterienes administrasjon og vedlikehold.
Touch display i farger som kan styres manuelt hvis du ønsker det.
Temperaturovervåking under lading/utlading for økt sikkerhet.
Trådløs tilkobling mellom BlackBox og touch display.
Viser lading og utlading ampere og spenning.
Viser dato og klokkeslett.

Styrer fritidsbatterier som kan
være forskjellig type og ampere!
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Smart-In omformere er designet og utviklet av NDS, og er produsert av høyeste kvalitet som lever opp til kundens forventninger.
Omformerne er utviklet for å garantere best mulig ytelse i forhold til sikkerhet, effektivitet og pålitelighet. Takket være de spesielle
tekniske og innovative løsningene, er Smart-In omformerne også egnet til profesjonelt bruk. Det er to serier Smart-In omfomere:
SM-serien (modifisert sinus) og SP-serien (ren sinus) og det følger med tilkoblingskabler til alle omformerne.
Funksjoner
Høy effektivitet på opptil 93%.
Input med profesjonelle kontakter.
Lavt egetforbruk.
På/av bryter.
Soft start og lav lyd.
Input og output er helt isolert, så de påvirker ikke hverandre.
Beskyttelse mot overbelastning, kortslutning og høy temperatur.
Kan styres med fjernkontroll (må kjøpes i tillegg, varenr. 40297).

Høy ytelse, effektivitet og pålitelighet!

Takket være NDS sitt valg av innovative, tekniske løsninger kan effektiviteten nå nye høyder!
Opptil 93% for SM-serien (modifisert sinus) som er egnet for mindre utstyr som f.eks. vifter, brødrister, støvsuger osv. SM-serien har
en lavere pris og gir deg mye for pengene, men den kan skade følsom elektronikk og “sliter” mer på utstyret, noe som kan gi kortere
levetid. Det er ikke alle produkter som tåler modifisert sinus, så dette må sjekkes på forhånd for å unngå at utstyret blir ødelagt.
Opptil 91% for SP-serien (ren sinus) som er de beste omformerne og den anbefalte serien siden alle produkter er laget og testet for å
fungere med ren sinus. For en del utstyr som f.eks. TV, PC, kaffemaskin, kjøleskap, el-sykler, klimaanlegg og annet utstyr med følsom
elektronikk er ren sinus et krav for at elektronikken skal fungere perfekt og ikke bli skadet.

Smart-In SM-serie (modifisert sinus)

Modifisert sinus
SM400

SM600

SM1000

SM1500

Normal effekt

400W

600W

1000W

1500W

Max effekt (få sekunder)

800W

1200W

2000W

3000W

Output spenning

230V

230V

230V

230V

Output frekvens

50/60 HZ ± 3 HZ

50/60 HZ ± 3 HZ

50/60 HZ ± 3 HZ

50/60 HZ ± 3 HZ

5V 2,1A

5V 2,1A

5V 2,1A

5V 2,1A

Input spenning

12V

12V

12V

12V

Mål LxBxH i mm

184 x 140 x 71

214 x 140 x 71

262 x 270 x 121

262 x 270 x 121

40285

40286

40287

40288

USB uttak

Varenr.

40297
Fjernkontroll som passer til følgende NDS omformere:
40288 SM1500
40287 SM1000
40293 SP2000I
40295 SP1500I
40294 SP1000I
40322 SP3000
40292 SP1500 (serienr > SP150017_1201)
40291 SP1000 (serienr > SP100017_903)
40290 SP600 (serienr > BAF1801306)
40289 SP400 (serienr >BAE1801259)
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40296
Priority Switch NDS 230V
Smart system som styrer og veksler automatisk mellom landstrøm og omformer. Når landstrømmen er tilkoblet vil Priority
Switch alltid prioritere landstrøm for å bevare batteriet. Kan
brukes på både modifisert og ren sinus,
forskjellig watt og andre merker enn
NDS. Max effekt omformer 2300W.
Output/input spenning 230V AC.
Frekvens 50/60 HZ. Mål (LxBxH):
145 x 100,2 x 41,2 mm.
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Smart-In SP-serie (ren sinus)
BESTSELGER

Ren sinus

SP400

SP600

SP1000

SP1500

SP3000

Normal effekt

400W

600W

1000W

1500W

3000W

Max effekt (få sekunder)

1000W

1500W

3000W

4000W

8000W

Output spenning

230V

230V

230V

230V

230V

Output frekvens

50/60 HZ ± 3 HZ

50/60 HZ ± 3 HZ

50/60 HZ ± 3 HZ

50/60 HZ ± 3 HZ

50/60 HZ ± 3 HZ

5V 2,1A

5V 2,1A

5V 2,1A

5V 2,1A

5V 2,1A

Input spenning

12V

12V

12V

12V

12V

Mål LxBxH i mm

214,5 x 140 x 71

244,5 x 140 x 71

262,4 x 270 x 121

322,4 x 270 x 121

412 x 270 x 107,5

40289

40290

40291

40292

40322

USB uttak

Varenr.

Smart-In SP-serie m/IVT (ren sinus)
Smart-In SP-serien m/IVT er toppmodellene til NDS.
Omformerne har en integrert “Priority Switch” som
er et smart system som tillater bruk av omformeren
og batteriet kun når det virkelig er nødvendig.
Systemet styrer og veksler automatisk mellom
landstrøm og omformeren. Når landstrømmen er
tilkoblet vil “Priority Switch” alltid prioritere landstrøm for å spare batteriet.

Ren sinus

SP1000I

SP1500I

SP2000I

Normal effekt

1000W

1500W

2000W

Max effekt (få sekunder)

3000W

4000W

6000W

Output spenning

230V

230V

230V

Output frekvens

50/60 HZ ± 3 HZ

50/60 HZ ± 3 HZ

50/60 HZ ± 3 HZ

5V 2,1A

5V 2,1A

5V 2,1A

USB uttak
Input spenning

12V

12V

12V

Mål LxBxH i mm

262,4 x 270 x 121

322,4 x 270 x 121

382,4 x 270 x 121

40294

40295

40293

Varenr.
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Veksler
automatisk
mellom
landstrøm og
omformeren.
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Batteriladere

BESTSELGER
40143
Batterilader Mascot 9740 10A
3-trinns ladekontroll med timer.
Ladestrøm uavhengig av nettspenningsvariasjoner. Polvendingsog kortslutningssikker. Lysdiode
indikator med tre farger.
Batteriklemmer. Inkl. kabel og brakett. 12V. Mål LxBxH: 19x17x6cm.

40144
Batterilader Mascot 2044 20A
3-trinns ladekontroll med timer.
Høy virkningsgrad (> 83 %). Temp.
kompensert ladespenning, ekstern
temperaturføler. Polvendings- og
kortslutningssikker. Batteriklemmer.
Inkl. kabel og brakett. 12V.
Mål LxBxH: 21x15x6cm.

40254
Batterilader Mascot 2945 20A puls
3-trinns ladekontroll med mikroprosessor. Lavstrømsmodus ved oppstart
av meget utladde batterier (trinn 0).
Temp. kompensert ladespenning,
polvendings- og kortslutningssikker.
Batteriklemmer. Inkl. kabel og brakett. 12V. Mål LxBxH: 22x19x7cm.

40298
Batterilader Mascot 3245 7A
Perfekt for nordisk klima! 7A. 12V.
6-trinns ladekontroll med mikroprosessor. For alle typer
blybatterier: GEL, AGM, WET, SLA. Polvendings- og
kortslutningssikker. Minnefunksjon for sist brukte ladeprogram.
Temperaturkompensert ladespenning. Vannavstøtende.
LED-lommelykt og kabel inkludert. Følger med praktisk koffert
for oppbevaring.

40337
Nor Charger Pro serie elektronisk batterilader
12V 40A - 2 kanaler
Nor Charger BBC1240 Pro serie batterilader: Her får du en
meget anvendelig batterilader til båt, hytte, caravan, bil etc av
aller beste kvalitet.
Laderen har innstillinger for optimal lading av AGM, GEL, bly/
syre og Skanbatt litium* batterier. I tillegg har den egen strømforsyning (trenger ikke batteri tilkoblet) med flere spenningsvalg, dette gjør den meget universal. Nor Charger Pro serien
har et digitalt display som gir deg full kontroll over ladestatus
og hvor langt den er kommet i ladeprosessen.
Spenning 12V
Ladestrøm 40A
Mål 275 x 175 x 95 mm
Egenvekt 2,84 kg
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BLACKSOLAR - enda bedre effektivitet
BLACKSOLAR modellene er et steg fremover i solcelleteknologien. Panelene er i like god kvalitet som SOLENERGY panelene,
men den store forskjellen er at disse er helt svarte og tar derfor inn en større mengde solenergi - til og med under soloppgang og
solnedgang! Det er brukt råvarer tilpasset dette spesielle, svarte designet for å optimalisere ytelsen, oppnå en enda bedre effektivitet
med opptil 18,5%, samt forhindre overoppheting. Enkel installering ved å lime panelet på taket, men det er anbefalt å skru de fast i
tillegg. Følger med SunControl MPPT laderegulator, kabelgjennomføring til tak og tilkoblingskabel på 6 meter.
SunControl MPPT gjør at strømmen på solcellepanelet optimaliseres og forbedrer effektiviteten med opptil 25%.
SunControl MPPT gjør det også mulig å koble to solcellepanel sammen og kun bruke en SunControl.
PS! Hvis du ønsker å koble sammen to solcellepanel 180W, må du bestille en SunControl 2 i tillegg, varenr. 40321 (den tåler 360W).

115W BLACK
Antall celler

180W BLACK

36

32

36

mono

mono

mono

12V

12V

12V

Max effekt

115W

155W

180W

Toleranse

± 3%

± 3%

± 3%

Tomgangsspenning

24,83V

21V

24V

Spenning ved max effekt

20,54V

16,9V

19,4V

Strøm ved max effekt

5,60A

9,17A

9,28A

Celletype
Strøm

BESTSELGER

155W BLACK

Mål LxBxH i mm

1320 x 530 x 60

1476 x 676 x 60

1625 x 676 x 60

Egenvekt

9,5 kg

12,5 kg

14,5 kg

Varenr.

40280

40281

40317

LIGHTSOLAR - semi-fleksible panel som kan bøyes 5%
Cellene i disse monokrystallinske LIGHTSOLAR panelene, med en effektivitet på 18,75%, er innebygd i en flerlagsstruktur: det øvre
laget er en plastpolymer (ETFE) som er svært motstandsdyktig mot korrosjon og skader fra atmosfæriske forhold, slik at den kalles
selvreparerende og finner tilbake til sin opprinnelige form. Det nedre laget er aluminiumsfolie for å spre mest mulig varme som
genereres av cellene, og for å gjøre panelet robust nok for nautisk bruk slik at det er mulig å gå på panelet med egnet og mykt fottøy!
LIGHTSOLAR 105W BLACK har en helt flat overflate siden tilkoblingskabelen er på baksiden av panelet. Siden panelet er helt svart vil
det ta inn en større mengde solenergi. Begge LIGHTSOLAR panelene monteres enkelt ved å lime panelet på taket, men det anbefales
å skru de fast i tillegg. Følger med SunControl MPPT laderegulator, kabelgjennomføring til tak og tilkoblingskabel på 6m.
SunControl MPPT gjør at strømmen på solcellepanelet optimaliseres og forbedrer effektiviteten med opptil 25%.
SunControl MPPT gjør det også mulig å koble to solcellepanel sammen og kun bruke en SunControl.
Antall celler
Celletype
Strøm
Max effekt
Toleranse

105W BLACK

145W

36

36

mono

mono

12V

12V

105W

145W

± 3%

± 3%

Tomgangsspenning

21,36V

23,76V

Spenning ved max effekt

17,8V

19,8V

Strøm ved max effekt

5,90A

7,32A

945 x 665 x 3

1200 x 670 x 3

4 kg

5,5 kg

40312

40313

Mål LxBxH i mm
Egenvekt
Varenr.
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SOLARFLEXEVO - kan bøyes opptil 30%
SOLARFLEXEVO er fleksible solcellepaneler med
høy grad av effektivitet. Disse modellene er
perfekte for deg med begrenset plass på enten
campingvogn, bobil, båt eller hytte! De kan bøyes
opptil 30%, er meget tynne, ultralette i vekt og
solide. Cellene i disse monokrystallinske SOLARFLEXEVO panelene er innebygd i en flerlagsstruktur med ni lag og det øvre laget er en plastpolymer (ETFE) som er svært motstandsdyktig mot
korrosjon og skader fra atmosfæriske forhold, slik
at den kalles selvreparerende og finner tilbake til
sin opprinnelige form. Panelene får lenger levetid
med ETFE overflaten!
For å sikre best mulig kvalitet på minst mulig
plass er SOLARFLEXEVO produsert med
høykvalitetsceller som gir en meget høy
effektivitet helt opptil 20%. De er produsert
i samsvar med de strengeste kvalitets- og
sikkerhetsstandarder, og panelene er enkle å
installere ved å lime panelet på taket eller bruke
kraftig dobbeltsidig tape tilegnet dette bruket.
Følger med SunControl MPPT laderegulator,
kabelgjennomføring til tak og tilkoblingskabel på
3 meter.
SunControl MPPT gjør at strømmen på panelet
optimaliseres og forbedrer effektiviteten med
opptil 25%. SunControl MPPT gjør det også mulig
å koble to solcellepanel sammen og kun bruke en
SunControl.

50W

110W

150W

32

33

44

mono

mono

mono

Strøm

12V

12V

12V

Max effekt

50W

110W

150W

Antall celler
Celletype

Toleranse

± 3%

± 3%

± 3%

Tomgangsspenning

20,4V

21,2V

28,3V

Spenning ved max effekt

17,3V

17,7V

23,6V

Strøm ved max effekt

2,91A

6,24A

6,35A

660 x 510 x 3

1280 x 510 x 3

1280 x 680 x 3

Egenvekt

1,5 kg

3,0 kg

3,5 kg

Varenr.

40282

40283

40284

Mål LxBxH i mm

TILBEHØR
40274
Regulator NDS SunControl MPPT
Inngangseffekt opptil 300W. Maks
ladning 18A. 4-trinns ladenivåer, inkl.
desulfatering som gir lengre levetid
for batteriet. MPPT modellen forbedrer
effektiviteten til solcellepanelet med opptil
25%. Mål 103x86x50mm. Du kan koble to solcellepanel
sammen og kun bruke en SunControl, f.eks. 2x155W=310W.
Kan koble til display, det er tilbehør og må kjøpes i tillegg,
varenr. 40276.

40321
40331

350W
320W

Regulator NDS SunControl 2 MPPT
Inngangseffekt opptil 350W. Maks ladning
24A. 5-trinns ladenivåer, inkludert desulfatering
som gir lengre levetid for batteriet. MPPT modellen
forbedrer effektiviteten til solcellepanelet med opptil 25%. Mål
151x90x48mm. Du kan koble to solcellepanel sammen og kun
bruke en SunControl 350W, f.eks. 2x180W=360W. Kan koble til
display, det er tilbehør og må kjøpes i tillegg, varenr. 40323.

40276
Display NDS til SunControl MPPT
Touchscreen som enkelt viser ladestatus
for panelene, og gir status for batteriene.
Displayet kobles direkte til SunControl,
varenr. 40274 (må kjøpes i tillegg).
40141
40325

hvit
svart

Dobbel kabelgjennomføring
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Nå også i svart farge!

40323
Display NDS til SunControl 2 MPPT
Touchscreen som enkelt viser ladestatus
for panelene, og gir status for batteriene.
Displayet kobles direkte til SunControl 2,
varenr. 40321 eller 40331 (må kjøpes i
tillegg).
40089
40324

hvit
svart

Enkel kabelgjennomføring
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SOLENERGY - standardpanel
Solcellepanelene SOLENERGY fra NDS med integrerte festebraketter er produsert i henhold til den nyeste teknologien for å sikre den
beste kvaliteten og høyest mulig ytelse. Hver modul har monokrystallinske silisiumceller som er beskyttet av et lag Tedlar®, og svært
gjennomsiktig, herdet glass med lavt jerninnhold og antirefleksbelegg som forbedrer effektiviteten med opptil 18,05%. Tedlar® er
en PVF (polyvinyl fluoride) film som gir et langvarig resultat til overflater som utsettes for tøffe miljøer så solcellepanelene er meget
motstandsdyktig mot vanlige kjemikalier, sjøvann, forurensning og andre miljømessige påvirkninger. Alt er vakuumpakket mellom to
EVA (Ethylene Vinyl Acetate) ark.
Panelene har en kraftig ramme av børstet aluminium og spoilere som er aerodynamisk formet. Dette fører til redusert vind og
redusert turbulens på taket til kjøretøyet og et fint utseende. De er utstyrt med bypass dioder for å hindre overspenning og for å
minimere effekttap av strøm på grunn av skyggelegging. Alle panelene er produsert i samsvar med de strengeste kvalitets- og
sikkerhetsstandarder, samt ISO sertifisering.
Enkel installering ved å lime panelet på taket, men det er anbefalt å skru de fast i tillegg. Følger med SunControl MPPT laderegulator,
kabelgjennomføring til tak og tilkoblingskabel på 6 meter.
SunControl MPPT gjør at strømmen på solcellepanelet optimaliseres og forbedrer effektiviteten med opptil 25%.
SunControl MPPT gjør det også mulig å koble to solcellepanel sammen og kun bruke en SunControl.

Hvordan velge riktig solcellepanel?

BESTSELGER

Hvis vekt, størrelse og fleksibilitet ikke er noe problem - da er standardpanelene SOLENERGY eller BLACKSOLAR det beste valget.
Hvis vekt er viktig, men ikke fleksibilitet - da er LIGHTSOLAR det beste
valget. De kan kun bøyes 5%, men er lett i vekt og gir bedre varme enn
de fleksible panelene.
Hvis fleksibilitet er viktig - da er SOLARFLEXEVO det beste valget da de
kan bøyes opptil 30%.

80W

100W

100W slim

120W

140W

36

36

36

36

32

mono

mono

mono

mono

mono

Strøm

12V

12V

12V

12V

12V

Max effekt

80W

100W

100W

120W

140W

Toleranse

± 3%

± 3%

± 3%

± 3%

± 3%

Tomgangsspenning

22,2V

22,74V

22,74V

25,5V

20,4V

Spenning ved max effekt

17,9V

18,94V

18,94V

21,51V

16,7V

Strøm ved max effekt

4,47A

5,28A

5,28A

5,58A

8,39A

1250 x 541 x 60

1345 x 541 x 60

1727 x 416 x 60

1475 x 541 x 60

1475 x 676 x 60

Egenvekt

9,5 kg

10 kg

10 kg

11 kg

13 kg

Varenr.

40277

40262

40278

40279

40263

Antall celler
Celletype

Mål LxBxH i mm
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12V plugger
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40071
12V uni plugg
Med sikring.
8A.
Rett.

40074
12V adapter
Uni plugg --> 2 x uni tvilling.
Med LED lys.

BESTSELGER

40072
12V uni plugg
Med sikring.
8A.
Vinklet.

40078
12V adapter
Uni plugg --> uni plugg.
Med kabel 4m.

40079
12V adapter
Norm plugg --> uni plugg.
Med kabel 30cm.

40070
12V adapter
Uni plugg --> 2 x uni plugg.
Med kabel 15cm.

40076
12V adapter
Uni plugg --> norm plugg 16A.

40075
12V adapter
Uni plugg --> 3 x uni utenpåliggende.
Med kabel 2m.

BESTSELGER
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40065
12V adapter
Uni plugg --> 2 x norm plugg.

40073
12V adapter
Uni plugg --> 2 x uni + 3 x USB.

40077
12V adapter
Uni plugg --> norm plugg.
Med kabel 4m.

40242
Kabel 12V
Til bil, båt, camping, solcellepanel
etc., alle 12V produkter generelt.
5000mA sikring. 2,1mm plugg.
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40108
12V stikkontakt
Til innbygging.
Med lokk.

40109
12V stikkontakt
Utenpåliggende.
Med lokk.

40212
12V stikkontakt + 2 x USB lader
1A + 2,1A USB.
Til innbygging.
Med lokk.
Mål LxHxD: 105x45x50mm.

40213
12V stikkontakt + 2 x USB lader
1A + 2,1A USB.
Utenpåliggende.
Med lokk.
Mål LxHxD: 98x50x76mm.

BESTSELGER

40214
12V stikkontakt uni
Til innbygging.
Med lokk.

40215
12V stikkontakt uni
Utenpåliggende.
Med lokk.

40300
12V plugg GP USB Car Charger
Med 1 USB-utgang 2,4A.
Standard biladapter som plugges
inn i bilens 12V-uttak. Du kan lade
din smartphone, nettbrett eller
andre USB-enheter i bilen.

40107
12V plugg
Med to USB-utganger.
2,1A + 1A = max 3,1A.
Kan lade en smartphone og ett
nettbrett samtidig. Med lys.

Besøk oss på www.casu.no!
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Til bil og henger
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40058
Adapter 7-13pol 12V mini
Fra 7pol på bil til 13pol på henger.

40064
Stikk 7pol PVC
Farge svart.

BESTSELGER
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40055
Adapter 7-13pol 12V 10cm
Fra 7pol på bil til 13pol på henger.

40068
Hengerfestekontakt 7pol PVC
Farge svart.

40060
Adapter 13-7pol 12V
Fra 13pol på bil til 7pol på henger.

40063
Stikk 7pol
Farge metall.

40216
Adapter 13-13pol 12V
Fra 13pol på bil til 13pol på
henger.

40067
Hengerfestekontakt 7pol
Farge metall.

40014
Kabel 7pol
6x1,5mm2 + 1x2,5mm2.
Rull á 100m.

40061
Stikk 13pol PVC
Farge svart.

40006
Kabel 13pol
9x1,5mm2 + 4x2,5mm2
Rull á 50m.

40066
Hengerfestekontakt 13pol PVC
Farge svart.
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Stemningsfulle
og lekre design
flammelamper!
BESTSELGER

45176
45177
45179

stål
kobber
kobber m/blåtann

BESTSELGER

Lampe Ignis
Lekre flammelamper som både kan henges opp, og stå plassert
ute og inne. Lampene har 120stk LED pærer som gjør lyset meget
levende og flott. Disse skaper utrolig koselig stemning og har et
lekkert design! Alle tre lampene har timerfunksjon, og USB
ladeledning medfølger. Vanntett IP65, og med oppladbart litiumbatteri for bruk inntil 30 timer. Ladetid 4-5 timer. Mål 16x16x23cm.
Vanlig modell kommer i stål og kobber farge. Ønsker du blåtann
høyttaler så du kan strømme musikk, finnes den kun i kobber farge.

45175
Lysslynge m/flammekuler
Lysslynge som gir kjempekoselig flammelys fra hver kule
med 14stk LED pærer i hver. Åtte kuler per slynge, totalt
112 LED-lys med varmhvit farge. PP materiale i kulene og
IP44 så kan brukes utendørs. Avstanden mellom hver kule
er 1m, så total lengde er 7m + 3m tilførselsledning. 4,5V og
3,6W. Med fjernkontrollen kan du velge flammeeffekten
(sakte, medium, rask) og den har timer. Fungerer opptil 5m
avstand. Flere enheter/slynger kan kobles sammen. 230V.

Stemningsfulle flammelamper med realistisk flammeeffekt. Kan benyttes både ute og inne så de er
perfekte i forteltet, bobilen, hagen, verandaen, båt, hytte og hjemme. Lampene er i robust ABS-matriale
som gjør de regn og sprutsikre (IP65), og alle er oppladbare. De kommer både med og uten blåtann.
45154
Lampe Apollo m/blåtann
Innebygget blåtann høyttaler
for strømming av musikk.
Rekkevidde inntil 10m. 96 stk
LED-pærer. Tot. effekt 1,4W.
Fargetemp. 1722K. Lithium batteri
7,4V/1800mAh. Lades via USB
micro 5V/1A. Brukstid inntil 20
timer. Mål 9,5x22cm. Farge svart.

45153
Lampe Apollo
Fakkelstativ og bordfot medfølger.
96 stk LED-pærer. Tot. effekt
1,4W. Fargetemp. 1722K.
Lithium batteri 7,4V/1800mAh.
Lades via USB micro 5V/1A.
Brukstid inntil 20 timer.
Mål 9,5x22cm. Farge svart.

BESTSELGER

45164
45166

45163
45165

hvit
svart

Lampe Helios m/blåtann
Innebygget blåtann høyttaler for strømming av musikk. Rekkevidde
inntil 10m. 60 stk LED-pærer med varmt lys. Innebygd oppladbart
Lithium Ion batteri. Ladetid 4-5 timer. Brukstid inntil 30 timer.
USB ladeledning medfølger. Mål 17x17x16cm.
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hvit
svart

Lampe Helios
Flott lampe med 60 stk LED-pærer med varmt lys.
Innebygd oppladbart Lithium Ion batteri. Ladetid
4-5 timer. Brukstid inntil 30 timer. USB ladeledning
medfølger. Mål 17x17x16cm.

Viftelampe - Lykter

2-i-1 vifte og lampe!

LYS

BESTSELGER

60400
Viftelampe Brunner Atmo RG
Praktisk, oppladbar kombinert vifte og LED-lampe. Viften har 4 myke blader og 2 hastigheter. LED-lampen har 2 lysinstillinger. Det
følger med opphengskrok, og den kan henge vertikalt eller horisontalt. Den kan også stå på flatt underlag. Oppladbare batterier med
USB-lading. 12V kabel følger også med. Varighet 12 timer lys eller 7 timer vifte. 80 lumen. Egenvekt 480g. Mål Ø22 x H13cm. Farge
svart/grå.

40196
Dykkerlykt Sunmatic TL3404
Lett dykkerlykt med håndleddsrem. Smidig design. Vanntett
ned til 50m dyp. Meget anvendelig på land takket være
dens kraftige lys. Lysstyrke 5000lux fra 1m. Inkl. reservepære. Mål: Ø66x115mm.

40194
Lommelykt GP Discovery LOE404
Robust, meget lyssterk og solid. Eloksert
aluminium med gummihåndtak og
håndleddsbånd for en behagelig
og sikker håndtering.
Funksjonelt metallklips.
Brenntid 20t.
LED. 3W. 130 lumen.
Inkl. 2stk D batteri.
Mål: Ø50x212mm.

Sjekk ut vår oppdaterte nettside!

www.casu.no

269

Lamper

LYS
45023
Lampe Jesper
Med tre spotter.
3x10W MR16. 12V.
Farge matt krom.

45099
Lampe Microlight
Med en spot og bryter.
1x10W MR11. 12V.
Farge hvit.

45020
Lampe Annika
Med en spot og bryter.
1x10W MR16. 12V.
Farge matt krom.

45021
45022

sølvgrå
hvit

Lampe Magma
Halogen. 12V. 10W. Velg
mellom sølvgrå og hvit farge.

45113
Lampe Bern Touch Spot LED
Stilig spotlampe som dimmes ved å
trykke forsiktig på den. Fire forskjellige
lysstyrker. Monteres i taket eller på
veggen. Varmhvitt lys. 12V. Tilsvarer
15W halogen lys. Mål Ø70x10mm.
Farge stål.

45107
Lampe Dome LED
Stilig LED lys med av/på-bryter
for montering i taket eller på
veggen. 12V. Mål: Ø15cm.
Farge sølvgrå.

45136
Lampe Wave
Flott LED-lampe, 12V. Mål 25x9x6cm.
Farge sølvgrå (hvit på bildet).

45037
45036
45039

sølvgrå 1x8W
hvit 1x8W
sølvgrå 2x8W

Lampe Alpha

45053
Lampe Gamma 12LED
Med spotter. Varmhvitt lys. 50 lumen.
12V. 1W - tilsvarer 5W halogen. For
innbygging Ø6cm. Mål LxB: 8x8cm.
Farge stål.

Perfekt til camping, båt,
hytte og terrassen!

45151
Lampe Brunner Sixray
Sixray er en perfekt lampe til forteltet, men passer også bra på
hytta eller hjemme! Den er sammenleggbar så tar liten plass ved
oppbevaring. Seks armer, oppladbar LED-pære, tilkoblingskabel
og PÅ/AV-bryter. 230V. 5W. LED-pære 250 lumen. Batteritid 3t.
Egenvekt 400g. Mål Ø44xH25cm. Farge grå.
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45160
Lampe Brunner Libra
LED-lampe for montering i tak.
500 lumen. 12V. Mål 30x12x4cm.
Farge sølvgrå.

45158
Lampe Brunner Orion
LED-lampe for montering i tak med
av/på-bryter. 800 lumen. 12V.
Mål 21x13x3cm. Farge sølvgrå.

45161
Lampe Brunner Condo
LED-lampe for montering i tak
med av/på-bryter. 200 lumen. 12V.
Mål 85x80x35mm. Farge sølvgrå.

LYS

45159
Lampe Brunner Auriga
LED-lampe for montering
i tak. 280 lumen. 12V. Mål
18x12x4cm. Farge sølvgrå.

45173
Myggjager Thermacell Campinglanterne
Perfekt på bobiltur, camping, båt, hytta, jakt, fisketur etc.
Fungerer både som myggjager og lykt! Meget effektiv og gir
opptil 20m2 beskyttelsessone så du slipper unna mygg og knott!
Full effekt oppnås etter ca 10 min. Lydløs og luktfri! Ingen åpen
flamme, og skal kun brukes utendørs. Enkel i bruk, og kan h
enges opp. Det følger med en gasspatron og tre luktmatter som
tilsammen gir ca 12 timers bruk. Lykten har 220 lumen LED-lys
og fire ulike lysinnstillinger: lav, medium, høy og SOS-funksjon.
Lyset og myggjageren kan brukes uavhengig av hverandre.
Mål diameter topp 8cm. Mål diameter bunn 11cm. Høyde
18cm. Egenvekt ca 360 gram. Farge blå.

Mygglys som holder insekter og mygg unna!

45155
Mygglys Brunner Citronella Candle S
Mygglys for utendørsbruk med sitronolje. Leveres i
elegante melaminformer. Mål Ø6,5cm. Høyde 6cm.
Selges i display med 3x4 farger.

45050
Lampe Colorado 1LED
Med sensor som automatisk slås på ved bevegelse innen
2m, og varer i 30 sekunder. Lampen kan enkelt tas av
sensoren og brukes som lommelykt. 3xAA batterier. Mål
LxHxD: 17x10x5cm. Farge hvit.

45156
Mygglys Brunner Citronella Candle M
Mygglys for utendørsbruk med sitronolje. Leveres i elegante
melaminformer. Mål Ø10cm. Høyde 8,5cm. Selges i display
med 3x4 farger.

45174
Arbeidslampe LED
Robust 10W USB oppladbar arbeidslampe. Ladetid 3-4t. Arbeidstid
5-7t. USB utgang så kan brukes som powerbank! Brakett for gulveller veggmontering. Indikator som viser batterikapasiteten. Tre
lysnivåer: 100% - 50% - SOS. Batteri er inkludert. Mål 17x13x4,6cm.
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45142
Lampe Brunner Quasar
Vanntett lampe for utendørs bruk. Lavt forbruk gjennom LED-teknikken.
Lyset går på ved å trekke ut lyshuset. Robust håndtak med integrert krok.
Plastramme av høy kvalitet. Sammenleggbar. Bruker 4stk C-batterier (må
kjøpes i tillegg, varenr. 40165).

Vanntett!

LED-pære 72 lumen. Batteritid 10 timer. Egenvekt 495g.
Mål Ø15xH19/26cm. Farge grønn/svart.

45143
Lampe Brunner Sombrero
Kompakt lykt med lyst LED-lys. Robust plasthus med håndtak og praktisk
hengekrok. Moderne, funksjonell design. Bruker 4stk AA-batterier (må
kjøpes i tillegg, varenr. 40166).
LED-pære 72 lumen. Batteritid 6 timer. Egenvekt 192g.
Mål Ø11xH18cm. Farge grønn/svart.

45145
BESTSELGER
Lampe Brunner Vega
Bærbar LED-lampe for hjem, utendørs og bruk i nødstilfeller. Langvarige
LED-pærer sørger for 360° lys mens du sparer energi. Lampehuset er laget
av vannbestandig plast, og har lang holdbarhet. Når den ikke er i bruk, kan
Vega slås sammen og bruker dermed mindre plass ved oppbevaring. To
sammenleggbare håndtak brukes til å slå den opp, og til å bære den. Leveres
med USB-kabel. Bruker 3stk AA-batterier (må kjøpes i tillegg, varenr. 40166)
+ 2stk 18650RG (ikke inkludert).
LED-pære 180 lumen. Batteritid 4,5 timer. Egenvekt 305g.
Mål Ø9,7xH13/18,3cm. Farge grønn/grå.

Solcelle og 12V!

45144
Lampe Brunner EcoDyno Sunn
Energibesparende LED-lampe uten driftskostnader. Oppladbar med solcelle
eller 12V billader. Ideelt på campingbordet, på terrassen eller i teltet. Lang
belysningstid. Værbestandig hus laget av støtbestandig plast med sammenleggbart bærehåndtak og PÅ/ AV-bryter. 12V-ladekabel er inkludert.
Egenvekt 220g. Mål Ø8xH19cm. Farge svart.
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Solcelle, 12V og 230V!

45146
Lampe Brunner Gemini
Utendørs solcellelampe for camping, bobil og andre nattlige aktiviteter. Den
overliggende solcellen forsyner de innebygde batteriene med energi. I tillegg
kan Gemini lades opp via ladekablene som er inkludert, både 12V og 230V.
Lampen har en konstruksjon av høy kvalitet med et solid plasthus og praktisk
bærehåndtak.
LED-pære 90 lumen. Batteritid 8 timer. Egenvekt 1,5kg.
Mål 15,7xH34/26cm. Farge grønn/grå.

45148
Lampe Brunner Noctilus m/magnet
Kompakt LED-lampe med oppheng for en jevn
360° belysning i teltet. Kroken er sammenleggbar.
Lampen kan også brukes som leselys eller bordlampe. Med magnet og bryter for to lysstyrkenivåer.
Bruker 3stk AA-batterier (må kjøpes i tillegg, varenr.
40166). LED-pære 20 lumen. Batteritid 45 timer.
Egenvekt 65g. Mål Ø7,8xH5,4cm. Farge grønn.

45147
Lampe Brunner Lumina
Med karabinkrok og bryter for to lysstyrkenivåer.
Bruker 1stk AA-batteri (må kjøpes i tillegg, varenr.
40166). LED-pære. 50 lumen. Batteritid 8+ timer.
Egenvekt 60g. Mål Ø6xH10,5cm.

KOSELIG!

Realistisk stearinlyseffekt!

45157
Lampe Brunner Candela
Lampe med realistisk stearinlyseffekt takket være
en spesiell LED-teknikk. Kjempefin, og mye sikrere
enn vanlige stearinlys! Selges i pakke med 2 stk,
og 4 stk LR44 batteri medfølger. Farge hvit.

45149
Lanterne Brunner Texas
Moderne LED-versjon av den klassiske
parafinlampen West (varenr. 45150).
På/av-bryter med dimmefunksjon.
Bruker 2stk D-batterier (må kjøpes i
tillegg, varenr. 40164). Egenvekt 360g.
Mål Ø11,5xH24cm. Farge blå.
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Trådløs utendørslamper
med bevegelsessensor!

45104
45105

Lampe GP Safeguard RF1 med en lampe
Lampe GP Safeguard RF2 med to lamper

GP Safeguard er en trådløs batteridrevet utendørslampe. Installasjonen er enkel, og du trenger ikke ledninger. Den automatiske
bevegelsessensoren gir bred belysning dersom bevegelse registreres i mørket. Kraftig LED-lampe som kan justeres både horisontalt
og vertikalt. Den automatiske PIR sensoren gjør deg oppmerksom på besøkende utenfor hjemmet, så du kan føle deg trygg. Lampen
installeres enkelt med skruer eller tvinge (inkludert) på vegger, tak eller stolper. Den er vanntett, IP55. Ideell for oppkjørsler, garasje,
veranda, hage og innganger. Lyset er på i 10 sekunder, også dimmes det ned. Lysstyrke 60 lumen for den med en lampe og 100 lumen
for den med to lamper. Rekkevidden er 12m / 120°. Velg mellom tre forskjellige modus; on/off/auto. Batteriets levetid for den med
en lampe er ca. 400 dager og ca. 200 dager for den med to lamper. Dette er cirka levetid hvis lampen tennes 5 ganger per dag. Det
medfølger 4 stk AA-batterier.
45054
Lampe til trinn
Med borrelås og 5 LED i kaldhvit farge. 60 lumen. 3xAAA
batterier. Mål LxB: 16x5cm.
Farge svart.

35569
Lampe til trinn
Passer til London og Darwin.
Slår seg på ved bevegelse
eller kan lyse permanent.
3xAAA batterier. Inkl. feste.
Mål LxB: 18x5cm. Farge brun.
35570
Lampe til trinn
Passer til Sydney og Bermuda.
Slår seg på ved bevegelse
eller kan lyse permanent.
3xAAA batterier. Inkl. feste.
Mål LxB: 18x5cm. Farge brun.
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45033
45034

lengde 2,5m
forlengelse 50cm

Lysstripe LED til F45S og F45L
For eksternt bruk. Passer i den eksisterende skinnen på F45S og
F45L markiser. 12V. Lengde 2,5m som passer til 3,0m markise, og
så må man kjøpe forlengelse på 50cm (varenr. 45034) hvis man
ønsker lengre lysstripe.

14766
14717
14710

4 meter
5 meter
6 meter

Lysstripe Thule LED 12V
Vanntett lysstripe for eksternt bruk. Lett å tilpasse da hver 5cm
enkelt kan kuttes. Følger med 1m kabel og tape for å feste den.

www.casu.no

Lamper

LYS

45085
Lampe Fiamma “rainstop”
Praktisk og fin LED-lampe
som monteres over døren
på campingvognen eller
bobilen for å stoppe regnet
fra å renne over døren.
Mål 69x8x4cm. Farge hvit.

47008 Caravanlys/standbylys
Gir deg mulighet til å slå på kjørelysene når du står parkert uten behov
for trekkvogn. Lyset kan enkelt slås av/på med fjernkontrollen. Slik kan
du tiltrekke oppmerksomhet når du er på ferie, messer eller stands.
Værbeskyttelsesboksen (IP44) beskytter mot regn og fuktighet.
Drives via 230 volt.
45169
Lampe Viganella til Fiat Ducato
Viganella er en stilig LED-lampe med frostet glass designet
for å lyse opp inngangen til din Fiat Ducato. Den stopper
også regnet fra å renne over døren. Vanntett tilkobling og
1,5m kabel. Mål 1500x12,2x34,4mm. 12V. Farge svart.

BESTSELGER

46082
46083

sølvgrå
hvit

Lampe Shape 48LED
Monteres over døren på bobilen eller vognen.
12V. 2,3W. 130 lumen. Mål LxHxD: 78x16x3,5cm.
Velg mellom hvit eller sølvgrå farge.

45135
Dimmer
12V dimmer med fjernkontroll for
LED-striper eller dimbart lys.
Funksjoner: lysere/mørkere, på/av.
Maks 96W, hvilestrøm ca.30mA.
Mål LxBxH: 90x60x37mm.

45103
Lysstripe LED 5m
Vanntett lysstripe med 60 LED per meter.
Både for innen- og utendørs bruk. Bredde
8mm. Kan forkortes etter hver tredje LED
og kan brukes med dimmer. 3M tape.
4,8W per meter. Varmhvitt lys. 350-400
lumen/m. 12V. Rull á 5m.

Rovello og Caletta LED lamper
Lampene monteres over døren på campingvognen eller bobilen så inngangen blir godt opplyst om natten og mørke kvelder. Begge
modellene har et moderne og stilig design som gjør at lampene er universale, og kan passe designet til de fleste campingvogner og
bobiler. Lampene er enkle å montere, og skruehullene skjules. IP44. Kabel 30cm.

47005
47006

hvit
svart

47003
47004

Lampe til dør Rovello
Lang og kompakt størrelse med mål LxDxH: 480x30x40mm.
12V lampen gir ekstra mye lys, 900 lumen og har 18 LED.
Strømforbruket er bare 9W.
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hvit
svart

Lampe til dør Caletta
Kompakt størrelse med mål LxDxH: 235x35x40mm.
12V lampen gir mye lys, 400 lumen og har 9 LED.
Strømforbruket er bare 5W.
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46070
Lyspære G4 LED flat horisontal
0,8W - tilsvarer 7W halogen.
Varmhvitt lys. 12V.
100 lumen. 20 000 timer.
Mål: 28x6,5mm.
Kan dimmes.

46037
Lyspære G4 LED superflat horisontal
1W - tilsvarer 7W halogen.
Varmhvitt lys. 12V.
100 lumen. 20 000 timer.
Mål: 30x24x7mm.
Kan ikke dimmes.

46090
46071

46045
Lyspære MR11 LED
1,3W - tilsvarer 8W halogen.
Varmhvitt lys. 12V.
80 lumen. 20 000 timer.
Mål: 35x35mm.
Kan dimmes.

1W - tilsvarer 7W halogen
1,3W - tilsvarer 10W halogen

Lyspære G4 LED
Varmhvitt lys. 12V. Mål: 10x36mm.
Varenr. 46090 er 70 lumen og 15 000
timer. Varenr. 46071 er 105 lumen og
20 000 timer. Kan dimmes.

46075
Lyspære G4 LED flat horisontal
1,2W - tilsvarer 10W halogen.
Varmhvitt lys. 12V.
150 lumen. 20 000 timer.
Mål: 22x8mm.
Kan ikke dimmes.

46092
Lyspære MR16 LED
2W - tilsvarer 15W halogen.
Varmhvitt lys. 12V.
120 lumen. 20 000 timer.
Mål: 50x38mm.
Kan ikke dimmes.

Følg oss på instagram!
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46042
Lyspære MR11 LED
1,8W - tilsvarer 15W halogen.
Varmhvitt lys. 12V.
100 lumen. 20 000 timer.
Mål: 35x40mm.
Kan ikke dimmes.

Lyspærer LED

LYS

46093
Lyspære MR16 LED
4,8W - tilsvarer 20W halogen.
Varmhvitt lys. 12V.
350 lumen. 20 000 timer.
Mål: 50x40mm.
Kan ikke dimmes.

46053
Lyspære Sofitt 36mm S8,5 LED
0,4W - tilsvarer 5W halogen.
Varmhvitt lys. 12V.
31 lumen. 20 000 timer.
Mål: 13x36mm.
Kan dimmes.

46094
Lyspære E27 LED
3,3W - tilsvarer 20W halogen.
Varmhvitt lys. 230V.
220 lumen. 20 000 timer.
Mål: 50x57mm.
Kan dimmes.

46008
Lyspære BA9S LED
0,89W - tilsvarer 6W halogen.
Varmhvitt lys. 12V.
31 lumen. 20 000 timer.
Mål: 12x27mm.
Kan dimmes.

46080
Lyspære E14 LED
0,7W - tilsvarer 7W halogen.
Varmhvitt lys. 12V.
60 lumen. 20 000 timer.
Mål: 21x55mm.
Kan dimmes.

46011
Lyspære BA9S LED
0,5W - tilsvarer 6W halogen.
Varmhvitt lys. 12V.
41 lumen. 20 000 timer.
Mål: 11x29mm.
Kan dimmes.

46095
Lyspære E14 LED
1W - tilsvarer 15W halogen.
Varmhvitt lys. 230V.
200 lumen. 20 000 timer.
Mål: 30x62mm.
Kan dimmes.

46001
Lyspære BA15S LED
1,2W - tilsvarer 20W halogen.
Varmhvitt lys. 12V.
86 lumen. 20 000 timer.
Mål: 17x52mm.
Kan dimmes.

46096
Lyspære wedge T10 LED
0,18W - tilsvarer 2W halogen.
Varmhvitt lys. 12V.
4 lumen. 20 000 timer.
Mål: 11x23mm.
Kan dimmes.

46004
Lyspære BAY15D LED
2,1/0,8W - tilsvarer 15W halogen.
Varmhvitt lys. 12V.
180/55 lumen. 20 000 timer.
Mål: 24x38mm.
Kan dimmes.
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Lyspærer

LYS
Modell

Varenr.

Lys / Glass

Watt

Halogen

Sokkel

Volt

Lysrør

46062

Kaldhvitt

4W

Nei

TL

12V

Lysrør

46063

Kaldhvitt

8W

Nei

TL

12V

Lysrør

46064

Varmhvitt

8W

Nei

TL

12V

Lyspære G4

46035

Klar

7W

Ja

G4

12V

Lyspære G4

46038

Klar

14W

Ja

G4

12V

Lyspære MR11

46041

Klar

20W

Ja

GZ4

12V

Lyspære BA9S

46013

Klar

5W

Ja

BA9S

12V

Lyspære BA9S

46010

Klar

10W

Ja

BA9S

12V

Lyspære BA15S

46009

Klar

5W

Ja

BA15S

12V

Lyspære BA15S

46002

Klar

10W

Ja

BA15S

12V

Lyspære BA15S

46007

Klar

5W

Nei

BA15S

12V

Lyspære BA15S

46000

Klar

10W

Nei

BA15S

12V

Lyspære BA15S

46003

Klar

15W

Nei

BA15S

12V

Lyspære BA15S

46005

Klar

21W

Nei

BA15S

12V

Lyspære Sofitt 39mm

46054

Klar

5W

Nei

S8,5

12V

Lyspære Sofitt 39mm

46052

Klar

10W

Nei

S8,5

12V

Lyspære Sofitt 44mm

46057

Klar

2W

Nei

SW8,5

12V

Lysrør

G4

MR

BA9S/BA15S halogen

BA15S

Sofitt

E14

Lyspære Sofitt 44mm

46058

Klar

5W

Nei

SW8,5

12V

Lyspære Sofitt 44mm

46055

Klar

10W

Nei

SW8,5

12V

Lyspære Sofitt 44mm

46056

Klar

18W

Nei

S8,5

12V

Lyspære E14

46022

Klar

5W

Ja

E14

12V

Lyspære E14 rørformet

46019

Klar

15W

Nei

E14

12V

Lyspære E14 spot

46081

Hvit

30W

Nei

E14

230V

Lyspære wedge

46059

Klar

3W

Nei

T10

12V

Lyspære wedge

46060

Klar

5W

Nei

T10

12V

Lyspære BAY15D

46014

Klar

21/5W

Nei

BAY15D

12V

E14 rørformet

E14 spot

Følg oss på Facebook:
Wedge

www.facebook.com/CaravanSupplyAS
BAY15D
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Baklykter
45002
45003

høyre u/tåkelys
venstre m/tåkelys

LYS
45006
45007

uten tåkelys
med tåkelys

Baklykt Hella Caraluna
Til vogn.
Mål LxH: 447x170mm.
Farge rød/hvit.

Baklykt Jokon 541
Til bobil og vogn.
Høyre/venstre side.
Mål LxH: 385x130mm.
Farge rød/gul.

45000
45001

45008
Baklykt Jokon 541
Til bobil og vogn.
Med tåkelys.
Høyre/venstre side.
Mål LxH: 305x130mm.
Farge rød/gul.

høyre u/tåkelys
venstre m/tåkelys

Baklykt Hella Caraluna
Til bobil.
Mål LxH: 447x170mm.
Farge rød/hvit.

45012
45013

høyre u/tåkelys
venstre m/tåkelys

45064
Baklykt Jokon serie 2000
Til bobil.
Høyre side.
Med tåkelys.
Mål HxB: 300x188mm.
E4 9445
Farge rød/hvit.

Baklykt Hella Caraluna II
Til vogn.
Mål LxH: 506x177mm.
Farge rød/hvit.

45116
45082

høyre m/ryggelys
venstre m/tåkelys

45065
Baklykt Jokon serie 2000
Til bobil.
Venstre side.
Med tåkelys.
Mål HxB: 300x188mm.
E4 9445
Farge rød/hvit.

Baklykt Hella Caraluna II
Til bobil.
Mål LxH: 506x177mm.
Farge rød/hvit.

45004
45005

høyre m/tåke+ryggelys
venstre

Baklykt Hella Caraluna II Plus
Til vogn.
Mål LxH: 506x177mm.
Farge rød/hvit.

45066
Ryggelys Jokon serie 2000
Med refleks.
Høyre/venstre side.
Passer til 45064 og 45065.
E4 9445
Farge rød/hvit.

45081
Baklykt Hella
Til bobil og vogn.
Høyre/venstre side.
Mål LxH: 383x130mm.
Farge rød/gul.

45067
Refleks Jokon serie 2000
Høyre/venstre side.
Passer til 45064 og 45065.
E4 023164
Farge rød.
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Baklykter - Markeringslys
45059
Baklykt Jokon serie 710
Med bremselys.
Mål diameter: Ø95mm.
Mål dybde: 24mm.
Mål utskjæring diameter: 79mm.
E1 1542
Farge rød.

45016
Dekorring Jokon serie 710
Mål diameter: Ø122mm.
Mål høyde: 12mm.
Farge rød.

45060
Blinklys Jokon serie 710
Mål diameter: Ø95mm.
Mål dybde: 24mm.
Mål utskjæring diameter: 79mm.
E1 1547
Farge gul.

45017
Dekorring Jokon serie 710
Mål diameter: Ø122mm.
Mål høyde: 12mm.
Farge gul.

45061
Tåkelys Jokon serie 710
Mål diameter: Ø95mm.
Mål dybde: 24mm.
Mål utskjæring diameter: 79mm.
E1 1543
Farge rød.

45015
Dekorring Jokon serie 710
Mål diameter: Ø122mm.
Mål høyde: 12mm.
Farge krom.

45084
Ryggelys Jokon serie 710
Mål diameter: Ø95mm.
Mål dybde: 24mm.
Mål utskjæring diameter: 79mm.
E1 1544
Farge klar.

45120
Markeringslys Hella front
Kantet.
Mål LxBxD: 84x84x51mm.
Farge hvit.

45112
Markeringslys Hella front LED
Buet.
Kabel 50cm.
Mål LxB: 79x26mm.
Farge hvit.

45129
Markeringslys Hella front
Kantet.
Mål LxBxD: 62x62x40mm.
Farge hvit.

45063
Markeringslys Jokon front LED
Buet m/refleks.
Kabel 10cm.
Mål LxBxD: 110x45x13mm.
E2 2033 / E2 0062
Farge hvit.

45009
Markeringslys Jokon front
Kantet.
Mål LxBxD: 71x61x37mm.
Farge hvit.
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Markeringslys
45117
Markeringslys Hella
Kantet.
Mål LxBxD: 92x42x37mm.
Farge rød/hvit.

LYS
45044
Markeringslys Hella
Kantet.
Mål LxBxD: 62x62x40mm.
Farge rød/hvit.

BESTSELGER

45010
Markeringslys Jokon front
Kantet m/refleks.
Mål LxBxD: 74x45x5mm.
Farge hvit.

45026
Markeringslys Jokon
Buet.
Mål LxBxD: 90x40x40mm.
Farge rød/hvit.

45090
Markeringslys Jokon LED
Buet.
Kabel 25cm.
Hullavstand 45mm.
Mål LxBxD: 65x15x16mm.
Farge rød.

45118
Sidemarkeringslys Hella
Kantet.
Mål LxBxD: 110x40x25mm.
Farge gul.

45028
45027

45040
Sidemarkeringslys Hella
Buet. Med sokkel.
Mål LxBxD: 102x85x40mm.
Farge gul.

venstre side
høyre side

Markeringslys Hella
Med grå ramme.
Mål LxBxD: 122x39x28mm.
Farge rød/hvit.

45030
45029

BESTSELGER

venstre side
høyre side

45119
Sidemarkeringslys Hella
Kantet.
Mål LxB: 126x38mm.
Farge gul.

Markeringslys Hella
Med hvit ramme.
Mål LxBxD: 122x39x28mm.
Farge rød/hvit.

45089
Sidemarkeringslys Jokon LED
Buet. 12V. 1W
Mål LxB: 125x45mm.
Kabel 200mm.
Farge gul.

45049
Sidemarkeringslys Hella LED
Buet.
Mål LxBxD: 102x45x12mm.
Farge gul.

BESTSELGER
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Reflekser - Skiltlys - Bremselys
45041
Sidemarkeringslys Jokon
Kantet.
Mål LxBxD: 110x42x25mm.
Farge gul.

45042
Sidemarkeringslys Jokon LED
Buet m/refleks.
Kabel 10cm.
Mål LxBxD: 110x45x13mm.
E2 0062
Farge gul.

45121
Refleks Hella
Kantet.
Mål LxBxD: 94x44x6,5mm.
Farge gul.

45031
Refleks
Rund med trekant.
Mål diameter: Ø155mm.
Farge rød.

45122
Refleks Hella
Kantet.
Mål LxBxD: 94x44x6,5mm.
Farge hvit.

45032
Refleks
Rund.
Mål diameter: Ø72mm.
Selvklebende.
Farge rød.

45062
Refleks trekant
Mål 156x136mm.
Farge rød.
Sett á 2stk.

45046
Skiltlys Hella
Mål LxBxD: 92x29x19mm.
Farge hvit.

45057
Refleks
Mål diameter: Ø60mm.
Farge rød.
Sett á 2stk.

45123
Lykt Hella LED
Lengde 265mm.
Farge hvit.

45058
Refleks
Mål diameter: Ø60mm.
Farge hvit.
Sett á 2stk.

45124
Bremselys Hella
Høy montering.
Mål LxHxD: 351x15,2x34,4mm.
Farge svart.
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TV med DVD 12V/230V

MULTIMEDIA

BESTSELGER
SMART TV!
På fjernkontrollen til de modellene som har SMART
TV er det en egen knapp til Netflix og YouTube.
50077
TV Finlux 22” med DVD
Smart tv

50078
TV Finlux 24” med DVD
Smart tv

50090
TV Finlux 32” med DVD

Varenr

Modell

Strømforbruk
v/12V

Strømforbruk
v/12V
m/DVD

Ant. Kabel Sat. HDMI
inng. inng. inng.
DVB-T DVB-C DVB-S

50077

22”

17W

22W







50078

24”

19W

24W





50090

32”

14W

19W





40248
Kabel 12V til Finlux TV
Passer til Finlux TV 19”,
22” og 24”.

USB
REC

Drift
spenning
(volt)

Panel

Pluss/
minus
polaritet
beskyttet

Smart TV

2



10-15,3V

Full HD



Dongle Wifi



2



10-15,3V

HD



Inneb. Wifi



2



12-28V

HD



Nei

Behagelig LED lys til å feste bak på TV. Drives fra USB porten på
TV. Enkel å installere. Ingen reflekser på skjermen. Slår seg på
sammen med TV. Tosidig tape medfølger. Energisparende. 2x50cm
lengder som kan kappes. Varenr. 50119 med hvitt lys passer til TV
opptil 80”.

50117
Stabilisator
Denne stabilisatoren sikrer 12V ut til ditt apparat.
Passer i bobiler og båter hvor ladespenningen er
for høy. Regulerer spenningen fra 11-16V inn til
12V ut. Max 3A belastning (36 watt). Eget forbruk
er 0,5 watt.

284

50119
Lysstripe LED USB
Hvit farge på lys.

www.casu.no

TV uten DVD 12V/230V

MULTIMEDIA

NY

50126 til 19”, 32” og
40” Fjernkontroll til
Finlux TV

50232 Fjernkontroll
Finlux Smart og Android TV

50219
TV 19” uten DVD

BESTSELGER

50179
TV Finlux 22” uten DVD
Smart tv

50222
TV Finlux 32” uten DVD
Smart tv

50180
TV Finlux 24” uten DVD
Smart tv

50181
TV Finlux 40” uten DVD

Varenr

Modell

Strømforbruk
v/12V

Ant.
inng.
DVB-T

Kabel
inng.
DVB-C

Sat.
inng.
DVB-S

HDMI

USB
REC

Drift
spenning
(volt)

Panel

Pluss/
minus
polaritet
beskyttet

Smart TV

50219

19”

10W







2



11-28V

HD



Nei

50179

22”

17W







2



10-15,3V

Full HD



Dongle Wifi

50180

24”

19W







2



10-15,3V

HD



Inneb. Wifi

50222

32”

29W







2



10-15,3V

HD



Inneb. Wifi

50181

40”

19W







2



12-28V

Full HD



Nei

NYHET! Finlux TV 32’’ uten DVD - med SMART TV!
www.casu.no
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TV-fester

MULTIMEDIA

50146
TV-feste Project 2000
For montering i taket.
Kan vippes. Automatisk lås.
Mål lukket: 275x260x60mm.
Max belastning 7kg.
Egenvekt 2kg.
Farge svart.

50145
TV-feste Project 2000
For montering i taket og
med høydejustering på
343mm. Automatisk lås.
Mål lukket: 343x114x58mm.
Max belastning 10kg.
Egenvekt 0,85kg.
Farge sølvgrå.

50052
TV-feste Project 2000
For montering i skap eller møbler.
Kan trekkes manuelt oppover,
og kan dreies 23° til venstre eller
høyre. Kan kun trekkes opp, og ikke
ned! Passer for skjermer opp til 19”.
Mål LxHxD: 500x475x110mm. Max
belastning 8kg. Egenvekt 8,9kg.
Farge svart.

50106
TV-feste Project 2000
For montering på vegg.
Kan vippes og dreies til
venstre og høyre. Uten
arm. Max belastning 10kg.
Egenvek 0,8kg. Farge
sølvgrå.

BESTSELGER
50074
TV-feste Project 2000
For montering i skap eller møbler.
Kan trekkes manuelt nedover,
og kan dreies 18° til venstre eller
høyre. Kan kun trekkes ned, og ikke
opp! Passer for skjermer opp til 19”.
Mål LxHxD: 195x310x65mm. Max
belastning 8kg. Egenvekt 2,9kg.
Farge sølvgrå.

50053
TV-feste Project 2000
For montering på vegg og med
høydejustering. Glideskinne
på 99cm som kan kappes til
ønsket lengde. Armlengde
427mm. Max belastning 8kg.
Egenvekt 1,9kg. Farge sølvgrå.

50079
50105

uttrekk til høyre
uttrekk til venstre

BESTSELGER

TV-feste Project 2000
For montering i skap eller møbler. Kan trekkes ut til siden, enten høyre eller venstre. Når festet er trukket ut kan skjermen roteres
opptil 220°. Max belastning 10kg. Egenvekt 4,6kg. Farge svart.
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TV-fester

MULTIMEDIA
BESTSELGER

50121
TV-feste Barkan
For montering på vegg. Uten
arm. Kan ikke vippe eller
rotere. Passer for skjermer
opptil 26”. Max belastning
15kg. Farge svart.

50122
TV-feste Barkan
For montering på vegg.
Uten arm. Kan vippe og
rotere. Passer for skjermer
opptil 26”. Max belastning
15kg. Farge svart.

50123
TV-feste Barkan m/1 arm
For montering på vegg. Armen
er 12cm lang. Kan vippe, rotere
og svinge. Passer for skjermer
opptil 26”. Max belastning
15kg. Farge svart.

50056
TV-feste Carbest M m/1 arm
For montering på vegg. Kan vippes og dreies. Armen
er 155mm lang. Passer for skjermer fra 13” til 30”.
Mål LxHxD: 116x152x81-235mm. Max belastning
10kg. Egenvekt 0,8kg. Farge sølvgrå.

50054
50070

50124
TV-feste Barkan m/2 armer
For montering på vegg. Den ene
armen er 14cm og den andre armen
er 9cm. Kan vippe, rotere og svinge.
Passer for skjermer opptil 26”. Max
belastning 15kg. Farge svart.

50051
TV-feste Carbest XL m/2 armer
For montering på vegg. Kan vippes og dreies. De to
armene er hver 155mm lange. Passer for skjermer
fra 13” til 30”. Mål LxHxD: 116x152x81-390mm.
Max belastning 10kg. Egenvekt 1kg. Farge sølvgrå.

BESTSELGER

30cm armer
20cm armer

TV-feste Sky10N m/2 armer
De to armene er hver 20cm
eller 30cm lange og kan trekkes
ut. Med lås og quick-release.
Belastning 10kg.
Farge sølvgrå.

50150
TV-feste Sky Basic 1 m/1 arm
Armen er 12cm lang. Med lås.
Kan vippes og dreies. Belastning
7kg. Farge antrasitt.

BESTSELGER

50151
TV-feste Sky Basic 2 m/2 armer
Den ene armen er 21cm og den
andre er 12cm lang. Med lås.
Kan vippes og dreies. Belastning
7kg. Farge antrasitt.

50152
TV-feste Sky Basic XL m/2 armer
Den ene armen er 28cm og den andre er 19cm lang. Med lås.
Kan vippes og dreies. Belastning 7kg. Farge antrasitt.
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Helautomatiske parabolantenner
50147
50154
50206

Telesat 85cm
Telesat 65cm
Telesat Twin 85cm

Parabolantenne Teleco Telesat
Helautomatisk parabolantenne som har 16 lagrede satellitter. Systemet
er lett å betjene, og alt styres fra det meget brukervennlige kontrollpanelet
som kan monteres på veggen. Kan også styres med Teleco-appen via
blåtann fra din smarttelefon. Alle programvareoppdateringer kan lastes
ned direkte av brukeren når de blir gjort tilgjengelige på Teleco-appen.
Parabolen kobles til bilens tenning så den lukker seg automatisk når
motoren starter. Leveres komplett med kontrollpanel og
		kontrollboks.
Telesat Twin modellen har twin LNB som gjør at du kan koble til to
TV’er og to receivere, så du kan se forskjellige program samtidig!
Mål lukket 85 cm parabol LxH: 94x20,2cm. Egenvekt 10,6kg.
Mål lukket 65 cm parabol LxH: 73x19,0cm. Egenvekt 9,0kg.
Veggmontert kontrollpanel med
to taster og skjerm.

Kontrollboks DVB-S2 HD
Spenning 12/24V. Max forbruk 3.2A.
Mål 160x115x25mm. Egenvekt 250gr.

Velg mellom tre forskjellige Telesat
modeller: 65cm, 85cm og twin!

50148
Parabolantenne Teleco FlatSat CLASSIC Smart 85cm
Helautomatisk parabolantenne som har 16 lagrede satellitter. Systemet er lett å betjene,
og alt styres fra det meget brukervennlige kontrollpanelet som kan monteres på veggen.
Kan også styres med Teleco-appen via blåtann fra din smarttelefon. Alle
programvare oppdateringer kan lastes ned direkte av brukeren når de blir
gjort tilgjengelige på Teleco-appen. Parabolen kobles til bilens tenning så den
lukker seg automatisk når motoren starter. Leveres komplett med kontrollpanel og kontrollboks. Mål lukket parabol LxH: 98x15cm. Egenvekt 10,8kg.
Parabolen har SMART funksjon som gjør alt lettere! Når du skifter kanal med fjernkontrollen, peker antennen automatisk på satellitten som sender den valgte kanalen.
Veggmontert kontrollpanel med
to taster og skjerm.

Kontrollboks DVB-S2 HD
Spenning 12/24V. Max forbruk 3.2A.
Mål 160x115x25mm. Egenvekt 250gr.
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50149
Parabolantenne Teleco FlatSat EASY Skew Smart 85cm
Helautomatisk parabolantenne som har ti forhåndsprogrammerte satellitter: Hot Bird, Astra 19, Astra 28, Eutelsat 5W, Astra 23,
Astra 4, Thor, Hispasat, Turksat og Internet. Lett å betjene. Alt styres fra kontrollpanelet og parabolen kobles til bilens tenning
				
så den lukker seg automatisk når motoren starter. Leveres komplett med kontrollpanel og
					
kontrollboks. Mål lukket parabol LxH: 104x19,5cm. Egenvekt 12kg.
					
Parabolen har SMART funksjon som gjør alt lettere! Du trenger ikke å bekymre deg over
					
hvilke satellitter som sender de programmene du ønsker å se. Når du skifter kanal med
					
fjernkontrollen vil SMART systemet umiddelbart sjekke hvilke satellitt dette programmet
						
sendes via, og automatisk posisjonere seg til riktig satellitt uten at du gjør noe
						
annet enn å skifte kanal.
						
Parabolen har SKEW funksjon som er automatisk posisjonering av LNB takket
						
være en innebygd GPS-modul. Derfor er denne parabolen perfekt for de
						
bobileierne som reiser i Middelhavsområdet fra Marokko i vest til Tyrkia i øst.
						
Normalt vil det være nødvendig å måtte klatre opp på taket til bobilen for å
						
rotere LNB manuelt. Med SKEW trenger man ikke det da parabolen automatisk
						
finner posisjonen via GPS-modulen og automatisk posisjonerer LNB der det er
						sterkest mulig signal.

SAT knapp: velger satellitt
On/Off knapp: slår parabolen på og starter søk etter
valgte satellitt eller lukker parabolen og slår den av

TOPPMODELL!

Kontrollboks DVB-S2 HD
Spenning 12V. Max forbruk 3,2A.
Mål 136x198x62mm.
Egenvekt 780gr.

Oversikt
over våre
Teleco
paraboler:
Modell

TELESAT
65 cm

TELESAT
85 cm

TELESAT Twin
85 cm

FLATSAT Classic
Smart 85 cm

FLATSAT Easy
Skew Smart 85 cm

Antall satellitter

10

16

10

16

10

HD

X

X

X

X

X

DVB-S2

X

X

X

X

X

SMART funksjon

-

-

-

X

X

LNB beskyttet cover

-

-

-

-

X

GPS Skew

-

-

-

-

X

Mål lukket LxH

73 x 19 cm

94 x 20,2 cm

94 x 20,2 cm

98 x 15 cm

104 x 19,5 cm

Mål tallerken

65,5 x 59 cm

85 x 78 cm

85 x 78 cm

85 x 78 cm

91 x 85 cm

Egenvekt

9,0 kg

10,6 kg

10,6 kg

10,8 kg

12,0 kg

Varenr.

50154

50147

50206

50148

50149

99247
99328

Kontrollboks TeleSat BT Smart 16 sat (kun kontrollboksen til TeleSat parabol)
Kontrollboks FlatSat Classic BT Smart 16 sat (kun kontrollboksen til FlatSat Classic parabol)
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Semi-automatisk parabolantenne
50174
Parabolantenne Teleco Voyager Digimatic 85cm semi-automatisk inkl. Motosat Kit
Voyager Digimatic inkl. Motosat Kit er en semi-automatisk parabol utstyrt med en
to-knappers 12V elektrisk motor som hever og senker parabolen. I displayet vises graden på
parabolen så det blir enda enklere og raskere å finne riktig satellitt.
Den største utfordringen når du manuelt skal finne digitale TV-signaler fra satellitten, er at
de digitale signalene vises på TVen med en liten forsinkelse. Du må derfor justere
søkingen med meget langsomme bevegelser for å unngå risikoen å gå forbi
den ønskede satellitten uten å finne den. For å løse dette problemet har Teleco
utvilket Voyager Digimatic med satellittsøker DSF90E HD. Den har en måler som
straks angir styrken på signalet som mottas fra den ønskede satellitten. I motsetning
til vanlige søkere er det ingen forsinkelse og satellittsøkeren forteller deg også om satellitten
du har funnet er den rette. Det er forhåndsprogrammert åtte satellitter i minnet. DSF90E HD
har også en elektronisk høydemåler som viser den korrekte vinkelen til parabolen, selv om
kjøretøyet ikke er i vater. Dette gjør det raskere og enklere å finne riktig satellitt med manuell
parabol siden du slipper problemene med forsinket signaler! Lengde på masten er 52cm.
Mål lukket parabol LxH: 106x18cm. Egenvekt 11,4kg.

Semi-automatisk parabol med 12V motor. Ingen forsinkelser
i signalene. Få beskjed om satellitten du har funnet er den
du ønsker. Kjøretøyet trenger ikke å være i vater.

1. Slå på satellittsøkeren (on/off knapp) og velg ønsket satellitt f.eks. Thor (SAT knapp).
2. Trykk på knappene i bunnen av masten for å heve parabolen til riktig vinkel mot satellitten. (På bildet over er det bilde av et hjul i
bunnen, men til varenr 50174 så følger det med et Motosat Kit som byttes ut med hjulet.)
3. Vri parabolen sørover til DSF90E HD lager en sammenhengende pipelyd.
4. Vent til SAT OK dioden lyser for å se om du har funnet riktig satellitt.
5. Hvis du har funnet feil satellitt vil SAT NOT OK dioden lyse, og du må fortsette å vri parabolen igjen til den avgir en sammenhengende pipelyd og SAT OK dioden lyser.
6. Når alle lysdiodene på LEVEL indikatoren lyser er parabolen riktig justert.
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BESTSELGER

Manuell parabol som gjør
manuell søking av satellitter
mye enklere og raskere!
Ingen forsinkelser i signalene.
Få beskjed om satellitten du
har funnet er den du ønsker.
Kjøretøyet trenger ikke
å være i vater.

50172
Parabolantenne Teleco Voyager Digimatic 85cm manuell
Voyager Digimatic er en manuell parabolantenne spesialdesignet og utvilket av Teleco for å gjøre manuell søking av digitale satellitter
mye enklere for deg med bare noen få, raske og enkle steg!
Den største utfordringen når du manuelt skal finne digitale TV-signaler fra satellitten, er at de digitale signalene vises på TVen med
en liten forsinkelse. Du må derfor justere søkingen med meget langsomme bevegelser for å unngå risikoen å gå forbi den ønskede
satellitten uten å finne den. For å løse dette problemet har Teleco utvilket Voyager Digimatic med satellittsøker DSF90E HD. Den har
en måler som straks angir styrken på signalet som mottas fra den ønskede satellitten. I motsetning til vanlige søkere er det ingen
forsinkelse og satellittsøkeren forteller deg også om satellitten du har funnet er den rette. Det er forhåndsprogrammert åtte satellitter i minnet. DSF90E HD har også en elektronisk høydemåler som viser den korrekte vinkelen til parabolen, selv om kjøretøyet ikke er
i vater. Dette gjør det raskere og enklere å finne riktig satellitt med manuell parabol siden du slipper problemene med
forsinket signaler!
Lengde på masten er 52cm. Mål lukket parabol LxH: 106x18cm. Egenvekt 11,4kg.

1. Slå på satellittsøkeren (on/off knapp) og velg ønsket satellitt f.eks. Thor (SAT knapp).
2. Vri på hjulet i bunnen av masten for å heve parabolen til riktig vinkel mot satellitten.
3. Vri parabolen sørover til DSF90E HD lager en sammenhengende pipelyd.
4. Vent til SAT OK dioden lyser for å se om du har funnet riktig satellitt.
5. Hvis du har funnet feil satellitt vil SAT NOT OK dioden lyse, og du må fortsette å vri parabolen igjen til den avgir en sammenhengende pipelyd og SAT OK dioden lyser.
6. Når alle lysdiodene på LEVEL indikatoren lyser er parabolen riktig justert.
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Manuelle parabolantenner og tilbehør

50012
Parabolantenne Maxview
Omnisat Twister 85cm
Manuell parabol med aerodynamisk
design og lav høyde. Monteres uten
mast rett på taket så er ikke avhengig
av skap. Enkel å bruke med håndsveiv.
Mål lukket parabol LxH: 117x17cm. Egenvekt 10kg.

50175
Satellittsøker Teleco DSF90 HD
Kan brukes med alle manuelle satellittsystemer, og gjør det mulig å
finne den ønskede satellitten med noen få, raske og enkle steg.
50173
Motosat Kit til Teleco Voyager Digimatic
Motosat Kit gjør det mulig å motorisere en manuell
Voyager Digimatic parabol (varenr. 50172) og forvandle
den til å bli en semi-automatisk parabol. Du bytter enkelt
ut hjulet i bunn av masten med Motosat Kit som er utstyrt
med en to-knappers 12V elektrisk motor. Dette fører til at
du kan heve og senke parabolen med knapper istedet for
å vri på hjulet. I displayet vises graden på parabolen så det
blir enda enklere og raskere å finne riktig satellitt.
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Den største utfordringen når du manuelt skal finne digitale TVsignaler fra satellitten, er at digitale signaler vises på TVen med
en liten forsinkelse. Du må derfor justere søkingen med meget
langsomme bevegelser for å unngå risikoen å gå forbi den ønskede
satellitten uten å finne den. DSF90 HD er løsningen på dette problemet! Den har en måler som straks angir styrken på signalet som
mottas fra den ønskede satellitten. I motsetning til vanlige søkere er
det ingen forsinkelse og DSF90 HD forteller deg også om satellitten
du har funnet er den rette. Det er åtte satellitter forhåndsprogrammert i minnet.
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Alle Tertek antennene er utviklet spesielt for mobilt bruk. De oppfyller alle krav for optimalt mottak av
antennesignal: DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD, T2, VHF, UHF, FM, DAB og DAB+. To av modellene har også
internett (du må ha router i tillegg)! Antennene er produsert i materialer av den høyeste kvalitet, så de er
UV-bestandig, vedlikeholdsfri og 100% vanntett. Alle skruer er av rustfritt stål så de tåler saltvann og dårlig vær! Antennene er meget
lave så det er minimal luftmotstand. De er lette å montere, og de mottar signaler både horisontalt og vertikalt som gjør det enklere å
få inn flest mulig kanaler. Virker i hele Europa! Beskyttet mot 2G/3G/4G/5G/LTE og TETRA-nettverk. Leveres med både 230V og 12V.
5V fra mottaker. Forsterker opptil 28dB. Strømforbruk 50mA. Temperatur fra -40°C til +85°C. Mål BxH: 19x12cm. Egenvekt kun 1,3kg.

Lei av dårlig WiFi dekning? Se her! Lekker og kraftig MIMO
antenne! Den eneste på markedet med TV, DAB+ og internett!
50169
50217

Tertek Caravan med TV/DAB+
Tertek Caravan MIMO med TV/DAB+/internett

Tertek Caravan er perfekt til montering på campingvogn! Følger med en mast på 120cm med diameter
Ø30mm, 3m kabel og takgjennomføring Ø40mm. Velg mellom to modeller, med og uten internett.

50170
50218

Tertek Bobil med TV/DAB+
Tertek Bobil MIMO med TV/DAB+/internett

BESTSELGER

Tertek Bobil er perfekt til montering på bobil og båt da de tåler saltvann! Følger med
et feste på 10cm som er laget av forsterket nylon med diameter Ø25mm. Velg mellom
to modeller, med og uten internett.

Passer perfekt til campingvogn, bobil og båt! Tåler saltvann!

Solid 2G/3G/4G LTE antenne for campingvogn, bobil, båt, hytte, hus etc. Den er ekstremt værbestandig og tåler varme, kulde, støv og
regn, derfor er den perfekt for vanskelige mottaksforhold! Antennen skiller seg ut ved å ha ekstraordinær ytelse og resultater under
ekstreme værforhold. Enkel å montere på metall eller plast. Forsterkning 5dBi.
Max effekt 10W. Temperatur fra -40°C til +80°C. Mål diameter x H: 138 x 55 mm.
Adaptere og kabler er inkludert. Egenvekt 200gram. Farge hvit.

Antennen for deg som
vil være på nett!
50171
Antenne Tertek Internett
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Wing22 er
TOPPMODELL!

BESTSELGER
50015
Antenne Teleco Wing22
Tar imot følgende kanaler: VHF 2-4 / 5-12 og UHF 21-69.
FM og DAB. Ikke retningsbestemt. Forsterker: VHF 22dB /
UHF 28dB. 12V/230V. Kabel 5m. Mål diameter x H: 38x17cm.

50091
Forsterker til antenne Wing22
50113
Antennespile til Teleco Wing22
Selges enkeltvis.

BEST I TEST!

Dansk Camping Unions magasin

50057
Antenne Maximum MDA110
Frekvensområde: 47-862MHz. VHF 2-4 / 5-12 og UHF 21-69.
FM og DAB. Ikke retningsbestemt. Forsterker: VHF 21dB / UHF
17dB. 12V/230V. Kabel 3m. Lysdiode. 12V kabel må kjøpes i
tillegg varenr. 40242. Mål diameter x H: 27x12cm.

50212
Antenne Teleco Teleplus 3G
Retningsbestemt antenne i høy kvalitet som mottar de svakeste
signalene! Uvanlig god retningsjustering. Frekvensområde: UHF
38 dB - VHF-B3 22 dB - VHF-BI 20 dB. Strøminngang 12/24V
eller 230V. Utstyrt med LTE-filter for å eliminere eventuelle
forstyrrelser forårsaket av 4G smarttelefoner. Leveres med forsterker med to TV-utganger og kabel 5 meter. Anbefales i bruk
med mast Teleco SF165 varenr. 50018.
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50080
Antenne Maxview Omnimax
Frekvensområde: 40-860MHz. VHF 2-4 / 5-12 og UHF 21-69.
FM og DAB. Ikke retningsbestemt. Forsterker: 18dB. 12/24V.
Kabel 5m. Justerbar forsterker. Produsert i UK.
Mål høyde 31cm. Monteres direkte på taket.

50002
Antenne Maximum DAE410
Frekvensområde: 47-862MHz. VHF 2-4 / 5-12 og UHF 21-69.
FM og DAB. Retningsbestemt. Forsterker: VHF 18dB / UHF
25dB. 12V/230V. Kabel 6m. Mål LxBxH: 30x26x5cm.
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50213
Antennemast Globesat
Uten kabel. Ø30mm.
Lengde 120cm.

50061
Koaxkabel med 2stk f-connector
Ferdig koaxkabel med 2stk
f-connector 6,6mm med hette.
Rull á 25m.

50017
Antennemast FG
Kraftig aluminiumsrør for
nordiske forhold. Universaltopp
som passer de fleste antenner.
Med kabel 6m.
Lengde 130cm.

50045
Split 2-way til f-connector
Med DC-pass.

50018
Antennemast Teleco SF165
Diameter 30-34mm.
Lengde 165cm.

50047
Split 3-way til f-connector
Med DC-pass.

50176
50177

hann
hunn

50028

6,5mm

F-connector

Koaxplugg
Metall

50033
Koaxplugg
Plast. Hunn.

50072
Overgang
F-connector hunn til koaxplugg
hann.

50046
Split 2-way til koaxplugg
Uten DC-pass.

Følg oss på
instagram!
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BESTSELGER

Dometic PerfectView-ryggekamerasystemene består av en PerfectView-monitor og et PerfectView-kamera. Systemenes holdbarhet
overfor typiske daglige belastninger som vibrasjon, sjokk, fuktighet og temperatursvingninger er testet ut i tøffest mulige tester.
Dometic PerfectView-monitorer
Slank og elegant konstruksjon og design som passer perfekt til kjøretøyets interiør. Digital LCD-monitor med LEDbasert bakgrunnsbelysning for flimmerfri visning av bilder. Lyssterkt display med høy kontrast som er behagelig for øyet, og lett å lese under alle
lysforhold. Optimal bildekvalitet, selv ved lave temperaturer. Intuitiv menyføring, belyste taster og veksel mellom dag/natt. Tre
kamerainnganger, en inngang med signalgjenkjennelse. Normal- eller speilbildefunksjon. Bildeinnstillingen kan lagres for hver
kamerainngang. Elegant monitorsokkel med skjult legging av kabel. Automatisk registrering av tilhengerkamera. Kulefestet kan
justeres presis og gir optimal plassering. Låsbare hann- og hunnkoblinger, godkjent iht. IP67.
Dometic PerfectView-kameraer
Dometic PerfectView-kameraene av høy kvalitet er klar til å filme så snart det slås på. Det fungerer feilfritt, selv etter kalde
netter eller på kalde vinterdager. Vanntette kapslinger (godkjent iht. standardene IP68-IP69K) sikrer at regn og vannsprut ikke skader
dette høykvalitetsproduktet. Alle kameraene har mikrofon og er klargjort for tilkobling til navigasjonssystemer.

Varenr. 50193
CAM45
Farge hvit.

Løse kameraer uten monitor:

Varenr. 50192
CAM45
Farge sølv.

PerfectView CAM45
Fargekamera med lukket hus for en nærmest usynlig føring av kabler.
• 1/4” CCD bildesensor (PAL)
• Normal- eller speilbildefunksjon
• Bildevinkel: 120° diagonal
• Temperaturstyrt oppvarming
• Separate IR-LED-er for optimal sikt om natten
• Beskyttelsesklasse: IP69 K

Varenr. 50205
CAM80
Farge sølv.

Varenr. 50204
CAM44
Farge hvit.

Varenr. 50195
CAM44
Farge sølv.
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PerfectView CAM80
Farge-lukkerkamera med 145° bildevinkel
• 1/3” CCD bildesensor (PAL)
• Normal- eller speilbildefunksjon
• Vidvinkelobjektiv med stor synsvinkel (145° diagonalt)
• Automatisk, motordrevet kameradeksel som beskytter linsen mot skitt
• Ideelt for montasjesteder som sitter høyt oppe eller er vanskelig å nå
• Temperaturstyrt oppvarming
• Separate IR-LED-er for optimal sikt om natten
PerfectView CAM44
Fargekamera med to objektiver samt lukker og ekstra vidvinkel
• 1/3” CMOS bildesensor (PAL)
• Stor bildevinkel på kort sikt (140° diagonal)
• Telefunksjon på lang sikt (50° diagonal)
• Betjening via koblingsboks AMP 100
• Automatisk, motordrevet kameradeksel
• Ideelt for montasjesteder som sitter høyt oppe eller er vanskelig å nå
• Avstandsmerker i ryggemodus
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Komplett ryggekamerasystemer med både monitor og kamera:
7” monitor

5” monitor

Varenr. 50021
PerfectView RVS 745W
7” monitor og CAM45
(fargekamera)

Varenr. 50103
PerfectView RVS 545W
5” monitor og CAM45
(fargekamera)

Varenr. 50098
PerfectView RVS 745
7” monitor og CAM45
(fargekamera)

Varenr. 50095
PerfectView RVS 545
5” monitor og CAM45
(fargekamera)

CAM80
sølv

Varenr. 50099
PerfectView RVS 780
7” monitor og CAM80
(farge-lukkerkamera med 145°
bildevinkel)

Varenr. 50096
PerfectView RVS 580
5” monitor og CAM80
(farge-lukkerkamera med 145°
bildevinkel)

CAM44
hvit

Varenr. 50203
PerfectView RVS 794W
7” monitor og CAM44
(fargekamera med to objektiver,
samt lukker og ekstra vidvinkel)

Varenr. 50202
PerfectView RVS 594W
5” monitor og CAM44
(fargekamera med to objektiver,
samt lukker og ekstra vidvinkel)

CAM44
sølv

Varenr. 50071
PerfectView RVS 794
7” monitor og CAM44
(fargekamera med to objektiver,
samt lukker og ekstra vidvinkel)

Varenr. 50097
PerfectView RVS 594
5” monitor og CAM44
(fargekamera med to objektiver,
samt lukker og ekstra vidvinkel)

CAM45
hvit

CAM45
sølv

50069
Ryggekamera trådløst 7”
Parkeringen blir forenklet med dette praktiske og trådløse
ryggekameraet med 7” fargeskjerm. Den er vanntett IP65 og
meget solid. Høykvalitets LCD-skjerm med lyd og videofunksjon,
samt AV-inngang. Montering av kameraet over eller under nummerskiltrammen. Automatisk aktivering når bilen settes i revers.
Trådløs betjening via senderen. Tilkobling til 12V elektrisk system
med sigarettenner. Oppløsning 800x480 pixler. Synsvinkel kamera
110°.

50225
Ryggekamera Dometic PerfectView CAM35NAV Ducato
Passer til Fiat Ducato X250, X290 og søstermodeller. Monteres
enkelt uten å bore ekstra hull. Bildevinkel 150 grader.
Oppløsning 345 000 piksler. IP69K. Mål BxHxD: 375x81x38mm
inkl. holder. Farge svart. Langsiktskamera med bildevinkel 60
grader kan kjøpes i tillegg, varenr. 50226 (enkelt å ettermontere).
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Vekkerklokke - Radio - Termometer

50224
Vekkerklokke Audix m/trådløs lader
Vekkerklokke med trådløs hurtiglader for mobil. LED-nattlys i ulike farger. Ladeeffekt
5W/7,5W/10W. Egen USB-ladekontakt til bruk for eldre mobiler uten trådløs lading.
Display kan dimmes i tre trinn for å gi svakt lys om natten. USB type A --> USB type C
kabel 1,2m. Inngang DC 5V-2V, 9V-1,67A. USB utgang 5V/1A (max). Rekkevidde lading
4-8mm. Kompatibel med Qi trådløs ladeteknologi. Mål BxHxD: 14,6x7,5x12cm.

Med lader!

50139
Radio Sangean DAB+/FM og blåtann
Praktfull radio med fullstendig overlegen lyd. DAB+/FM RDS og blåtann.
Uttak for stereo hodetelefoner. Tydelig display som gjør det lett å lese info.
Meny display med utvalg av hovedfunksjoner. Suveren til campingvogna,
bobilen, hytta, båten etc. fordi den kan benyttes på 12V anlegg (12V kabel
kjøpes i tillegg varenr. 40242). Fjernkontroll, klokke med alarm og fem
forhåndsinnstillinger på hvert bånd. AUX in og Line out. RDS radio tekst, tid,
programtype og stasjonsnavn. 230V eller 12V. 2,3W. Farge sølvgrå med tre.

60441
Termometer
Trådløst termometer som viser
både ute- og innetemperatur.
Kan kobles til Tellstick Net som
lar deg se temperaturen på din
mobil. Uten Tellstick fungerer
den som et vanlig termometer.
Kan stå eller monteres på veggen.
Måleområde -5°C til +50°C.
Batterier 2xAAA/R03 1,5V (medfølger ikke). Størrelse
display 2” (5cm). Mål BxH: 70x59mm. Farge hvit.

60442
Termometer/hygrometer
Viser tid, temperatur og luftfuktighet for et helsemessig
sunt inneklima. Lagrer
høyeste og laveste verdier.
Verdier innenfor komfortsonen indikeres med et
smilefjes i displayet. Kan
stå eller henges på veggen
med magnet. Mål BxH: 8x7cm.
1xAAA batteri medfølger.

Følg oss på facebook:
http://www.facebook.com/CaravanSupplyAS
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Gassalarm med batteri som varsler propan,
butan, eksos, røyk og narkosegasser! Perfekt til ditt hjem, hytta, camping og båt!
BESTSELGER
55094
Gassalarm iSens GLA XL m/batteri
GLA XL er en multigassalarm for propan, butan, eksos, røyk og narkose. Den er basert på innovativ, norsk teknologi hvor samme
sensor reagerer på ulike gasser. Dette gjør at alle funksjoner på en helt unik måte kan testes samtidig med luft som du puster ut.
Egen testing skaper størst trygghet av alt. GLA XL er utviklet for å gi økt personlig sikkerhet, helse og et bedre miljø. GLA XL er ikke
godkjent som røykvarsler.
Gasslekkasje kan komme fra peis, grill, kokeapparat, gassovner og andre apparater. Gassen kan antenne når konsentrasjon blir større
enn LEL (Lower Explosion Limit). GLA XL varsler i god tid før dette skjer, allerede ved 10-15% av LEL.
Eksos og røyk kan komme fra motorer, varmeapparater, ildsteder og brann. GLA XL varsler om karbondioksid CO2 allerede ved
5000ppm. Dette tilsvarer 25ppm giftig kullos CO i eksos fra en diesel motor/varmer. Mindre ved åpen varme og brann. Grensen for
arbeidsmiljøet er 5000ppm CO2 og 25ppm CO for å unngå nedsatt ytelse og helse. Du varsles når denne grensen overstiges.
Narkosegass har frem til nyere tid vært av typen kloroform og eter. I dag brukes luktfri gass av ulike typer fluraner. GLA XL er trolig
den eneste alarmen på markedet som varsler om både gamle og nyere typer narkosegass, lenge før påvirkning.
GLA XL alarmen har et ultralavt energiforbruk. Innebygget energikilde kan gi tredobbel levetid på 15 år. Det er ingen behov for
installasjon, batteriskift, ladning, strømtilkobling eller adapter. Dette sparer miljøet og gir sikker varsling selv ved strømbrudd.
55011
Gassalarm Camp Signal P
Varsler propan-, butan- og
metangass. 12V.
Tåler temperatur: -10°C til +40°C.
Strømforbruk 250mA.
Mål diameter x H: 55x30mm.
Farge rød.

55014
Gassalarm LPG
Varsler LPG-gasslekkasjer (propan/
butan). Monteres 20-40cm over
gulvet. Lavt strømforbruk 100mA.
Tåler temperatur: -10°C til +50°C.
Mål HxBxD: 12x7x6cm.
12V. Inkl. feste. Farge hvit.

55059
Gassalarm Housegard LPG 230V
Varlser LPG og LNG (propan, butan, metan, naturgass etc). Ideell
til camping og boligen. Reagerer
raskt og har høyt signal, 85dB.
Enkel å montere. 230V.
Tåler temperatur: -10°C til +50°C.
Farge hvit.

55058
Vannlekkasjealarm Housegard
Varsler raskt lekkasjer i vannrør, oppvaskmaskiner og vaskemaskiner. Alarmen
skal plasseres direkte på gulv eller annet rett underlag der hvor vannlekkasje kan
oppstå, f.eks. i kjøkken og vaskerom. Kan også benyttes i forbindelse med bad,
toaletter og utslagsvasker. Alarmen oppdager lekkasjen før en
større vannskade oppstår. Den benytter vannets elektriske
ledningsevne til å detektere lekkasjer. Når vannmengden
under alarmen når et visst nivå og kommer i kontakt med
de tre følerne under alarmen utløses den. Varsler kun
lekkasjer som fysisk kommer i kontakt med alarmen.
Tåler temperatur: +1°C til +60°C. Inkl. 9V batteri.
Mål LxBxH: 86x82x30mm. Farge hvit.
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55135
Gassalarm Housegard
12v + 230v. Farge hvit.

55024
Gassalarm NX-1
LPG alarm som varsler
propan/ butan lekkasje.
Perfekt til campingvogner,
fritidshus og hjem der
gasskomfyr er installert.
Strømforbruk 30mA. 12V.
Inkl. brakett. Farge sølvgrå.

BESTSELGER

NY

55134
CO-alarm Housegard
Med LCD-display. Farge
hvit.

Se flere alarmer på
casu.no!

Trådløst tilbehør NX-10 alarmen

55005
Propan- og CO² sensor til NX-5
Passer til både NX-5 og NX-10.

55006
Kommunikasjonsmodul
Passer til NX-5. Trådløs.
Inkl. 1 nøkkel.

55046
Bevegelsessensor
Utvendig bevegelsessensor
som passer til både NX-5
og NX-10. Trådløs. Farge
sølvgrå.
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55004
Bevegelsessensor
Utvendig bevegelsessensor
som passer til både NX-5
og NX-10. Trådløs. Farge
hvit.
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55007
Magnetbryter
Passer til både NX-5 og
NX-10. For dører, vinduer
og luker. Magnetbryteren
merker hvis noen av disse
blir åpnet. Trådløs.

Alarmer

SIKKERHET

55095
Alarm NX-10 startpakke
NX-10 er et alarmsystem spesialtilpasset for bobil og campingvogn. Det består av flere forskjellige
komponenter og sensorer man kombinerer for å dekke egne ønsker og behov. Startpakken inneholder
sentralenhet, kontrollpanel og gulvsensor. Startpakken alene utgjør en meget effektiv røyk- og gassalarm.
Gass-sensorer er integrert i kontrollpanelet og dekker røyk (CO), lette bedøvende og giftige gasser.
Ytterligere to gass-sensorer som detekterer propan, CO₂ og andre tunge gasser utgjøres av gulvsensoren.
NX-10 leveres komplett med GSM/GPS enhet. Farge sølvgrå. NX-10 har tre hovedfunksjoner:

BESTSELGER

1. Sikkerhetsalarm brukes når man er inne i bobilen/campingvognen og skal sove.
2. Innbruddsalarm som brukes som en vanlig boligalarm/tyverialarm når man er borte.
3. NX-Buddy er en abonnementbasert tjeneste og gir tilgang til alarmsystemet med smarttelefon.

Tilbehør til NX-10 alarmen

55096
55105

svart
hvit

Deksel til NX-10
Lett å bytte deksel fra standard
sølvgrå farge til svart eller hvit for
å matche resten av interiøret!

55104
Sirene til NX-10
Varlser hvis
noen prøver å
gjøre
innbrudd.

55103
Utelysbryter til NX-10
Kobles til bevegelsessensor slik at utelyset
slår seg på ved
bevegelse på utsiden
av din bobil/vogn.

55102
SOS-knapp til NX-10
Trykk på SOS-knappen
hvis du trenger hjelp
i akutte eller truende
situasjoner.

55101
Fjernkontroll til NX-10
Bruk fjernkontrollen
til å slå på/av
innbruddsalarmen.
Lang rekkevidde og
lang batterikapasitet.

Alarm NX-10 inkludert stor utstyrspakke
55106
Alarm NX-10 stor pakke hvit
55107
Alarm NX-10 stor pakke sølvgrå
Stor pakke som inneholder følgende:
1 stk NX-10 startpakke
2 stk bevegelsessensorer
(velg mellom hvit eller sølvgrå)
2 stk magnetbrytere hvite
1 stk utelysbryter
1 stk sirene
2 stk fjernkontroller
Pakken er parret opp, ferdig
til bruk så enhetene må ikke
ombyttes/lånes til andre enheter.
Da virker ikke pakken lenger.
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Varsler tre gasser:
- propan/butan (LPG)
- karbonmonoksid (CO)
- knock-out gasser
55085
Gassalarm 3GAS+
Elegant gassalarm av høy kvalitet som varsler tre farlige gasser: propan/butan (LPG), karbonmonoksid (CO) og såkalte knock-out
gasser som ofte brukes under innbrudd og ran for å gjøre ofrene bevisstløse.
Sensoren er ekstremt følsom og advarer for selv de minste gasskonsentrasjoner. Ved hver oppstart blir det sjekket at sensoren
fungerer slik den skal, da den kalibrerer seg selv og sjekker om forrige innstilling fortsatt er riktig, og endrer det som eventuelt
er nødvendig. Etter kalibreringen er alarmen klar til bruk, og den er pålitelig selv ved temperaturer over 25°C så du unngår falske
alarmer på grunn av endring i temperaturen. Lys og lydsignaler forsikrer brukeren om at det fungerer som det skal til enhver tid.
For sikkerhets skyld har alarmen en pre-alarm som varsler hvis gasskonsentrasjonen øker, selv for et kort tidsrom (mindre enn 40
sekunder). Da blinker den rødt, men holder seg lydløs. Hvis den målte verdien synker innen 40 sekunder går alarmen tilbake til
standby, men hvis gasskonsentrasjonen forblir den samme eller øker, vil alarmen gå.
Alarmen fanger opp de minste gasskonsentrasjoner og varsler lenge før det kan skade mennesker eller dyr. For at alarmen skal
fungere optimalt er det viktig med følgende:
- at luften i campingvognen eller bobilen ikke er forurenset
- at alarmen er montert i en høyde ca 30cm over gulvet
- at sensoren regelmessig testes
LED indikatoren betyr følgende:
Grønt blinker
= alt ok (kalibrering)
Grønt lyser fast = alt ok (standby)
Rødt bilnker
= pre-alarm (lydløs)
Rødt lyser fast = alarmen med kontinuerlig høy alarmlyd (80dB)
Slik kan du sjekke at alarmen fungerer:
1. Slå på alarmen, vent til kalibreringen er ferdig og den lyser konstant grønt.
2. Hold en lighter foran åpningen på alarmen og press så det kommer gass ut uten flamme.
3. Etter få sekunder starter pre-alarmen, og hvis du fortsetter å slippe ut gass aktiveres alarmen.
Alarmen kan slås av om dagen når den ikke skal brukes og det gjøres enkelt ved å trykke på alarmen en gang. Opptil to ekstra
sensorer kan kobles til alarmen (de må kobles enkeltvis). Ekstra sensor har varenr. 55087. Alarmen er enkel å montere, lett å
bruke og meget pålitelig. Mål 6x6x3cm.

55087
Ekstra sensor
Ekstra sensor til 3GAS+ alarm med varenr. 55085. Sensoren
tar samme gasser som selve alarmen. Kabel 2m.
Opptil to ekstra sensorer kan kobles til alarmen (de må kobles enkeltvis).
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Brannslukning
55015
Brannslukningsapparat Housegard 2kg ABC

SIKKERHET

BESTSELGER

Slukkeeffekten på 13A 89B C er den høyeste slukkeeffekten på markedet for 2kg pulver. Dette brannslukningsapparatet er godt tilpasset for å kunne slukke alle typer mindre branner som kan oppstå. Den er perfekt til
camping, bobil, båt, bil, førerhus på lastebiler, fritidsbolig, leilighet, kontor etc. Kan også benyttes som et
supplement til 6kg pulverslukker i hjemmet for å raskt kunne slukke mindre branner. Kvalitetssikret og
sertifisert av DNV. Veggfeste er inkludert.

55130
Brannslukningsapparat Housegard 2kg ABC u/slange
Slukkeeffekten på 13A 89B C er den høyeste slukkeeffekten på markedet for 2kg pulver. Dette brannslukningsapparatet er godt tilpasset for å kunne slukke alle typer mindre branner som kan oppstå. Den er perfekt til camping,
bobil, båt, bil, førerhus på lastebiler, fritidsbolig, leilighet, kontor etc. Kan også benyttes som et supplement til 6kg
pulverslukker i hjemmet for å raskt kunne slukke mindre branner. Kvalitetssikret og sertifisert av DNV. Veggfeste
er inkludert.

55016
Brannslukningsapparat Housegard 6kg ABC
Jo høyere slukkeeffekt en brannslukker har, jo større brann kan den slukke. Dette brannslukningsapparatet med
en slukkeeffekt på 55A 233B C har den høyeste slukkeeffekten på markedet og slukker inntil 60% større branner
sammenlignet med en slukker med lavere slukkeeffekt (34A). Den er førstevalget i hus, hytte, leilighet og
fritidsbolig, men passer også for offentlig virksomhet, kontor og industri. Kvalitetssikret og sertifisert av DNV.
Veggfeste er inkludert.

55053
Slukkespray Housegard FireStopper
FireStopper er kompakt og har lignende
egenskaper som en brannslokker, med en
fordel av den er liten, hendig og enkelt kan
plasseres lett tilgjengelig ved siden av komfyren eller i verktøykassen. Brannklassen 5A
21B 5F innebærer at den kan brukes mot et
flertall ulike branner i for eksempel tre, papir
og tekstiler, men også mot branner i brennbare væsker. En stor fordel er at den også kan
slokke frityrbranner. Oppbevares frostfritt.
Inneholder 600ml.
55054
Brannteppe Housegard
Brannteppe er perfekt for mindre branner!
Å kvele ilden er meget effektivt. Brannteppet
er enkelt å håndtere og lett å oppbevare.
Kveler raskt branner i klær, møbler, TV og
på komfyren. Forårsaker ikke ekstra behov
for sanering i etterkant. For bruk i hjemmet,
campingvognen, bobilen, kontoret,
fritidsboligen etc. Mål LxB: 120x120cm.
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Lekkert design og høyeste slukkeeffekt!
55050
Brannslukningsapparat Housegard Firephant 2kg
Svenskdesignet brannslukker som både passer inn i de moderne hjem rent visuelt, og som også tar vare på sikkerheten. Den hendige
størrelsen og det lekre designet gjør at den lett kan plasseres godt synlig, noe som sikrer at den er lett å finne hvis ulykken skulle
være ute.
Slukkeeffekten på 13A 89B C er den høyeste slukkeeffekten i sin klasse. Slukkeren er enkel å forstå og bruke, samtidig som den er
meget presis. Dette brannslukningsapparatet er godt tilpasset for å kunne slukke alle typer mindre branner som kan oppstå. Den er
perfekt til camping, bobil, båt, bil, fritidsbolig, kontor etc. Kan også benyttes som et supplement til 6kg pulverslukker i hjemmet for å
raskt kunne slukke mindre branner. Veggfeste er inkludert. Diameter 144mm. Høyde 374mm. Farge rød.

BESTSELGER

55049
Røykvarsler optisk standard
Stilig røykvarsler i flott design! Reagerer
raskt på røyk fra gløde- og ulmebranner.
Testfunksjon og batteribeskyttelse slik
at den ikke kan monteres uten batterier.
Hurtig og enkel montering. Inkl. 9V batteri
som varer opptil 1 år.

55056
Røykvarsler optisk mini
Optisk røykvarsler i miniutgave! Reagerer
raskt på røyk fra gløde- og ulmebranner.
Testfunksjon og lys som blinker ved
normal funksjon. Hurtig og enkel
montering. Inkl. 2 års litiumbatteri.

NY

55061
Magnetfeste til røykvarsler
Perfekt for deg som ikke vil eller kan
borre i taket. Inkludert to magneter med
tape hvor den ene festes i taket og den
andre festes på røykvarsleren. Passer til
alle røykvarslere med en diameter på
minst 80mm.

55055
Røykvarsler optisk serie trådløs
Varsler en, så varsler alle! Med trådløs
seriekobling av røykvarslere så blir du
varslet uansett om brannen starter i
soverommet eller i kjelleren. Reagerer
raskt på røyk fra gløde- og ulmebranner.
Kan seriekobles med opptil 24 stk.
Inkl. 9V batteri.

55132
Røykvarsler Housegard
optisk mini inkl. 5 års batteri.

55133
Røykvarsler Housegard
optisk inkl. 10 års batteri.

NY

55062
Skilt brannslukningsapparat
Selvlysende sikkerhetsskilt produsert i
miljøvennlig materiale og garantert fri
for gifter som fosfor, bly eller radioaktive
stoffer. Aluminium. Mål BxH: 15x15cm.
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55063
Etikett brannslukningsapparat
Selvklebende etikett.
Mål 10x10cm.

Dørsikringer

55032
Fiamma Safe Door
Dørsikring som kan brukes til dører og luker.
Laget av solid aluminium uten plastdeler.
Monteres på veggen til kjøretøyet. Fester følger
med. Mål LxBxD: 15x9x5cm. Farge hvit.

55030
Fiamma Safe Door Frame
Dørsikring som kan brukes til dører og luker.
Laget av solid aluminium uten plastdeler.
Monteres på dørkarmen til kjøretøyet. Skruer
følger med. Mål LxBxD: 15x9x5cm. Farge hvit.

SIKKERHET

55045
Fiamma Safe Door 3pk
3stk Fiamma Safe Door leveres med like nøkler. Farge hvit.

55031
Fiamma Safe Door Frame 3pk
3stk Fiamma Safe Door Frame leveres med like nøkler. Farge hvit.

55035
Dørsikring Fiamma Security 46
Elegant dørsikring laget av solid
aluminium. Tar liten plass da den
er foldet mot veggen. Fungerer
også nyttig som håndtak. Passer
til døråpning både på venstre og
høyre side. Fester følger med.
Høyde 46cm. Farge hvit.

55042
Fiamma Safe Door Magnum Frame
Dørsikring som kan brukes til dører og luker.
Laget av solid aluminium uten plastdeler. Monteres på dørkarmen til kjøretøyet. Skruer følger
med. Mål LxBxD: 20x9x5cm. Farge hvit.

55034
Dørsikring Fiamma Security 31
Elegant dørsikring laget av solid
aluminium. Tar liten plass da den
er foldet mot veggen. Fungerer
også nyttig som håndtak. Passer
til døråpning både på venstre og
høyre side. Fester følger med.
Høyde 31cm. Farge hvit.

55041
Fiamma Safe Door Magnum
Dørsikring som kan brukes til dører og luker.
Laget av solid aluminium uten plastdeler.
Monteres på veggen til kjøretøyet. Fester følger
med. Mål LxBxD: 20x9x5cm. Farge hvit.

55028
Dørsikring Fiamma Duo-Safe Pro
Kraftig sikkerhetsstang som blokkerer
frontdørene fra innsiden. Universal modell.
Lengde 119-190cm.
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55026
Dørlås MC kort
Leveres komplett med både
utvendig og innvendig del,
samt to nøkler. Minimum
veggtykkelse 24mm.
Mål LxB: 115x66mm.

55022
Dørlås Fawo til FW-serien
Leveres komplett med både utvendig
og innvendig del. Sylinder og nøkkel
må bestilles i tillegg fra FW-serien. For
veggtykkelse 32-40mm. Farge svart.

55027
Dørlås MC lang
Leveres komplett med både
utvendig og innvendig del,
samt to nøkler. Minimum
veggtykkelse 24mm.
Mål LxB: 146x76mm.

55020
Dørlås Fawo universal
Leveres komplett med både utvendig
og innvendig del, samt sylinder og to
nøkler. For veggtykkelse 25-35mm.
Farge svart.

55083
Refleksvest
Meget synlig refleksvest i gul
farge med to refleksbånd.
Kan vaskes på 40 grader.
One size.

55039
Varseltrekant
Leveres i praktisk oppbevaringsboks. Sammenleggbar.

55025
Førstehjelpskit m/11 deler
Liten og kompakt, perfekt
til reise! Inneholder hjelpemidler til mindre personskader, blant annet saks,
pinsett, sikkerhetsnåler,
hansker, plaster, tape og
forskjellige bandasjer.
Mål LxHxD: 17x13x6cm.

55048
Safe Dometic 9l
Kompakt stålhus, dør med 19mm kraftige stålbolter, testet
mekanisk låsesystem - tyven har ingen sjanse! Kan monteres
både horisontalt og vertikalt. 9 liter. Egenvekt 7,4kg. Mål
BxHxD: 31x17x24cm. Inkl. nøkler. Farge mørkgrå.
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55060
Førstehjelpsveske Compact
Inneholder hjelpemidler
til mindre personskader:
3 stk forpakning til sår
1 stk saks
1 stk burngel
1 stk klistremerke
1 stk håndbok i førstehjelp

55071
Safe AL-KO 14l
Verdisakene dine er trygge takket være to låsebolter og
innvendige hengsler. Kan monteres både horisontalt og
vertikalt. 14liter. Egenvekt 12,5kg. Mål LxBxH: 30x24x20cm.
Inkl. nøkler. Farge hvit.
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Rullegardiner til vindu

REMIS rullegardiner og plisségardiner beskytter mot sol og insekter, samtidig som du får inn frisk luft. De hindrer også innsyn og gir
deg privatliv, samt forebygger tyveri! Du kan velge mellom fire forskjellige modeller som burde dekke de fleste behov:
REMIsun - en enkel rullegardin som beskytter mot solen, uten myggnetting. Den kan kuttes både i høyden og bredden.
REMIflair I - består av to rullegardiner: en som beskytter mot solen og en myggnetting. Den kan kuttes i høyden, men ikke bredden.
REMIflair IV - her kan du justere plisségardinen slik du ønsker: Den kan ikke kuttes.
REMIbase+ - toppmodellen til REMIS hvor du kan justere plisségardinen og myggnettingen separat og trinnløst. Den kan ikke kuttes.
Modellene er enkle å montere, meget brukervennlige, og finnes i flere størrelser. De har også et meget elegant design som gjør at
rullegardinene passer perfekt til interiøret i din campingvogn eller bobil.

Elegante og moderne rullegardiner og plisségardiner til vindu!
Her er en oversikt over de fire forskjellige modellene, og i hvilken retning
myggnettingen og rullegardinen/plisségardinen kan justeres:
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Rullegardiner til vindu
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REMIsun er en enkel rullegardin som beskytter mot solen!
REMIsun er en funksjonell og prisgunstig rullegardin som er egnet for alle typer vinduer. Rullegardinen skjermer effektivt mot solen
og holder det mørkt om natten. REMIsun kan kuttes både i høyden og bredden så det er enkelt å få den til å passe ditt vindu! Den er
tilgjengelig i to farger: kremhvit og gråhvit.

Modell

Ytre rammemål
bredde x høyde i mm

Varenr.
kremhvit

Varenr.
gråhvit

Rullegardin REMIsun

620 x 600

60259

60280

Rullegardin REMIsun

770 x 600

60260

60281

Rullegardin REMIsun

770 x 700

60261

-

Rullegardin REMIsun

870 x 600

60262

60282

Rullegardin REMIsun

870 x 700

60263

-

Rullegardin REMIsun

970 x 600

60264

60283

Rullegardin REMIsun

970 x 700

60265

-

Rullegardin REMIsun

1000 x 1000

60266

-

Rullegardin REMIsun

1020 x 600

60267

60284

Rullegardin REMIsun

1020 x 700

60268

-

Rullegardin REMIsun

1120 x 600

60269

60285

Rullegardin REMIsun

1120 x 700

60270

-

Rullegardin REMIsun

1270 x 600

60271

60286

Rullegardin REMIsun

1270 x 700

60272

-

Rullegardin REMIsun

1320 x 800

60273

-

Rullegardin REMIsun

1420 x 700

60274

60287

Rullegardin REMIsun

1420 x 800

60275

-

Rullegardin REMIsun

1520 x 800

60276

-

Rullegardin REMIsun

1620 x 700

60277

-

Rullegardin REMIsun

1620 x 800

60278

-

Rullegardin REMIsun

1720 x 800

60279

-
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Rullegardiner til vindu

REMIflair I beskytter mot både solen og insekter!
REMIflair I er en dobbel kassettrullegardin som består av to rullegardiner: en som beskytter mot solen og en myggnetting. Rullegardinen skjermer effektivt mot solen og holder det mørkt om natten. Den kan kuttes i høyden, men ikke i bredden. Passer perfekt til
kjøkken og bad. Den er tilgjengelig i to farger: kremhvit og gråhvit.

BESTSELGER

314

Modell

Ytre rammemål
bredde x høyde i mm

Mål vindusrute
bredde x høyde i mm

Varenr.
kremhvit

Varenr.
gråhvit

Rullegardin REMIflair I

750 x 700

680 x 595

60288

60305

Rullegardin REMIflair I

800 x 700

730 x 595

60289

60306

Rullegardin REMIflair I

840 x 633

770 x 528

60290

-

Rullegardin REMIflair I

900 x 700

830 x 595

60291

60307

Rullegardin REMIflair I

1000 x 700

930 x 595

60292

60308

Rullegardin REMIflair I

1000 x 1000

930 x 895

60293

-

Rullegardin REMIflair I

1010 x 763

940 x 658

60294

-

Rullegardin REMIflair I

1100 x 700

1030 x 595

60295

60309

Rullegardin REMIflair I

1200 x 700

1130 x 595

60296

60310

Rullegardin REMIflair I

1300 x 800

1230 x 695

60297

60311

Rullegardin REMIflair I

1340 x 763

1270 x 658

60298

-

Rullegardin REMIflair I

1400 x 800

1330 x 695

60299

60312

Rullegardin REMIflair I

1500 x 800

1430 x 695

60300

60313

Rullegardin REMIflair I

1600 x 800

1530 x 695

60301

60314

Rullegardin REMIflair I

1700 x 800

1630 x 695

60302

60315

Rullegardin REMIflair I

1800 x 800

1730 x 695

60303

60316

Rullegardin REMIflair I

1900 x 800

1830 x 695

60304

60317
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REMIflair IV er en plisségardin du kan justere slik du ønsker!
Har både plissègardin og myggnetting i ett. Den kan justeres slik du selv ønsker: oppe/nede. Myggnettingen sørger for godt med lys
og frisk luft. REMIflair IV kan ikke kuttes. Designet er elegant og passer perfekt inn i din campingvogn eller bobil! Farge kremhvit.

Modell

Ytre rammemål
bredde x høyde i mm

Mål vindusrute
bredde x høyde i mm

Varenr.
kremhvit

Plisségardin REMIflair IV

464 x 450

400 x 350

60318

Plisségardin REMIflair IV

564 x 550

500 x 450

60319

Plisségardin REMIflair IV

579 x 600

515 x 500

60320

Plisségardin REMIflair IV

614 x 620

550 x 520

60321

Plisségardin REMIflair IV

664 x 650

600 x 550

60322

Plisségardin REMIflair IV

714 x 650

650 x 550

60323

Plisségardin REMIflair IV

764 x 650

700 x 550

60324

Plisségardin REMIflair IV

814 x 650

750 x 550

60325

Plisségardin REMIflair IV

864 x 650

800 x 550

60326

Plisségardin REMIflair IV

964 x 650

900 x 550

60327

Plisségardin REMIflair IV

1064 x 700

1000 x 600

60328

Plisségardin REMIflair IV

1164 x 700

1100 x 600

60329

Plisségardin REMIflair IV

1264 x 700

1200 x 600

60330

Plisségardin REMIflair IV

1364 x 700

1300 x 600

60331

Plisségardin REMIflair IV

1514 x 800

1450 x 700

60332

Plisségardin REMIflair IV

1664 x 800

1600 x 700

60333
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Plisségardiner til vindu

REMIbase+ er den elegante og moderne toppmodellen!
REMIbase+ er toppmodellen til REMIS hvor du kan justere plisségardinen og myggnettingen separat og trinnløst. Myggnettingen
sørger for godt med lys og frisk luft. Plisségardinen skjermer mot solen og holder det mørkt om natten. REMIbase+ kan ikke kuttes.
Den svarte myggnettingen gir en moderne kontrast til den kremhvite rammen.

TOPPMODELL!

316

Modell

Ytre rammemål
bredde x høyde i mm

Mål vindusrute
bredde x høyde i mm

Varenr.
kremhvit

Plisségardin REMIbase+

673 x 630

600 x 530

60336

Plisségardin REMIbase+

773 x 620

700 x 520

60340

Plisségardin REMIbase+

873 x 630

800 x 530

60341

Plisségardin REMIbase+

943 x 620

870 x 520

60342

Plisségardin REMIbase+

973 x 630

900 x 530

60344
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INNVENDIG

Følg oss på facebook:
http://www.facebook.com/
CaravanSupplyAS
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Plisségardiner til førerhus

Plisségardiner som hindrer innsyn og gir deg privatliv!
REMIfront består av spesialtilpassede plissègardiner til front- og
sidevinduer. Plissègardinene dekker alle vinduer og mørklegger
så godt som hele førerhuset. Kan benyttes for å hindre innsyn og
forebygge tyveri. Plissègardinene fungerer også fint for isolasjon
fra både varme/kulde og reduserer bleking av interiøret.
Da REMIS utviklet REMIfront la de stor vekt på høy kvalitet
samtidig som de ønsket å være innovative, og selvfølgelig er

REMIfront produsert i samsvar med strenge EU-regler. Derfor er
REMIfront integrert i bobilens A-stolper og hver modell er nøyaktig tilpasset de forskjellige bobilmodellene ut i fra produksjonsår,
slik at det passer perfekt inn i interiøret.
Enkel installasjon på nye bobiler, eller ettermonter REMIfront i
din gamle bobil uten problemer!

Se REMIS reservedeler
på side 438 - 449!
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REMIfront IV til Fiat Ducato, Peugeot Boxer og Citroën Jumper
Frontvinduet blir mørklagt av en plisségardin
som er delt på midten, og som åpnes ved å
skyve gardinene ut til hver sin side. Den holdes
sammen på midten med en magnetlås.
Frontgardinen er spesialtilpasset til bobilens
modell så speilet ikke blir berørt. Bildet over er
uten regnsensor.

BESTSELGER

Regnsensor pakke 1

Regnsensor pakke 2

BESTSELGER
Plisségardinene
til sidevinduene
leveres som
ett sett med
både høyre og
venstre side.
Per side er det
en komplett
ramme som
festes til
bobilens
dørkarmer.

60141
Lower cover Fiat Ducato
Ekstra cover for å bedre mørkleggingen over
dashbordet til Fiat Ducato fra 2006 og nyere.

Årstall

Modell

Beskrivelse

Varenr.

fra 2019

X290

Fiat Ducato X290 frontvindu med regnsensor pakke 2

60215

fra 2014

X290

Fiat Ducato X290 frontvindu med regnsensor pakke 1

60206

fra 2014

X290

Fiat Ducato X290 frontvindu uten regnsensor

60186

fra 2014

X290

Fiat Ducato X290 sidevinduer (venstre og høyre)

60024*

09/2011 - 2014

X250

Fiat Ducato X250 frontvindu uten regnsensor beige

60023

09/2011 - 2014

X250

Fiat Ducato X250 sidevinduer (venstre og høyre) beige

60024*

2006 - 2011

X250

Fiat Ducato X250 frontvindu uten regnsensor grå

60101

2006 - 2011

X250

Fiat Ducato X250 sidevinduer (venstre og høyre) grå

60102

*Det er samme plisségardiner til sidevinduene til X250 (2011) og X290 (2014). Det er kun frontgardinen som er forskjellig.
(X250 er fra 2006-2014. Eneste forskjellen på 2006-2011 og 2011-2014 er fargen på interiøret. 2006-2011 er grå. 2011-2014 er beige.)
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REMIfront IV til Ford Transit Custom V362 og Ford Transit V363
Frontvinduet blir mørklagt av en plisségardin
som er delt på midten, og som åpnes ved å
skyve gardinene ut til hver sin side. Den holdes
sammen på midten med en magnetlås.
Frontgardinen er spesialtilpasset til bobilens
modell så speilet ikke blir berørt. Bildet over er
uten regnsensor.

Bilde over: regnsensor pakke 2
Bilde under: regnsensor pakke 3

Plisségardinene
til sidevinduene
leveres som
en komplett
ramme og
festes til
bobilens
dørkarmer.

NY
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Årstall

Modell

Beskrivelse

Varenr.

fra 2019

V363

Ford Transit V363 frontvindu med regnsensor

60474

fra 2019

V363

Ford Transit V363 frontvindu uten regnsensor

60408

fra 2019

V363

Ford Transit V363 sidevinduer (venstre og høyre)

60409

2014 - 2019

V363

Ford Transit V363 frontvindu uten regnsensor

60202

2014 - 2019

V363

Ford Transit V363 sidevinduer (venstre og høyre)

60203

2012 - 2017

V362

Ford Transit Custom V362 frontvindu uten regnsensor

60251

2012 - 2017

V362

Ford Transit Custom V362 frontvindu med regnsensor pakke 2

60364

2012 - 2017

V362

Ford Transit Custom V362 frontvindu med regnsensor pakke 3

60365

2012 - 2017

V362

Ford Transit Custom V362 sidevinduer (venstre og høyre)

60253
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REMIfront III til Mercedes Benz Sprinter og VW Crafter (2006-2016)

Frontvindu med
rett speil.

Frontvindu med
vinklet speil.

Man TGE
frontvindu og
sidevindu

NY

Frontvindu med
regnsensor.

Mercedes Benz Sprinter modell med
spesialpakke (Mercedes kode LA1/JP4/
JP2).

Årstall

Beskrivelse

Varenr.

2007 - 2017

Mercedes Benz Sprinter frontvindu med rett speil

60252

2007 - 2017

Mercedes Benz Sprinter frontvindu med vinklet speil

60254

2007 - 2017

Mercedes Benz Sprinter frontvindu med regnsensor

60255

2007 - 2017

Mercedes Benz Sprinter frontvindu med spesialpakke

60256

2007 - 2017

Mercedes Benz Sprinter sidevinduer (venstre og høyre)

60257

Årstall

Beskrivelse

Varenr.

fra 04/2011

Renault Master frontvindu uten regnsensor

60187

fra 04/2011

Renault Master frontvindu med regnsensor

60258

fra 04/2011

Renault Master sidevinduer (venstre og høyre)

60188

fra 2020

Man TGE Frontvindu med hattehylle over

60473

fra 2020

Man TGE Sidevindu (venstre og høyre)

60466
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60003
60000
60002
60001

Thermomatter - Gulvmatter til førerhus

Fiat Ducato 1995-2002 type 230
Fiat Ducato 2002-2006 type 244
Fiat Ducato 2007-2014 type 250
Fiat Ducato fra 2015 type 290

Thermomatte innvendig
Thermomatten består av tre deler; en til
frontruten og en til hver av siderutene.
Matten har syv lag som gir perfekt isolering
til førerhuset. Matten beskytter mot både
varme og kulde, samt innsyn slik at det
virker forebyggende mot tyveri. Festes
enkelt med sugekopper. En praktisk bag
følger med.

60082
60004
60201

Ford Transit 2000-2006
Ford Transit 2007-2014
Ford Custom fra 2015

Thermomatte innvendig
Thermomatten består av tre deler; en til
frontruten og en til hver av siderutene.
Matten har syv lag som gir perfekt isolering
til førerhuset. Matten beskytter mot både
varme og kulde, samt innsyn slik at det
virker forebyggende mot tyveri. Festes
enkelt med sugekopper. En praktisk bag
følger med.

BESTSELGER

60427
60369
60399
60398
60412

Fiat Ducato fra 2019
Fiat Ducato X290 07/2014 - 06/2019
Fiat Ducato X250 07/2006 - 06/2014
Ford Transit fra 07/2014 (ikke automatgir)
MB Sprinter fra 07/2018
Fiat Ducato fra 2019!

Gulvmatte Brunner Tapis Deluxe
Gulvmatte til førerhus som forhindrer møkk og slitasje på bilgulvet,
samt isolerer mot kulde. Lett å rengjøre. Overflate i nålefilt. Farge grå.
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INNVENDIG

Gulvmatter som passer til førerhuset i Fiat Ducato
og Ford Transit. Velg mellom forskjellige typer.

Ta kontakt for andre biltyper!
60035
60153
60205

Fiat Ducato 2006 - 2014
Ford Transit 2002 - 2006 med håndbrekk i midten
Ford Transit 2004 - 2006 med håndbrekk til venstre

Gulvmatte basic
Rimelig matte som forhindrer møkk og slitasje på bilgulvet, samt isolerer mot kulde. Lett å
rengjøre. Overflate i nålefilt og underlag i plast. Farge grå.

60079
60157

Fiat Ducato 2006 - 2015
Ford Transit 2006 - 2010 med håndbrekk til venstre

Gulvmatte plus
Solid matte som forhindrer møkk og slitasje på bilgulvet, samt isolerer mot kulde. Lett å rengjøre.
Overflate i nålefilt og underlag i gummi. Farge gråsvart.

60080

Fiat Ducato 2006 - 2015

Gulvmatte velur
Komfortabel matte som forhindrer møkk og slitasje på bilgulvet, samt isolerer mot kulde. Lett å
rengjøre. Overflate i velur og underlag i gummi. Farge grå.

60088

Fiat Ducato 2006 - 2018

Gulvmatte gummi
Slitesterk matte som forhindrer møkk og slitasje på bilgulvet, samt isolerer mot kulde. Lett å
rengjøre. Overflate i gummi og underlag i gummi. Farge svart.

60089
Matte til trinn Fiat Ducato fra 2015
Solid matte som hindrer at man tar med seg møkk og vann inn i bobilen. Lett å
rengjøre. Farge grå. Sett á 2 stk.
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60085
Koppholder til dashbord
Passer til Fiat Ducato fra 1994. Plass til to
bokser/flasker 0,33l, samt solbriller, penner
etc. Mål LxB: 47x23cm. Farge grå.
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Gulvtepper
Arisol Master Camp
Stilige gulvtepper som
er designet for å passe i
bobil og campingvogn!
Kan også fint brukes i
båt, hytte, hjemme etc.
De forhindrer møkk og
slitasje på gulvet, og de
har antiskli underlag.
Teppene er enkle å
rengjøre, og de kan
vaskes på 30 grader i
vaskemaskin.

Velg mellom to farger
og to størrelser.

60430
60431

50x100cm
50x150cm

60432
60433

Gulvteppe Arisol Master Camp
Farge brun/beige.

60396
60397
60395

Gulvteppe Arisol Master Camp
Farge mørkgrå/grå.

45x45cm
150x45cm
200x45cm

Gulvteppe Brunner Runner
Gulvteppe som forhindrer møkk og slitasje på gulvet i din
bobil og campingvogn. Antiskli underlag. Lett å rengjøre.
Velg mellom tre forskjellige størrelser. Farge grå.

324

50x100cm
50x150cm
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INNVENDIG
60418
Gulvteppe Runner Kamper
Farge grå med bobilmønster.
60419
Gulvteppe Runner Roller
Farge grå med nøytralt
mønster.

Flotte gulvtepper som forhindrer møkk og slitasje på gulvet i bobilen, campingvognen, båten, hytta etc. Teppene har antiskli underlag, og kan kuttes med
saks. Teppene er enkle å rengjøre og kan vaskes på 30 grader i vaskemaskin.
Tips til forhandleren! Bruk gulvteppe i dine utstilte campingvogner og bobiler,
og også i enheter til utleie, så bevarer du gulvet lenger.
NB! Gulvteppene selges på hel rull til forhandlere. Bredde 52cm x 20meter rull.

Fine og solide dørmatter som er enkle å rengjøre ved å støvsuge eller
riste utendørs. Kommer i forskjellige materialer og størrrelser.

60445
Dørmatte
Gardia 50x25cm
Farge kokos natur.

60428
Dørmatte
Arisol TrayMat 40x60x3cm
Matte med 3cm kant som
sørger for at vann og søle
holder seg på matten.
Farge svart gummi.

60415
60416

50x25cm
60x40cm

Dørmatte
Arisol Camper Mat
Velg mellom to størrelser.
Farge svart gummi.

BESTSELGER

60232
60230

60x40cm
50x25cm

60429
Dørmatte
Arisol TrayMat 40x60x3cm
Matte med 3cm kant som
sørger for at vann og søle
holder seg på matten.
Størrelse 40x60x3cm.
Farge grå gummi.

60417
Dørmatte
Arisol Kera Camp
60x40cm
Farge svart nålefilt.

60233
60231

60x40cm
50x25cm

Dørmatte
Arisol Derby Bobil
Velg mellom to størrelser.
Farge grå nålefilt.

Dørmatte
Arisol Derby Caravan
Velg mellom to størrelser.
Farge grå nålefilt.

60234
Dørmatte
Arisol Cocco Bobil
50x25cm
Farge kokos natur.

60235
Dørmatte
Arisol Cocco Caravan
50x25cm
Farge kokos natur.
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Støvsugere

60353
Støvsuger
Kraftig støvsuger hvor du ikke trenger støvsugerpose! Kabel på 4m sørger for enkel håndtering.
Følger med strømforsyning og teleskoprør. Fire
forskjellige børster og munnstykker medfølger.
12V/150W. Egenvekt 1,7kg.

60361
Støvsuger Brunner Vortix NG
12V støvsuger i moderne og funksjonell
design. Leveres med eget fugemunnstykke.
Kan brukes til både våt og tørr støvsugning.
Det er enkelt å åpne støvbeholderen. Med
LED-lys, bæreveske og praktisk kabelholder.
Kabellengde 3,6m. 12V sigarettenneruttak.
Luftstrøm 320mm/H2O. Sugekraft 900l/min.
100W/10A. Volum 400ml. Mål 22,5x17x27cm.

60363
Støvsuger Fakir Premium
Kraftig, solid og oppladbar 12V støvsuger som kan bygges om til en kraftig LED-lykt (medfølger). LED-lykten gir det masse lys i opptil
8 timer. Meget praktisk når du er på campingtur, i båten eller på hytta. Dersom du får motortrøbbel, kan du bruke LED-lykten som
en nødlampe for å tilkalle oppmerksomhet, eller for å komme deg i sikkerhet. Trykknappen sørger for at støvbeholderen kan tas av
for enkel og hygienisk tømming. Leveres med 4 forskjellige munnstykker: motorisert børste som effektivt fjerner hår, lo og andre
gjenstridige elementer, samt møbelbørste, fugemunnstykke og munnstykke for væske. Følger med veggmontert dockingstasjon for
lading og bæreveske. Ladekabel til både 12V og 230V. Li-Ion batteri med 25min brukstid. Mål 12,8x11,5x41cm.
Volum 0,4l. Egenvekt 1,1kg/1,3kg med børste. Styrke 75W. Forbruk 11,1V/2Ah. Farge sølv/røykfarget glass.
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Perfekt i campingvogn og bobil!
60389
Sokkelstøvsuger

BESTSELGER

Kraftig støvsuger for montering i sokkel på kjøkkenet,
bobilen, campingvognen, hytta etc. Sokkelstøvsugeren
sparer deg for plass, og gjør det enkelt å rengjøre gulv,
kjøkkenbenken, møbler etc. Perfekt hvis du har dyr
som røyter!
Det er to måter å bruke sokkelstøvsugeren på. Hvis du
har støv og bøss på gulvet kan du bare feie det bort til
åpningen, trykke på knappen og det kraftige vakuumet
suger alt opp på få sekunder.
Når du skal støvsuge møbler, tepper eller de vanskelig
tilgjengelige stedene kan du enkelt koble på slangen
som har en justerbar lengde fra 1,8 - 5,5 meter. Det
følger også med tre munnstykker til forskjellig bruk:
- 1 stk munnstykke lengde 250mm
- 1 stk munnstykke med møbelbørste 150mm
- 1 stk gulvbørste (skyves på møbelbørsten) 150mm
Sokkelstøvsugeren er meget kraftig! Opptil fem ganger
kraften sammenlignet med de fleste håndholdte
støvsugere.
Den leveres med 3 stk vanlige støvsugerposer, og 1 stk
støvsugerpose for gjenbruk. På den måten kan du velge
å aldri måtte kjøpe støvsugerposer igjen! Lysindikator
for full pose, og det er lett å tømme den.
10 sekunders “timer” for automatisk avstengning,
eller trykk av/på manuelt på knappen.
Utskjæringsmal følger med for en enkel og rask
montering. HEPA filter er inkludert og sørger for en
utmerket luftkvalitet.
3 meter jordet ledning. 230V. 650W motoreffekt.
Mål BxHxD: 377x99x452mm.
Farge sølvgrå.
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Dørforheng myggnett REMIcare II
Dette er den perfekte løsningen for deg som ønsker en eksklusiv, elegant og effektiv myggnetting! Den plisserte myggnettingen har
en hvit og dekorativ ramme i aluminium, og passer perfekt i døråpningen til både campingvogn og bobil. Den er enkel å montere, og
åpningen kan justeres ved hjelp av håndtaket. Med REMIcare II myggnett kan du nyte campingturen uten å måtte bekymre deg for
ubudne gjester i form av insekter. Myggnettingen er finmasket og gir rikelig med lys og luft. Den plisserte myggnettingen er svart, og
vil til en viss grad hindre innsyn og gi deg privatliv. Vi har flere modeller med ulike mål til både campingvogn og bobil. Bredden kan
kuttes.

Perfekt løsning for å få inn frisk luft, men holde insektene ute!
Modell

Mål i cm
høyde x bredde x dybde

Info

Varenr.

REMIcare II

180 x 65 x 5,8

Rammens dybde passer som regel til vogner

60096

REMIcare II

200 x 65 x 5,8

Rammens dybde passer som regel til vogner

60097

REMIcare II

185 x 65 x 9,2

Rammens dybde passer som regel til bobiler

60098

REMIcare II

200 x 65 x 9,2

Rammens dybde passer som regel til bobiler

60099

60094
Dørforheng myggnett Fiamma
Få inn frisk luft og lys mens du samtidig holder
insektene ute! Myggnettingen fra Fiamma består
av to deler som overlapper hverandre. Bunnen
av hver del holder myggnettingen stram. Passer
til bobiler, og den er enkel å montere. Justerbar
høyde. Mål HxB: 230x35cm.
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Dørforheng myggnett REMIcare
Den plisserte myggnettingen har en dekorativ ramme i aluminium, og den passer perfekt i døråpningen
til din van! Den er enkel å montere og lett å bruke. Med REMIcare myggnett kan du nyte campingturen
uten å måtte bekymre deg for ubudne gjester i form av insekter. Myggnettingen er finmasket og gir
rikelig med lys og luft. Den plisserte myggnettingen er svart, og vil til en viss grad hindre innsyn og gi deg
privatliv. Vi har flere modeller med ulike mål til både campingvogn og bobil. Bredden kan kuttes.

NY
Praktiske dørforheng som holder myggen ute!
Modell

Mål i cm
høyde x bredde

Info

Varenr.

REMIcare II

1435x1080

Dørforheng myggnett REMIcare Van til Ducato CH1

60467

REMIcare II

1435x1080

Dørforheng myggnett REMIcare Van til Ducato CH2
med bordskinne

60468

REMIcare II

1435x1250

Dørforheng myggnett REMIcare Van til Ducato MH1

60469

REMIcare II

1435x1250

Dørforheng myggnett REMIcare Van til Ducato MH1
med bordskinne

60470

REMIcare

1710x1250

Dørforheng myggnett REMIcare Van til Ducato MH2

60471

REMIcare

1710x1250

Dørforheng myggnett REMIcare Van til Ducato MH2
med borskinne

60472

Fiat Ducato

171x125

X250 og X290 med kode MH2, LH2, LH3, XLH2 og
XLH3FI

60348

Mercedes Sprinter

165x136

Fra 2007/VW Crafter 2006-2016

60410

Mercedes Sprinter

196x136

Fra 2007/VW Crafter 2006-2016

60411
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Romdeler - Bordunderstell

60356
Romdeler REMIform I
Med REMIform romdeler kan du enkelt dele boarealet i din campingvogn eller
bobil inn i separate rom, og dermed få litt mer privatliv. Romdeleren fra REMIS
kan enkelt justeres og tilpasses til ditt kjøretøy! Når romdeleren ikke brukes
skyves den sammen og tar liten plass! Den sikres enkelt ved hjelp av en
festestropp med lås. Bredde 1500cm og høyde 1900cm. Farge grå.

Bordunderstell Primero er spesialutviklet til bruk i campingvogn og bobil. De er laget av høy kvalitet som fører til en deilig komfort og
de har et stilig design, og et elegant utseende. Begge bordunderstellene har optimalisert løfteteknikk, maks stabilitet og lang levetid.
Bordet er meget brukervennlig. Det senkes jevnt ned ved å dra i håndtaket, og en gassfjær hever det igjen.

BESTSELGER

60226
Bordunderstell Primero Comfort HVK
Den glidende, patenterte bordplaten glir nesten
lydløst og kan låses i ønsket posisjon. Justerbar
høyde fra 35-71cm. Egenvekt 10,9kg. Farge sølvgrå.

60055
Understell til bord
Justerbar høyde 30-70cm.
Lengde 60cm.
Stål. Pulverlakkert.
Farge brun.
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60184
Bordunderstell Primero Comfort HPG
Justerbar høyde fra 31-67cm.
Egenvekt 13,3kg.
Farge sølvgrå.

60056
Understell til bord
Justerbar høyde 30-70cm.
Lengde 60cm.
Stål. Pulverlakkert.
Farge lysgrå.

Sikkerhetsnett - Stiger

60027
60028

INNVENDIG

150x58cm
180x58cm

Sikkerhetsnett til alkove / køyeseng
Med dette sikkerhetsnettet kan du være trygg på at barna
ikke faller ut av sengen når de leker eller sover urolig.
Sikkerhetsnettet festes i sengebunnen med skruer og
stroppene festes i taket. Kan fjernes på et par sekunder.
For høyder inntil 90cm.

60030
Stige Fiamma Deluxe 5B
Innvendig stige av aluminium fem trinn. Kroker for feste følger
med. Høyde 165cm.

60029
Stige Fiamma Deluxe 4B
Innvendig stige av aluminium fem trinn. Kroker for feste følger
med. Høyde 150cm.

BESTSELGER

60401
Stige Brunner Laddy Alcove Compact
Innvendig teleskopstige i aluminium med
seks trinn. Kroker for feste medfølger.
Antiskli-knotter for ekstra høy sikkerhet.
Justerbar høyde. Lett å bære og krever
liten lagringsplass. Belastning 150 kg.
Egenvekt 4,5 kg. Mål 210x45x6cm.
Mål sammenslått 67x45x6cm.
Farge aluminium.
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60444
Stige Thule Ladder m/5 trinn
Stige for innvendig bruk. Den
har fem trinn og er laget av
anodisert aluminium som
gjør den utrolig lett og robust.
Fester i rustfritt stål. Høyde
175cm. Utvendig bredde 30cm
og innvendig bredde 24cm.
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Avfukter - Tørrballer

Tørrballen Bolaseca Wanadry er en premium avfukter med sølvioner som aktivt eliminerer dårlig lukt, patentert av Bolaseca. Den er
egnet for alle områder der overflødig luftfuktighet er en utfordring.
Brukes helt uten batterier eller strøm. Fjerner fuktighet og dårlig lukt uten å måtte tilseffe dufter. Wanadry er smart, rask og effektiv,
og fungerer bare hvis det er overflødig fuktighet så du ikke kaster bort noe produkt.
Det er mange fordeler med å bruke Bolaseca Wanadry! Du får bedre luftkvalitet, og den forhindrer mugg, midd, sopp og dårlig lukt.
Du kan redusere helseproblemer og allergier forårsaket av høy fuktighet.
Mange avfuktere er engangsprodukter, mens Bolaseca Wanadry er miljøvennlig siden den er gjenbrukbar. Det eneste du må kjøpe er
refill. En tablett á 450gr forhindrer overflødig fuktighet i opptil tre måneder i et rom på 20m2.

BESTSELGER
60021
Tørrball Bolaseca Wanadry 450gr
Passer til rom opp til 20m2. Har
plass til 1x450gr som følger med.
60163
Tørrball Bolaseca refill 3pk
3pk á 450gr.

Sjekk ut vår nye nettside!
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BESTSELGER

Se “før og etter”
bilde på
www.casu.no!
60443
Nuppefjerner Leifheit
Smart nuppefjerner med skarpe kniver som raskt og enkelt
fjerner nupper og lo fra klær og møbler. Beskyttelseshetten er
justerbar i tre nivåer så nuppefjerneren er egnet til forskjellige
materialer. Avtakbar lo-beholder som er enkel å tømme.
Inkl. 2xAA-batteri og rengjøringsbørste. Mål 19x11x8cm.

60360
Hårføner Brunner Monsun
Hårføner 12V med sammenleggbart håndtak. Tar liten plass
så er perfekt på reise! 168W. Egenvekt 280g. Farge grå.

BESTSELGER

38189
Lekebil Carthago bobil
Skala 1:32. Metallchassis, avtagbart tak
og mulighet til å tenne lys i kupéen. Dører
som kan åpnes og pull-back funksjon.

38188
Lekebil Volvo V70 med campingvogn
Skala 1:32. Volvo V70 i metall med
pull-back funksjon og dører som kan
åpnes. Bilen har rød farge.

60031
Garderobehenger
Sammenleggbar.
Farge sølvgrå.

38008
38009

liten 12x15cm
stor 22x25cm

Klistremerke flagg
Sett á 2stk (høyre og venstre).
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60040
Fiamma Pack Organizer S
Med 11 lommer. Laget av sterk
UV-bestandig polyester så den kan
brukes utvendig. Kan henges opp
i skinnen på vognen, skrus fast i
maljene (skruer følger ikke med) eller
festes med Fix Organizer som kan
kjøpes i tillegg (varenr. 60128). Tar
liten plass når den er sammenpakket.
Mål BxH: 50x84cm. Farge svart/grå.

60127
Fiamma Pack Organizer Seat
Med fire lommer. Veldig praktisk
oppbevaring til å henge på ryggen
til førerstolen eller passasjerstolen.
Passer bra til lesestoff, kart, drikke
og andre ting man ønsker å ha lett
tilgjengelig under kjøreturen. Tar
liten plass når den er sammenpakket.
Mål BxH: 43x66cm. Farge svart/grå.

60092
Fiamma Pack Organizer Toiletry
Med ti lommer til toalettsaker!
Praktisk håndtak. Kan henges
opp så innholdet blir lett
tilgjengelig. Tar liten plass
når den er sammenpakket.
Mål BxHxD: 30x37/118x11cm.
Farge svart/grå.

60213
Sugekopp
Perfekt når du ikke ønsker,
eller kan, borre hull i vogna
eller bobil. Dra i spaken for
å skape vakum. Ø10cm.
Max belastning 10kg.

60126
Fiamma Pack Organizer L
Med seks lommer. Laget av sterk UV-bestandig polyester så
den kan brukes utvendig. Kan henges opp i skinnen på vognen,
skrus fast i maljene (skruer følger ikke med) eller festes med Fix
Organizer som kan kjøpes i tillegg (varenr. 60128). Tar liten plass
når den er sammenpakket. Mål BxH: 88x39cm. Farge svart/grå.
60091
Fiamma Pack Organizer Shoes
Med ti store lommer til sko! Praktisk håndtak. Laget av sterk
UV-bestandig polyester så den
kan brukes utvendig. Kan henges
opp i skinnen på vognen, skrus
fast i maljene (skruer følger
ikke med) eller festes med Fix
Organizer som kan kjøpes i
tillegg (varenr. 60128). Tar liten
plass når den er sammenpakket.
Mål BxH: 54x84cm. Farge svart/grå.

60128
Fester Fiamma Fix Organizer
Perfekt til å henge opp oppbevaringsproduktene fra Fiamma! Passer
til Fiamma Pack Organizer S, L og Shoes. Kan monteres på utsiden av
vognen eller bobilen, på garasjedøren, inni garasjen etc. Sett á 2stk.

60183
Avisholder
Ideell for oppbevaring av aviser og magasiner.
Kan festes på veggen, døra etc. Følger med
seks fester og 2m gummibånd.

38056
Hundebur Fiamma Carry-Dog
Sammenleggbart hundehus med store
vinduer med myggnett som kan rulles
opp for maks ventilasjon. Frontveggen
har glidelås. Håndtak så den er lett å ta
med seg. Leveres med bag og teppe.
Tar liten plass når den er sammenslått:
78x55x3cm. Mål åpen LxBxH: 75x55x49cm.
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60185
Oppbevaringsnett
Med ramme. Perfekt
til oppbevaring av
småting, blader etc.
Mål LxH: 32x22cm.
Farge grå.

38287
Thule Ladder Fixation Kit
Feste med magnetiske fester som
enkelt monteres på/av overflater
av stål. Kan f.eks. brukes med Thule
teleskopstige, oppbevaringsprodukter
og levegg. Mål LxBxH: 66x10x8cm.
Max belastning ved bruk til
oppbevaringsprodukter er 10kg.
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60134
60135

large LxBxH: 61x46x30cm
medium LxBxH: 61x36x30cm

Thule GoBox
Praktisk oppbevaringsboks med to hovedrom,
sidelommer og håndtak. Perfekt for oppbevaring av
alle småtingene! Også veldig nyttig i bagasjerom på
privatbiler for å få orden og system! Den er enkel å ta
med seg f.eks. på stranden eller parken! Et vanntett
trekk følger med. Meget solid, slitesterk og enkel å
rengjøre. Tar liten plass når den er sammenpakket.
Farge svart/grå.

60129
Thule Wall Organizer
Med 14 lommer, håndtak og elastiske strikker på siden til
f.eks. tørkerull. Lokk med glidelås for å beskytte tingene under
transport. Enkel å bære med seg takket være håndtaket.
Meget solid og slitesterk. Laget av vannavstøtende polyester så
kan brukes utvendig. Tar liten plass når den er sammenpakket. Festes med 2 stk POD (varenr. 60136), kroker eller
stropper (varenr. 60138) som må kjøpes i tillegg.
Mål BxH: 50x85cm. Farge svart/grå.

60132
Thule Shoe Organizer
Med 10+2 store lommer til sko. Lokk med glidelås for å
beskytte skoene under transport. Små ventilasjonshull for
optimal ventilasjon. Enkel å bære med seg takket være
håndtaket. Meget solid og slitesterk. Laget av vannavstøtende
polyester så den kan brukes utvendig. Tar liten plass når den er
sammenpakket. Festes med 2 stk POD (varenr. 60136), kroker
eller stropper (varenr. 60138) som må kjøpes i tillegg.
Mål BxH: 50x80cm. Farge svart/grå.

60130
Thule Countertop Organizer
Med fem lommer, 14 elastiske strikker, en penneholder og to
tørkepapirholdere. Meget solid og slitesterk. Laget av vannavstøtende polyester så kan brukes utvendig. Tar liten plass når
den er sammenpakket. Festes med 2 stk POD (varenr. 60136),
kroker eller stropper (varenr. 60138) som må kjøpes i tillegg.
Mål BxH: 90x40cm. Farge svart/grå.

60131
Thule Toiletry Kit
Med 13 lommer perfekte til dine toalettsaker,
samt et avtagbart speil. Enkel å bære med seg takket være håndtaket. Lukkes med glidelås.
Meget solid og slitesterk. Laget av vannavstøtende polyester, og vanntett
materiale innvendig. Tar liten plass
når den er sammenpakket. Den har
en sterk L-krok så den kan henges
over en dør, vegg, dørhåndtak eller
POD (varenr. 60136).
Mål BxH: 35x40/120cm.
Farge svart/grå.

POD 2.0
POD 1.0

60136
60423

Fester Thule POD 2.0 (mål BxHxD: 55x30x12mm)
Fester Thule POD 1.0 (mål BxHxD: 88x52x44mm)

Passer perfekt ved bruk av oppbevaringsproduktene fra Thule! Både for innvendig og
utvendig bruk. Kan monteres på utsiden av vogn/bobil, inni garasjen, på garasjedøren
etc. Max belastning 10kg per POD. Sett á 2stk.
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60138
Fester Thule Strap Kit
Passer perfekt ved
bruk av oppbevaringsproduktene fra
Thule! Stroppene
skyves enkelt inn
i campingvognens
skinne. Med disse
slipper du å borre
hull! Sett á 2stk.
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Fiamma Garage Bars
38040
Fiamma Garage Bars
For å sikre godset i garasjen. Laget
av aluminium. Kan monteres i
veggen eller gulvet. Leveres med
5stk kroker Kit Eye. Ekstra kroker
kan kjøpes i tillegg, varenr. 38096.
Mål LxHxD: 200x4x2,5cm.
Sett á 2stk skinner.

38096
Kit Eye til Fiamma Garage Bars
2pk

38041
Fiamma Garage Bars Premium 200
For å sikre godset i garasjen. Laget
av aluminium. Kan monteres i
veggen eller gulvet. Leveres med
4stk kroker Kit Eye Premium. Ekstra
kroker kan kjøpes i tillegg, varenr.
38099. Mål LxHxD: 200x6,6x1,3cm.
Sett á 2stk skinner.

38099
Kit Eye til Fiamma Garage Bars
Premium/Corner
2pk

38098
Fiamma Garage Bars Corner
For å sikre godset i garasjen. Laget
av aluminium. Monteres i hjørnet
mellom gulv og vegg. Leveres med
4stk kroker Kit Eye Corner. Ekstra
kroker kan kjøpes i tillegg, varenr.
38099. Mål LxHxD: 200x5x5cm.
Sett á 2stk skinner.

38042
Klesstang Fiamma Garage Carry-Rail
Perfekt til å henge klær etc. i garasjen.
Laget av aluminium. Monteres i taket.
Husk å sjekk om taket er solid nok!
Lengde 1meter.
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Honeycomb serie

KJØKKEN

Honeycomb - Ny serie fra Hobbs!

65494
Brødrister
Har opptiningsfunksjon, avbrytningsfunksjon og oppvarmingsfunksjon,
samt et oppvarmingsgitter. BxHxD:
30,5x26,8x21cm. 850 watt. Farge svart.

65495
Vannkoker 1,7l
Med hurtigkokefunksjonen koker
du en kopp på kun 55 sekunder og i
vannkokerens bunn finnes en
markering som viser 1/2/3 kopper.
2400W. Farge svart.

65496
Minikutter
Med et elastisk universalt stålblad og 200
watt effekt er den sterk nok til å skjære selv
de tøffeste ingrediensene. 1 liters skål i glass
som har en kapasitet på 500 ml. Farge svart.

65497
Salt-Pepper kvern
Den har et keramisk slipesystem for ekstra
holdbarhet og er helt justerbare for enten
fin eller grovsliping. LED-lys når de er i
drift, Mål: 7x25 cm. Farge svart.

65498
Fit-Grill
Grillen er tynn og tar ikke stor plass ved
oppbevaring fordi den stilles på høykant. Med store grillplater tilbereder du
enkelt mat til hele familien. Mål BxHxD:
36,4x31,5x10,5cm. 1630W. Farge svart.
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65500
Kaffetrakter Hobbs Honeycomb
Honeycomb Kaffetrakter med en
1,25 liter glasskanne som muliggjør
trakting av 10 store kopper kaffe.
For å få bra kaffesmak kommer den
med et WhirlTech-dusjhode. 1100W.
Farge svart.

65499
Stavmikser
Desire Matt Black 3 i 1 stavmikser er den
perfekte løsningen for deg som elsker
matlaging. To hastigheter og puls. Kniver
i rustfritt stål. Avtakbare ben. 0,7 liter.
500W. Farge svart.

www.casu.no

Serviser
BESTSELGER

KJØKKEN

65389
Servise Brunner Canvas All Inclusive
Laget av melamin av høy kvalitet og har en veldig hard, støtbestandig
overflate som er motstandsdyktig mot varme og fuktighet, er smak		
og luktfri, samt kan fryses. Lett å rengjøre, og kan
		
vaskes i oppvaskmaskin. Leveres i praktisk plastboks.
		
Farge hvit med beige/grå dekor.
		
		
Består av følgende 36 deler:
		
4 stk dyp tallerken Ø21cm
		
4 stk middagstallerken Ø25cm
		
4 stk asjett Ø20cm
		
4 stk krus 30cl
		
4 stk glass 20cl
		
4 stk bestikksett (spiseskje, gaffel, kniv og teskje)
65426
Servise Brunner Bluebay All Inclusive
Laget av melamin av høy kvalitet og har en veldig hard,
støtbestandig overflate som er motstandsdyktig mot varme
og fuktighet, er smak- og luktfri, samt kan fryses. Lett å
rengjøre, og kan vaskes i oppvaskmaskin. Leveres i praktisk
plastboks. Farge hvit med blå dekor.
Består av følgende 36 deler:
4 stk dyp tallerken Ø21cm
4 stk middagstallerken Ø25cm
4 stk asjett Ø20cm
4 stk krus 30cl
4 stk glass 20cl
4 stk bestikksett (spiseskje, gaffel, kniv og teskje)
65235
Servise Brunner Circles All Inclusive
Laget av melamin av høy kvalitet og har en veldig
hard, støtbestandig overflate som er motstandsdyktig
mot varme og fuktighet, er smak- og luktfri, samt kan
fryses. Lett å rengjøre, og kan vaskes i oppvaskmaskin.
Leveres i praktisk plastboks. Farge hvit med grå/blå
dekor.
Består av følgende 36 deler:
4 stk dyp tallerken Ø21cm
4 stk middagstallerken Ø25cm
4 stk asjett Ø20cm
4 stk krus 30cl
4 stk glass 20cl
4 stk bestikksett (spiseskje, gaffel, kniv og teskje)

65432
Servise Brunner Khadi All Inclusive
Laget av melamin av høy kvalitet og har en veldig
hard, støtbestandig overflate som er motstandsdyktig mot varme og fuktighet, er smak- og luktfri,
samt kan fryses. Lett å rengjøre, og kan vaskes i
oppvaskmaskin. Antiskli-ring. Leveres i praktisk
plastboks. Farge hvit med brun/grå/beige dekor.
Består av følgende 36 deler:
4 stk dyp tallerken 22x22cm
4 stk middagstallerken 26x26cm
4 stk asjett 20x20cm		
4 stk krus Hot Mug 30cl
4 stk glass 20cl			
4 stk bestikksett (spiseskje, gaffel, kniv og teskje)
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65270
Servise Brunner Seasons All Inclusive
Laget av melamin av høy kvalitet og har en veldig hard, støtbestandig overflate som er motstandsdyktig mot varme og
fuktighet, er smak- og luktfri, samt kan fryses. Lett å rengjøre,
og kan vaskes i oppvaskmaskin. Antiskli-ring. Leveres
i praktisk plastboks. Farge hvit med blå/gul/grå dekor.
		
		
		
		
		
		
		

Består av følgende 36 deler:
4 stk dyp tallerken Ø21cm
4 stk middagstallerken Ø25cm
4 stk asjett Ø20cm
4 stk krus Hot Mug 30cl
4 stk glass 20cl
4 stk bestikksett (spiseskje, gaffel, kniv og teskje)

65393
Servise Brunner Amalfi Stonetouch Lunch Box
Lekkert middagsservise som ser ut, og føles som, porselen, men er laget
av melamin av høy kvalitet. Hard støtbestandig overflate, smak- og luktfri,
kan fryses. Lett å rengjøre, og kan vaskes i oppvaskmaskin. Stabilt og
motstandsdyktig mot knusing. Antiskli-ring. Farge hvit med turkis dekor.
		
		
		
		
		

Består av følgende 16 deler:
4 stk dyp tallerken Ø21cm
4 stk middagstallerken Ø25cm
4 stk asjett Ø21cm
4 stk krus Hot Mug 30cl

65427
Servise Brunner Belfiore Stonetouch Lunch Box
Lekkert servise som ser ut, og føles som, porselen, men er laget
av melamin av høy kvalitet. Hard støtbestandig overflate, smakog luktfri, kan fryses. Lett å rengjøre, og kan vaskes i oppvaskmaskin.
Stabilt og motstandsdyktig mot knusing. Antiskli-ring.
		
Farge hvit/blå/grå med mønster.
		
		
		
		
		

Består av følgende 16 deler:
4 stk dyp tallerken Ø21cm
4 stk middagstallerken Ø25cm
4 stk asjett Ø21cm
4 stk krus Hot Mug 30cl

65433
Servise Brunner Pearl Stonetouch Lunch Box
Lekkert middagsservise som ser ut, og føles som, porselen, men er laget
av melamin av høy kvalitet. Hard støtbestandig overflate, smak- og luktfri, kan fryses. Lett å rengjøre, og kan vaskes i oppvaskmaskin. Stabilt og
motstandsdyktig mot knusing. Antiskli-ring. Farge grått mønster.
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Består av følgende 16 deler:
4 stk dyp tallerken Ø21cm
4 stk middagstallerken Ø25cm
4 stk asjett Ø21cm
4 stk krus Hot Mug 30cl
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65434
Servise Brunner Savana Stonetouch All Inclusive
Lekkert servise i melamin/mineralblanding med gode funksjonelle egenskaper.
Serviset minner om steingods, men har en hard, støtbestandig overflate, og
skinner som porselen. Serviset kan dypfryses, er smak- og luktfritt, og er enkelt
å rengjøre da det tåler vask i oppvaskmaskin. Stabilt og motstandsdyktig mot
knusing. Antiskli-ring. Leveres i praktisk plastboks. Farge grå/beige.
Består av følgende 36 deler:
4 stk dyp tallerken Ø21cm
4 stk middagstallerken Ø26cm
4 stk asjett Ø21cm
4 stk krus Hot Mug 30cl
4 stk glass 20cl
4 stk bestikksett (spiseskje, gaffel, kniv og teskje)

65399
Servise Brunner Savana Stonetouch Lunch Box
Servise i melamin/mineralblanding med gode funksjonelle egenskaper. Serviset
minner om steingods, men har en hard, støtbestandig overflate, og skinner som
porselen. Serviset kan dypfryses, er smak- og luktfritt, og er enkelt å rengjøre da
det tåler vask i oppvaskmaskin. Antiskli-ring. Farge grå/beige.

BESTSELGER
		
		
		
		
		

Består av følgende 16 deler:
4 stk dyp tallerken Ø21cm
4 stk middagstallerken Ø26cm
4 stk asjett Ø21cm
4 stk krus Hot Mug 30cl

65435
Servise Brunner Tuscany Stonetouch All Inclusive
Lekkert servise i melamin/mineralblanding med gode funksjonelle egenskaper.
Serviset minner om steingods, men har en hard, støtbestandig overflate, og
skinner som porselen. Serviset kan dypfryses, er smak- og luktfritt, og er enkelt
å rengjøre da det tåler vask i oppvaskmaskin. Stabilt og motstandsdyktig mot
knusing. Antiskli-ring. Leveres i praktisk plastboks. Farge grå/blå.

BESTSELGER

Består av følgende 36 deler:
4 stk dyp tallerken Ø21cm
4 stk middagstallerken Ø26cm
4 stk asjett Ø21cm
4 stk krus Hot Mug 30cl
4 stk glass 20cl
4 stk bestikksett (spiseskje, gaffel, kniv og teskje)

65246
Servise Brunner Tuscany Stonetouch Lunch Box
Servise i melamin/mineralblanding med gode funksjonelle egenskaper. Serviset
minner om steingods, men har en hard, støtbestandig overflate, og skinner som
porselen. Serviset kan dypfryses, er smak- og luktfritt, og er enkelt å rengjøre da
		
det tåler vask i oppvaskmaskin. Antiskli-ring. Farge grå/blå.
		
		
		
		
		

Består av følgende 16 deler:
4 stk dyp tallerken Ø21cm
4 stk middagstallerken Ø26cm
4 stk asjett Ø21cm
4 stk krus Hot Mug 30cl
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65428
Servise Brunner Bellagio Stonetouch All Inclusive
Lekkert middagsservise som ser ut, og føles som, porselen, men er laget
av melamin av høy kvalitet. Hard støtbestandig overflate, smak- og luktfri, kan fryses.
Lett å rengjøre, og kan vaskes i oppvaskmaskin. Stabilt og motstandsdyktig mot knusing.
Antiskli-ring. Leveres i praktisk plastboks. Farge hvit/grå.
Består av følgende 36 deler:
4 stk dyp tallerken Ø21cm
4 stk middagstallerken Ø26cm
4 stk asjett Ø21cm
4 stk krus Hot Mug 30cl
4 stk glass 20cl
4 stk bestikksett (spiseskje, gaffel, kniv og teskje)

65425
Servise Brunner Bellagio Stonetouch Lunch Box
Lekkert middagsservise som ser ut, og føles som, porselen, men
er laget av melamin av høy kvalitet. Hard støtbestandig overflate,
smak- og luktfri, kan fryses. Lett å rengjøre, og kan vaskes i
oppvaskmaskin. Stabilt og motstandsdyktig mot knusing.
Antiskli-ring. Farge hvit/grå.
Består av følgende 16 deler:
4 stk dyp tallerken Ø21cm
4 stk middagstallerken Ø26cm
4 stk asjett Ø21cm
4 stk krus Hot Mug 30cl
65431
Servise Brunner Granada Stonetouch All Inclusive
Lekkert servise i melamin/mineralblanding med gode funksjonelle
egenskaper. Serviset minner om steingods, men har en hard, støtbestandig
overflate, og skinner som porselen. Serviset kan dypfryses, er smak- og
luktfritt, og er enkelt å rengjøre da det tåler vask i oppvaskmaskin. Stabilt
og motstandsdyktig mot knusing. Antiskli-ring.
Leveres i praktisk plastboks. Farge lysgrå/mørkgrå.
Består av følgende 36 deler:
4 stk dyp tallerken Ø21cm
4 stk middagstallerken Ø26cm
4 stk asjett Ø21cm
4 stk krus Hot Mug 30cl
4 stk glass 20cl
4 stk bestikksett (spiseskje, gaffel, kniv og teskje)
65392
Servise Brunner Granada Stonetouch Lunch Box
Servise i melamin/mineralblanding med gode funksjonelle egenskaper. Serviset
minner om steingods, men har en hard, støtbestandig overflate, og skinner som
porselen. Serviset kan dypfryses, er smak- og luktfritt, og er enkelt å rengjøre da det
tåler vask i oppvaskmaskin. Antiskli-ring. Farge lysgrå/mørkgrå.
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Består av følgende 16 deler:
4 stk dyp tallerken Ø21cm
4 stk middagstallerken Ø26cm
4 stk asjett Ø21cm
4 stk krus Hot Mug 30cl
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VINKJØLER
Med bluetooth og led-lys

65447
Vinkjøler m/blåtann og LED-lys
Stemningsfull vinkjøler med moodlight og blåtann høyttaler for
strømming av musikk. LED-lysene kan skiftes i forskjellige farger. Den
er IPX4 vanntett så kan brukes som isbøtte eller vase. Oppladbar med
1200mAh litiumbatteri. Mål 24x24x29cm. Egenvekt 760gram.
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65430
Servise Brunner Deep Sea All Inclusive
Laget av melamin av høy kvalitet og har en veldig hard,
støtbestandig overflate som er motstandsdyktig mot varme og
fuktighet, er smak- og luktfri, samt kan fryses. Lett å rengjøre,
og kan vaskes i oppvaskmaskin. Antiskli-ring. Leveres i
praktisk plastboks. Farge hvit med grå/blå dekor.
Består av følgende 36 deler:
4 stk dyp tallerken Ø21cm
4 stk middagstallerken Ø25cm
4 stk asjett Ø20cm
4 stk krus 30cl
4 stk glass 20cl
4 stk bestikksett (spiseskje, gaffel, kniv og teskje)

65429
Servise Brunner Deep Sea Lunch Box
Laget av melamin av høy kvalitet og har en veldig hard, støtbestandig
overflate som er motstandsdyktig mot varme og fuktighet, er smak- og
luktfri, samt kan fryses. Lett å rengjøre, og kan vaskes i oppvaskmaskin.
Antiskli-ring. Farge hvit med grå/blå dekor.
Består av følgende 16 deler:
4 stk dyp tallerken Ø21cm
4 stk middagstallerken Ø25cm
4 stk asjett Ø20cm
4 stk krus 30cl

65448
Servise Brunner Enigma All Inclusive
Laget av melamin av høy kvalitet og har en veldig hard,
støtbestandig overflate som er motstandsdyktig mot
varme og fuktighet, er smak- og luktfri, samt kan fryses.
Lett å rengjøre, og kan vaskes i oppvaskmaskin. Leveres
i praktisk plastboks. Farge hvit med grå/svart dekor.
Består av følgende 36 deler:
4 stk dyp tallerken 21x21cm
BESTSELGER
4 stk middagstallerken 25x25cm
4 stk asjett 20x20cm		
4 stk krus 30cl
4 stk glass 20cl			
4 stk bestikksett (spiseskje, gaffel, kniv og teskje)
65449
Servise Brunner Enigma Lunch Box
Laget av melamin av høy kvalitet og har en veldig hard,
støtbestandig overflate som er motstandsdyktig mot varme og
fuktighet, er smak- og luktfri, samt kan fryses. Lett å rengjøre,
og kan vaskes i oppvaskmaskin. Farge hvit med grå/svart dekor.
Består av følgende 16 deler:
4 stk dyp tallerken 23x23cm
4 stk middagstallerken 25x25cm
4 stk asjett 20x20cm
4 stk krus 30cl
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65390
Servise Brunner Pralin All Inclusive
Laget av melamin av høy kvalitet og har en veldig hard,
støtbestandig overflate som er motstandsdyktig mot varme
og fuktighet, er smak- og luktfri, samt kan fryses. Lett å
rengjøre, og kan vaskes i oppvaskmaskin. Antiskli-ring.
Leveres i praktisk plastboks. Farge hvit med svart dekor.

BESTSELGER

Består av følgende 36 deler:
4 stk dyp tallerken Ø21cm
4 stk middagstallerken Ø25cm
4 stk asjett Ø20cm
4 stk krus 30cl
4 stk glass 20cl
4 stk bestikksett (spiseskje, gaffel, kniv og teskje)

65394
Servise Brunner Pralin Lunch Box
Laget av melamin av høy kvalitet og har en veldig hard, støtbestandig overflate
som er motstandsdyktig mot varme og fuktighet, er smak- og luktfri, samt kan
fryses. Lett å rengjøre, og kan vaskes i oppvaskmaskin. Antiskli-ring. Farge hvit
med svart dekor.
		
		
		
		
		

Består av følgende 16 deler:
4 stk dyp tallerken Ø21cm
4 stk middagstallerken Ø25cm
4 stk asjett Ø20cm
4 stk krus 30cl

65391
Servise Brunner Cosmic All Inclusive
Laget av melamin av høy kvalitet og har en veldig hard, støtbestandig overflate
som er motstandsdyktig mot varme og fuktighet, er smak- og luktfri, samt kan
fryses. Lett å rengjøre, og kan vaskes i oppvaskmaskin. Antiskli-ring. Leveres
i praktisk plastboks. Farge hvit med rød dekor.
Består av følgende 36 deler:
4 stk dyp tallerken Ø21cm
4 stk middagstallerken Ø25cm
4 stk asjett Ø20cm
4 stk krus 30cl
4 stk glass 20cl
4 stk bestikksett (spiseskje, gaffel, kniv og teskje)

65395
Servise Brunner Cosmic Lunch Box
Laget av melamin av høy kvalitet og har en veldig hard, støtbestandig
overflate som er motstandsdyktig mot varme og fuktighet, er smak		
og luktfri, samt kan fryses. Lett å rengjøre, og kan vaskes i
		
oppvaskmaskin. Antiskli-ring. Farge hvit med rød dekor.
		
		
		
		
		

Består av følgende 16 deler:
4 stk dyp tallerken Ø21cm
4 stk middagstallerken Ø25cm
4 stk asjett Ø20cm
4 stk krus 30cl
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65267
Servise Brunner Aquarius All Inclusive
Laget av melamin av høy kvalitet og har en veldig hard, støtbestandig overflate som er motstandsdyktig mot varme og
fuktighet, er smak- og luktfri, samt kan fryses. Lett å
rengjøre, og kan vaskes i oppvaskmaskin. Antiskli-ring.
Leveres i praktisk plastboks. Farge hvit med blå/grå dekor.
Består av følgende 36 deler:
4 stk dyp tallerken Ø21cm
4 stk middagstallerken Ø25cm
4 stk asjett Ø20cm
4 stk krus Hot Mug 30cl
4 stk glass 30cl
4 stk bestikksett (spiseskje, gaffel, kniv og teskje)
65268
Servise Brunner Aquarius Lunch Box
Laget av melamin av høy kvalitet og har en veldig hard, støtbestandig
overflate som er motstandsdyktig mot varme og fuktighet, er smak- og
luktfri, samt kan fryses. Lett å rengjøre, og kan vaskes i oppvaskmaskin.
Antiskli-ring. Farge hvit med blå/grå dekor.
Består av følgende 16 deler:
4 stk dyp tallerken Ø21cm
4 stk middagstallerken Ø25cm
4 stk asjett Ø20cm
4 stk krus Hot Mug 30cl

65388
Servise Brunner Granyte All Inclusive
Laget av melamin av høy kvalitet og har en veldig hard,
støtbestandig overflate som er motstandsdyktig mot
varme og fuktighet, er smak- og luktfri, samt kan fryses.
Lett å rengjøre, og kan vaskes i oppvaskmaskin.
Antiskli-ring. Leveres i praktisk plastboks.
Farge grå/svart/hvit.
Består av følgende 36 deler:
4 stk dyp tallerken Ø21,5cm
4 stk middagstallerken Ø24,5cm
4 stk asjett Ø19,5cm
4 stk krus Hot Mug 30cl
4 stk glass 20cl
4 stk bestikksett (spiseskje, gaffel, kniv og teskje)
65247
Servise Brunner Granyte Lunch Box
Laget av melamin av høy kvalitet og har en veldig hard, støtbestandig
overflate som er motstandsdyktig mot varme og fuktighet, er smak- og
luktfri, samt kan fryses. Lett å rengjøre, og kan vaskes i oppvaskmaskin.
Antiskli-ring. Farge grå/svart/hvit.
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Består av følgende 16 deler:
4 stk dyp tallerken Ø21,5cm
4 stk middagstallerken Ø24,5cm
4 stk asjett Ø19,5cm
4 stk krus Hot Mug 30cl
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Serenade fra Brunner er laget av melamin som er et mattrygt plastmateriale av høy kvalitet med egenskaper som
er godt egnet for utendørs bruk. Melamin har en veldig
hard, støtbestandig overflate som er motstandsdyktig
mot varme og fuktighet, er smak- og luktfri, samt kan
fryses. Serviset er lette å rengjøre, og kan vaskes i
oppvaskmaskin. De fleste av delene til Serenade har
antiskli-ring for å øke stabiliteten og forhindre at
serviset glir, samtidig som du slipper vibrasjonslyden
under kjøring. På grunn av den lange holdbarheten er
serviser i melamin et godt valg med tanke på miljøet!

65284
Servise Brunner Serenade All Inclusive
Komplett servise med antiskli-ring som leveres i
praktisk plastboks. Farge hvit med svart/grå dekor.

BESTSELGER

Består av følgende 36 deler:
4 stk dyp tallerken Ø21cm
4 stk middagstallerken Ø25cm
4 stk asjett Ø20cm
4 stk krus 30cl
4 stk glass 20cl
4 stk bestikksett (spiseskje, gaffel, kniv og teskje)

BESTSELGER
65286
Servise Brunner Serenade Lunch Box
Servise med antiskli-ring. Farge hvit med svart/grå dekor.
Består av følgende 16 deler:
4 stk dyp tallerken Ø21cm
4 stk middagstallerken Ø25cm
4 stk asjett Ø20cm
4 stk krus 30cl

65285
Sjokkselger Brunner Serenade

Perfekt i butikken!

Pakken består av ett display og følgende 200 deler:
24 stk
6 stk
9 stk
24 stk
12 stk
24 stk
8 stk
4 stk
9 stk

65272 desserttallerken Ø20cm		
65279 salatbolle Ø23,5cm			
65282 kopp m/skål 25cl			
65281 suppetallerken Ø21cm		
65280 bolle Ø15cm			
65275 middagstallerken Ø25cm 		
65276 glass 40cl 				
65278 salatbestikk 			
65287 krus Hot Mug 30cl			

6 stk
8 stk
9 stk
12 stk
6 stk
6 stk
12 stk
12 stk
9 stk

65271 beholder Ø12x14,5cm
65277 fløtemugge 30cl
65274 espressokopp m/skål 10cl
65273 eggholder
65312 bestikk svart
65313 bestikk grå
65309 bordbrikke svart
65310 bordbrikke grå
65364 krus hvit m/mønster 30cl

NB! Selges kun til forhandlere.
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65275
Middagstallerken Brunner Serenade
Mål Ø25cm. Farge hvit med
svart/grå dekor.

65364
Krus Brunner Serenade
Volum 30cl. Farge hvit
med svart/grå dekor.

65277
Fløtemugge Brunner Serenade
Volum 30cl. Farge svart/hvit.

65287
Krus Brunner Hot Mug Serenade
Volum 30cl. Farge svart/hvit.
Selges i 4pk.

65279
Salatbolle Brunner Serenade
Mål Ø23,5cm. Farge svart/hvit.

65281
Suppetallerken Brunner Serenade
Mål Ø21cm. Farge hvit med
svart/grå dekor.

65272
Desserttallerken Brunner Serenade
Mål Ø20cm. Farge hvit med
svart/grå dekor.

65282
Kopp m/skål Brunner Serenade
Volum 25cl. Farge svart/hvit.

65276
Glass Brunner Serenade
Volum 40cl. Farge klar med
svart/grå dekor.

65280
Bolle Brunner Serenade
Mål Ø15cm. Farge svart/hvit.

65274
Espressokopp m/skål
Brunner Serenade
Volum 10cl. Farge svart/hvit.

65437
Smørboks Brunner
Med antiskli-ring. Mål
13,5x9,5xH6,5cm. Farge svart.

65278
Salatbestikk Brunner Serenade
Farge svart.

65418
Brødkurv Brunner
Med antiskli-ring. Mål
24x24cm. Farge svart/hvit.

65271
Beholder Brunner Serenade
Mål Ø12x14,5cm. Farge svart.

65273
Eggholder Brunner Serenade
Farge hvit med svart/grå dekor.

65309
65310

svart
grå

Bordbrikke Brunner Delicia
Stilig bordbrikke som beskytter bordplaten mot
riper, varme og flekker. Praktisk, slitesterk og
lett å rengjøre. 100% textylen. Mål 30x45cm.

348

65312
65313

svart
grå

Bestikk Brunner Delice
16-delers bestikk med sterk rustfri stålkjerne og pent formet plastikkhåndtak.
Kan vaskes i oppvaskmaskin.
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Askebeger Brunner
Farge svart.
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65254
Servise Brunner Space All Inclusive
Laget av melamin av høy kvalitet og har en veldig hard, støtbestandig overflate som er
motstandsdyktig mot varme og fuktighet, er smak- og luktfri, samt kan fryses. Lett å		
				
rengjøre, og kan vaskes i oppvaskmaskin.
				
Antiskli-ring. Leveres i praktisk plastboks.
				
Farge hvit med limegrønn grå dekor.
				
				
				
				
				
				
				

Består av følgende 36 deler:
4 stk dyp tallerken Ø21cm
4 stk middagstallerken Ø25cm
4 stk asjett Ø20cm
4 stk krus Hot Mug 30cl
4 stk glass 20cl
4 stk bestikksett (spiseskje, gaffel, kniv og teskje)

65255
Servise Brunner Space Lunch Box
Laget av melamin av høy kvalitet og har en veldig hard, støtbestandig
overflate som er motstandsdyktig mot varme og fuktighet, er smak- og
luktfri, samt kan fryses. Lett å rengjøre, og kan vaskes i oppvaskmaskin.
Antiskli-ring. Farge hvit med limegrønn/grå dekor.
		
		
		
		
		

65323
Krus Brunner Hot Mug Space
Krusene er laget av ABS-plast av høy kvalitet som gjør at krusene
har utmerket isolasjon, er slagbestandige og motstandsdyktige
mot korrosjon og slitasje. Kan brukes opp til 95°C (kortsiktig
100°C). Krusene er 100% BPA-fri. Antiskli-ring. Volum 30cl.
Farge limegrønn/hvit. Selges i 4pk.

65322
Salatbestikk Brunner Space
Laget av melamin av høy kvalitet og
har en veldig hard, støtbestandig
overflate som er motstandsdyktig mot varme og fuktighet, og er
smak- og luktfri. Lett å rengjøre, og
kan vaskes i oppvaskmaskin. Farge
limegrønn.

Består av følgende 16 deler:
4 stk dyp tallerken Ø21cm
4 stk middagstallerken Ø25cm
4 stk asjett Ø20cm
4 stk krus 30cl

65256
Glass Brunner Space
Stablebare drikkeglass laget av SAN-materiale.
Volum 30cl. Farge klar med limegrønn/grå dekor.
Selges i 3pk.

65253
Salatbolle Brunner Space
Laget av melamin av høy kvalitet og har en veldig hard, støtbestandig
overflate som er motstandsdyktig mot varme og fuktighet, er smak- og
luktfri, samt kan fryses. Lett å rengjøre, og kan vaskes i oppvaskmaskin.
Antiskli-ring. Mål Ø23,5cm. Farge hvit med grå/limegrønn dekor.
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NY

NY

65491
Servise Brunner Tivoli Stonetouch Lunchbox
Laget av melamin av høy kvalitet og har en veldig hard,
støtbestandig overflate som er motstandsdyktig mot varme
og fuktighet. Består av følgende 16 deler: 4 stk dype tallerken
Ø21cm. 4 stk middagstallerken Ø25cm. 4 stk asjett Ø20cm. 4
stk krus 30cl.

65492
Servise Brunner Tivoli Stonetouch All-inclusive
Laget av melamin av høy kvalitet og har en veldig hard,
støtbestandig overflate som er motstandsdyktig mot varme
og fuktighet. Består av følgende 36 deler: 4 stk dype tallerken
Ø21cm. 4 stk middagstallerken Ø25cm. 4 stk asjett Ø20cm. 4
stk krus 30cl. 4 stk glass 20cl. 4stk bestikksett (spiseskje, gaffel,
kniv og teskje)

NY

65493
Servise Brunner Tivoli Stonetouch TÊTE-Â-TÊTE
Laget av melamin av høy kvalitet og har en veldig hard,
støtbestandig overflate som er motstandsdyktig mot varme
og fuktighet. Består av følgende 8 deler: 2 stk dype tallerken
Ø21cm. 2 stk middagstallerken Ø25cm. 2 stk asjett Ø20cm. 2
stk krus 30cl.

65257
Salatbestikk Brunner Chocolate
Laget av melamin av høy kvalitet og har
en veldig hard, støtbestandig overflate
som er motstandsdyktig mot varme og
fuktighet, og er smak- og luktfri. Lett å
rengjøre, og kan vaskes i oppvaskmaskin.
Farge mørkbrun.
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65252
Glass Brunner Pepita
Stablebare drikkeglass laget av SAN-materiale. Volum 30cl.
Farge klar med lysbrun dekor.
Selges i 3pk.

65248
Salatbolle Brunner Pepita
Laget av melamin av høy kvalitet og har en veldig hard, støtbestandig overflate som er motstandsdyktig mot varme og
fuktighet, er smak- og luktfri, samt kan fryses. Lett å rengjøre,
og kan vaskes i oppvaskmaskin. Antiskli-ring. Mål Ø23,5cm.
Farge hvit med lysbrun dekor.

www.casu.no

Serviser

KJØKKEN

65259
Servise Brunner Chocolate All Inclusive
Laget av melamin av høy kvalitet og har en veldig hard, støtbestandig overflate som er motstandsdyktig mot varme og
fuktighet, er smak- og luktfri, samt kan fryses. Lett å rengjøre,
og kan vaskes i oppvaskmaskin. Antiskli-ring. Leveres i praktisk
plastboks. Farge hvit med brun dekor.
Består av følgende 36 deler:
4 stk dyp tallerken Ø21cm
4 stk middagstallerken Ø25cm
4 stk asjett Ø20cm
4 stk krus Hot Mug 30cl
4 stk glass 20cl
4 stk bestikksett (spiseskje, gaffel, kniv og teskje)

65260
Servise Brunner Chocolate Lunch Box
Laget av melamin av høy kvalitet og har en veldig hard, støtbestandig
overflate som er motstandsdyktig mot varme og fuktighet, er smakog luktfri, samt kan fryses. Lett å rengjøre, og kan vaskes i oppvaskmaskin. Antiskli-ring. Farge hvit med brun dekor.
Består av følgende 16 deler:
4 stk dyp tallerken Ø21cm
4 stk middagstallerken Ø25cm
4 stk asjett Ø20cm
4 stk krus 30cl

65261
Krus Brunner Hot Mug Chocolate
Krusene er laget av ABS-plast av høy kvalitet som gjør at krusene
har utmerket isolasjon, er slagbestandige og motstandsdyktige
mot korrosjon og slitasje. Kan brukes opp til 95°C (kortsiktig
100°C). Krusene er 100% BPA-fri. Antiskli-ring. Volum 30cl.
Farge mørkbrun/hvit. Selges i 4pk.

65257
Salatbestikk Brunner Chocolate
Laget av melamin av høy kvalitet og
har en veldig hard, støtbestandig
overflate som er motstandsdyktig mot varme og fuktighet, og er
smak- og luktfri. Lett å rengjøre, og
kan vaskes i oppvaskmaskin. Farge
mørkbrun.

65262
Glass Brunner Chocolate
Stablebare drikkeglass laget av SAN-materiale.
Volum 30cl. Farge klar med brun dekor.
Selges i 3pk.

65258
Salatbolle Brunner Chocolate
Laget av melamin av høy kvalitet og har en veldig hard, støtbestandig
overflate som er motstandsdyktig mot varme og fuktighet, er smak- og
luktfri, samt kan fryses. Lett å rengjøre, og kan vaskes i oppvaskmaskin.
Antiskli-ring. Mål Ø23,5cm. Farge hvit med brun dekor.
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65401
Servise Brunner Jungle Parade
Barneservise i 3 deler. Antisklihåndtak- og ring i bunnen av serviset øker stabilitet og
forhindrer at serviset glir. Anbefalt alder 6mnd+. Farge hvit med mønster.
Består av følgende 3 deler:
1 stk tallerken 20x23cm
1 stk tutekopp 22cl
1 stk skje
65402
Servise Brunner Around The World
Barneservise i 3 deler. Antisklihåndtak- og ring i bunnen av serviset øker stabilitet og
forhindrer at serviset glir. Anbefalt alder 6mnd+. Farge hvit med mønster.
Består av følgende 3 deler:
1 stk tallerken 20x23cm
1 stk tutekopp 22cl
1 stk skje

65243
Servise Brunner Jack
Barneservise i 5 deler. Antiskli-ringen i bunnen av serviset øker stabiliteten og forhindrer
at serviset glir. Anbefalt alder 3+. Farge hvit med blå dekor.
Består av følgende 5 deler:
1 stk dyp tallerken Ø16cm
1 stk tallerken Ø22cm
1 stk glass 20cl
1 stk bestikksett (gaffel og skje)

65244
Servise Brunner Farm
Barneservise i 5 deler. Antiskli-ringen i bunnen av serviset øker stabiliteten og forhindrer
at serviset glir. Anbefalt alder 3+. Farge hvit med lysblå dekor.
Består av følgende 5 deler:
1 stk dyp tallerken Ø16cm
1 stk tallerken Ø22cm
1 stk glass 20cl
1 stk bestikksett (gaffel og skje)

65245
BESTSELGER
Servise Brunner Molly
Barneservise i 5 deler. Antiskli-ringen i bunnen av serviset øker stabiliteten og forhindrer
at serviset glir. Anbefalt alder 3+. Farge hvit med rød dekor.
Består av følgende 5 deler:
1 stk dyp tallerken Ø16cm
1 stk tallerken Ø22cm
1 stk glass 20cl
1 stk bestikksett (gaffel og skje)
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65458
Servise Brunner Marine All Inclusive
Laget av melamin av høy kvalitet og har en veldig hard,
støtbestandig overflate som er motstandsdyktig mot
varme og fuktighet, er smak- og luktfri, samt kan fryses.
Lett å rengjøre, og kan vaskes i oppvaskmaskin. Antiskliring. Leveres i praktisk plastboks. Farge hvit/blå/grå dekor.
Består av følgende 36 deler:
4 stk dyp tallerken Ø23,5cm
4 stk middagstallerken Ø26cm
4 stk asjett Ø21cm
4 stk krus Hot Mug 30cl
4 stk glass 20cl
4 stk bestikksett (spiseskje, gaffel, kniv og teskje)

65461
Servise Brunner Atlantic All Inclusive
Laget av melamin av høy kvalitet og har en veldig hard, støtbestandig
overflate som er motstandsdyktig mot varme og fuktighet, er smak- og
		
luktfri, samt kan fryses. Lett å rengjøre, og kan vaskes i
		
oppvaskmaskin. Antiskli-ring. Farge hvit med blå dekor.
		
		
		
		
		
		
		

Består av følgende 36 deler:
4 stk dyp tallerken Ø21cm
4 stk middagstallerken Ø25cm
4 stk asjett Ø20cm
4 stk krus Hot Mug 30cl
4 stk glass 20cl
4 stk bestikksett (spiseskje, gaffel, kniv og teskje)

65459
Servise Brunner Nautical All Inclusive
Laget av melamin av høy kvalitet og har en veldig hard,
støtbestandig overflate som er motstandsdyktig mot
varme og fuktighet, er smak- og luktfri, samt kan
fryses. Lett å rengjøre, og kan vaskes i oppvaskmaskin.
Antiskli-ring. Leveres i praktisk plastboks. Farge
hvit/blå/grå dekor.
Består av følgende 36 deler:
4 stk asjett Ø21cm
4 stk dyp tallerken Ø23,5cm
4 stk glass 20cl
4 stk middagstallerken Ø26cm
4 stk krus Hot Mug 30cl
4 stk bestikksett (spiseskje, gaffel, kniv og teskje)
65460
Servise Brunner Blue Ocean All Inclusive
Laget av melamin av høy kvalitet og har en veldig hard,
støtbestandig overflate som er motstandsdyktig mot varme
og fuktighet, er smak- og luktfri, samt kan fryses. Lett å
rengjøre, og kan vaskes i oppvaskmaskin. Antiskli-ring.
Farge hvit med blå dekor.
Består av følgende 36 deler:
4 stk dyp tallerken Ø21cm
4 stk middagstallerken Ø25cm
4 stk asjett Ø20cm
4 stk krus Hot Mug 30cl
4 stk glass 20cl
4 stk bestikksett (spiseskje, gaffel, kniv og teskje)
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Serviser
65076
Servise Monaco
Passer til 4 personer og består av følgende 16 deler:
4stk middagstallerkener 4stk frokosttallerkener
4stk boller		
4stk kopper
Laget av melamin i høy kvalitet som er lettere enn porselen
og meget solid. Serviset er motstandsdyktig mot flekker
og enkelt å rengjøre. Det kan vaskes i oppvaskmaskinen,
men kan ikke brukes i mikrobølgeovn. Med antiskli-ring så
serviset står stødigere. Farge hvit.

65017
Servise Lucca
Passer til 4 personer og består av følgende 16 deler:
4stk middagstallerkener 4stk frokosttallerkener
4stk kopper
4stk boller		
Laget av melamin i høy kvalitet som er lettere enn porselen
og meget solid. Serviset er motstandsdyktig mot flekker og
enkelt å rengjøre. Det kan vaskes i oppvaskmaskinen, men
kan ikke brukes i mikrobølgeovn. Farge hvit med blått og
grønt mønster.

65014
Servise Modena
Passer til 4 personer og består av følgende 16 deler:
4stk middagstallerkener 4stk frokosttallerkener
4stk boller		
4stk kopper
Laget av melamin i høy kvalitet som er lettere enn porselen
og meget solid. Serviset er motstandsdyktig mot flekker og
enkelt å rengjøre. Det kan vaskes i oppvaskmaskinen, men
kan ikke brukes i mikrobølgeovn. Farge hvit med grått og
rødt mønster.

65015
Servise Cuneo
Passer til 4 personer og består av følgende 16 deler:
4stk middagstallerkener 4stk frokosttallerkener
4stk boller		
4stk kopper
Laget av melamin i høy kvalitet som er lettere enn porselen
og meget solid. Serviset er motstandsdyktig mot flekker
og enkelt å rengjøre. Det kan vaskes i oppvaskmaskinen,
men kan ikke brukes i mikrobølgeovn. Med antiskli-ring så
serviset står stødigere. Farge hvit med grått mønster.
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NY
65484
Rødvinsglass Brunner Riserva
Tradisjonelt formet rødvinsglass
i mattrygg polykarbonat av høy
kvalitet. Volum 72cl. Farge klar.
Selges i 2pk.

65300
Rødvinsglass Brunner Cuvée
Tradisjonelt formet rødvinsglass
i mattrygg polykarbonat av høy
kvalitet. Volum 45cl. Farge klar.
Selges i 2pk.

65048
Rødvinsglass
Kapasitet 47cl. Laget av 100%
polykarbonat som er nesten
uknuselig. Kan vaskes i oppvaskmaskinen. Farge klar. Sett á 2stk.

65299
Hvitvinsglass Brunner Cuvée
Tradisjonelt formet hvitvinsglass
i mattrygg polykarbonat av høy
kvalitet. Volum 30cl. Farge klar.
Selges i 2pk.

65047
Hvitvinsglass
Kapasitet 36cl. Laget av 100%
polykarbonatsom er nesten
uknuselig. Kan vaskesi oppvaskmaskinen.Farge klar. Sett á 2stk.

NY
65483
Hvitvinsglass Brunner Riserva
Tradisjonelt formet hvitvinsglass
i mattrygg polykarbonat av høy
kvalitet. Volum 42cl. Farge klar.
Selges i 2pk.

BESTSELGER

NY
65485
Champagneglass Brunner Riserva
Tradisjonelt formet champagneglass i mattrygg polykarbonat av
høy kvalitet. Volum 25cl. Farge
klar. Selges i 2pk.

65297
Champagneglass Brunner Cuvée
Tradisjonelt formet champagneglass
i mattrygg polykarbonat av høy
kvalitet. Volum 25cl. Farge klar.
Selges i 2pk.

65046
Champagneglass
Kapasitet 10cl. Laget av 100%
polykarbonat som er nesten
uknuselig. Kan vaskes i oppvaskmaskinen. Farge klar. Sett á 2stk.

NY
65482
Glass Brunner Riserva
Perfekt til vann, saft etc. Laget
av mattrygg polykarbonat av
høy kvalitet. Volum 30cl. Farge
klar. Selges i 3pk.

BESTSELGER
65421
Glass Brunner Octoglass
Perfekt til vann, saft etc. Laget
av mattrygg polykarbonat av
høy kvalitet. Volum 28cl. Farge
klar. Selges i 3pk.

65298
Glass Brunner Cuvée
Perfekt til vann, saft etc. Laget
av mattrygg polykarbonat av
høy kvalitet. Volum 30cl. Farge
klar. Selges i 2pk.
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65306
Glass Brunner Cocktail High
Cocktailglass laget av
mattrygg polykarbonat av høy
kvalitet. Volum 40cl. Farge
klar. Selges i 2pk.
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65302
Ølglass Brunner Munich
Glatt overflate og hank. Laget
av mattrygg polykarbonat av
høy kvalitet. Volum 55cl.
Farge klar. Selges i 2pk.

65303
Ølglass Brunner Classic
Klassisk design med hank.
Laget av mattrygg polykarbonat
av høy kvalitet. Volum 60cl.
Farge klar. Selges i 2pk.

65301
Ølglass Brunner Pint
Ølglass med glatt overflate
laget av mattrygg polykarbonat
av høy kvalitet. Volum 57cl.
Farge klar. Selges i 2pk.

65304
Ølglass Brunner Special
Høyt ølglass med glatt overflate
laget av mattrygg polykarbonat
av høy kvalitet. Volum 50cl.
Farge klar. Selges i 2pk.

65049
Ølglass
Kapasitet 50cl. Laget av 100%
polykarbonat som er nesten
uknuselig. Kan vaskes i oppvaskmaskinen. Farge klar.
Sett á 2stk.

65308
Snapsglass Brunner
Snapsglass laget av mattrygg polykarbonat av høy
kvalitet. Volum 30ml. Farge
klar. Selges i 2pk.

65019
Snapsglass
Kapasitet 5cl. Laget av 100%
polykarbonat som er nesten
uknuselig. Kan vaskes i oppvaskmaskinen. Farge klar. Sett
á 4stk.

65307
Cognacglass Brunner
Cognacglass laget av mattrygg
polykarbonat av høy kvalitet.
Volum 43cl. Farge klar. Selges
i 2pk.

65420
Glass Brunner Kaptim
Stablebare drikkeglass
som er perfekt til vann, saft etc.
Laget av SAN-materiale av høy
kvalitet. Volum 25cl.
Farge klar. Selges i 2pk.

65367
Glass Brunner Tahiti
Perfekt til vann, saft etc. Laget av
mattrygg polykarbonat av høy kvalitet.
Volum 20cl. Farge klar. Selges enkeltvis.

65311
Glass Brunner Multiglass
Stilige drikkeglass med farget bunn og praktisk antiskli-ring.
Stablebare for plassbesparing. Laget av SAN-materiale av høy
kvalitet. Volum 30cl. Selges i 4pk med assorterte farger.

65422
Glass Brunner Octoglass Color
Fargerike drikkeglass med praktisk antiskli-ring. Stablebare
for plassbesparing. Laget av SAN-materiale av høy kvalitet.
Volum 28cl. Selges i 4pk med assorterte farger.

65406
Glass Brunner Diamond
Lekre drikkeglass som er laget av SAN-materiale av høy
kvalitet. Stablebare for plassbesparing. Volum 30cl. Selges i
4pk med assorterte farger.

65396
Glass Brunner Onda
Elegante drikkeglass som er laget av SAN-materiale av høy
kvalitet. Stablebare for plassbesparing. Volum 30cl. Selges
i 4pk med assorterte farger.

356

www.casu.no

Glass og kopper

KJØKKEN

65294
Glassbrikke Brunner Rondo
Flotte og fargerike glassbrikker i silikon som omslutter bunnen på
glasset. De pynter opp glass og kopper, og hindrer at de sklir på
bordet. Tåler oppvaskmaskin. Leveres med en elegant metallholder.
Mål Ø7,5cm. Selges i 6pk.

65404
Glass Brunner Fold-Away
Perfekt glass til camping eller ut på tur!
Laget i sammenleggbar silikon så det tar
veldig liten plass når den er sammenslått.
Volum 20cl. Mål Ø8x1,5/8cm. Farge blå.

65205
Rengjøringsmiddel Gimex
Fjerner misfarging som kommer fra kaffe og te. Kan
brukes på melamin, porselen, metall, glass og plastikk.

65266
Krus m/teskje Brunner
Fargerike og stilige krus med matchende teskjeer i melamin av
høy kvalitet. De har en veldig hard, støtbestandig overflate som
er motstandsdyktig mot varme og fuktighet, er smak- og luktfri,
samt kan fryses. Lett å rengjøre, og kan vaskes i oppvaskmaskin.
Antiskli-ring. Plassbesparende da de kan stables i hverandre.
Volum 30cl. Selges i display med 3x4 farger.

65079
Krus Savona
Kapasitet 30cl. 100% melamin. Kan vaskes i oppvaskmaskinen. Kan ikke brukes i mikrobølgeovn. Farge hvit
med rødt og blått mønster. Selges i 2pk.

65231
Lokk til glass Gimex Fishlid
Silikonlokk som settes på glasset/koppen uten å falle av.
Perfekt for å hindre at fluer, veps etc kommer seg ned i
drikken! Lokket har en holder for teposen, og det vil sørge
for at teen din holder seg varm lenger. Når du vil fjerne
lokket, skyv på undersiden av lokket og det er enkelt å ta
av. Kan brukes som propp i vasken, og tåler opptil 240°C.
Kan fryses og vaskes i oppvaskmaskinen. Selges i 4pk med
assorterte farger.
65027
Glass/koppholder
Plass til 13 glass eller kopper.
Laget av myk, fleksibel plast.
Lett å rengjøre. Mål LxBxH:
33x25x6cm. Farge mørkgrå.
NB! Glass og kopper på bildet er kun for å illustrere og
følger ikke med.
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65230
Glass/koppholder
Plass til 12 glass eller kopper. Laget av myk skum.
Mål LxBxH: 33x25x6cm.
Farge mørkgrå. NB! Glass
og kopper på bildet er kun
for å illustrere og følger
ikke med.
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Perfekt i butikken!
65387
Sjokkselger Brunner Camper Winter
Pakken består av ett display formet som en bobil
og 54stk Hot Mug krus i følgende farger:
65324 lysgrå
65397 avioblå
65385 mørkblå
65384 mørkgrå
65251 lysbrun
65261 mørkbrun
NB! Selges kun til forhandlere.
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Hot Mugs fra Brunner er laget av ABS-plast som er et fargeløst termoplastisk materiale som kombinerer gode mekaniske
egenskaper med god kjemisk resistens. Dette gjør at krusene
har utmerket isolasjon og er motstandsdyktige mot korrosjon
og slitasje. Kan brukes opp til 95°C (kortsiktig 100°C). Krusene
er slagbestandige og kan fryses. Alle krusene har antiskli-ring
og er 100% BPA-fri. Volum 30cl. Selges i 4pk.

65251

Krus Brunner Hot Mug Pepita lysbrun

65261

Krus Brunner Hot Mug Chocolate mørkbrun

65269

Krus Brunner Hot Mug Aquarius blå

65323

Krus Brunner Hot Mug Space limegrønn

65324

Krus Brunner Hot Mug lysgrå

65397

Krus Brunner Hot Mug avioblå

65384

Krus Brunner Hot Mug Granyte mørkgrå

65385

Krus Brunner Hot Mug mørkblå

65287

Krus Brunner Hot Mug Serenade svart
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65085
Glass/koppholder Gimex TableClips
Perfekt til glass, brusbokser, flasker, begre etc. Kan også brukes til å holde duker på plass
eller som dokumentholder. Leveres ferdigpakket i display med 4x5 forskjellige farger.

BESTSELGER

Praktiske og moderne drikkebeholdere med håndtak og tappekran. Passer for både kald og varm
drikke (maks 65°C). Stor åpning for fylling og rengjøring. Kan også brukes som isbøtte. Lekkasjesikker
tappekran. Kommer i tre forskjellige størrelser.

BESTSELGER

65240
Drikkedispenser Brunner Zero+ 5l
Volum 5l. Egenvekt 900gram. Mål
25,2x26,6xH27cm. Farge grønn.

65419
Drikkedispenser Brunner Blue Pearl
Smart drikkedispenser med tappekran.
Sammenleggbar så tar liten plass å
lagre. Mål Ø19xH26cm. Mål
sammenlagt Ø19xH11cm.
Volum 5,5l. Farge blå/klar plast.

65239
Drikkedispenser Brunner Zero+ 10l
Volum 10l. Egenvekt 1,65kg. Mål
30,6x31,5xH33,2cm.Farge grønn.

65305
Karaffel Brunner
Flott karaffel med lokk laget av mattrygg polykarbonat av høy kvalitet.
Volum 1l. Farge klar med hvitt lokk.
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65241
Drikkedispenser Brunner Silverjug 15l
Volum 15l. Egenvekt 2,4kg. Mål
35,5xH37cm. Farge grå.

65405
Mugge Brunner Vial
Mugge med lokk laget av mattrygg polykarbonat av høy kvalitet.
Volum 0,9l. Farge klar med svart
lokk.
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65026
rød

65050
blå

65051
svart

Bestikk
Rødt og svart bestikk består av 24 deler i rustfritt stål. Passer til 6 personer.
Blått bestikk består av 16 deler i rustfritt stål. Passer til 4 personer.

KJØKKEN

65312
65313

svart
grå

Bestikk Brunner Delice
16-delers bestikk med sterk rustfri stålkjerne og pent
formet plastikkhåndtak. Kan vaskes i oppvaskmaskin.

BESTSELGER

65314
Kjøkkenredskap Brunner Cooking Set 6 deler svart
Kjøkkenredskaper laget av varmebestandig og mattrygg nylon.
Trygt å bruke i non-stick kjeler. Tåler vask i oppvaskmaskin.
Består av 6 deler. Farge svart.

65214
Bestikkskuff
Bestikkskuff som er justerbar i bredden fra 290-475mm.
Mål BxDxH: 290-475x380x63mm.

Følg oss på instagram!
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65293
Salatbolle Brunner BBQ Grill
Salatbolle i melamin av høy kvalitet. De har en veldig hard,
støtbestandig overflate som er motstandsdyktig mot varme og
fuktighet, er smak- og luktfri, samt kan fryses. Lett å rengjøre,
og kan vaskes i oppvaskmaskin. Antiskli-ring. Mål 31x24,5cm.
Farge hvit/grå med grå dekor.

65290
Serveringsskål Brunner BBQ Grill
Tre lekre og praktiske serveringsskåler med fat i melamin av
høy kvalitet. De har en veldig hard, støtbestandig overflate
som er motstandsdyktig mot varme og fuktighet, er smakog luktfri, samt kan fryses. Lett å rengjøre, og kan vaskes i
oppvaskmaskin. Skålene og fatet kan brukes som ett sett,
eller hver for seg. Mål 3xØ11cm/40cm. Selges i 3pk med fat.
Farge hvit/ grå med grå dekor.

BESTSELGER

65289
Serveringsfat Brunner Pizza
Serveringsfat for pizza i melamin av høy kvalitet. De har en
veldig hard, støtbestandig overflate som er motstandsdyktig
mot varme og fuktighet, er smak- og luktfri, samt kan fryses.
Lett å rengjøre, og kan vaskes i oppvaskmaskin. Mål Ø37,5cm.
Selges i 2pk. Farge hvit med dekor.

65417 grå/hvit
65418 svart/hvit
Brødkurv Brunner
Med antiskli-ring. Mål 24x24cm.

Fresh drink med fargerike isbiter!

72099
Isbiter Brunner Cool Cubes
Gjenbrukbare og fargerike isbiter av plast. Ideelle for å
kjøle ned drikke, uten å vanne den ut! Selges i 10pk.

65292
Middagstallerken Brunner BBQ Grill
Middagstallerken i melamin av høy kvalitet. De har en veldig
hard, støtbestandig overflate som er motstandsdyktig mot
varme og fuktighet, er smak- og luktfri, samt kan fryses.
Lett å rengjøre, og kan vaskes i oppvaskmaskin. Antiskli-ring.
Mål 31x27cm. Farge hvit med grå dekor.

65265
Iskremskål Brunner Ice Cream Cup m/skje
Sett med 4 stk fargerike iskremskåler og matchende skjeer i
melamin av høy kvalitet. De har en veldig hard, støtbestandig
overflate som er motstandsdyktig mot varme og fuktighet,
er smak- og luktfri, samt kan fryses. Lett å rengjøre, og kan
vaskes i oppvaskmaskin. Antiskli-ring. Mål Ø12cm.
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65263
Serveringsskål Brunner Appetizer
Stilige og fargerike serveringsskåler med matchende fat i
melamin av høy kvalitet. De har en veldig hard, støtbestandig
overflate som er motstandsdyktig mot varme og fuktighet, er
smak- og luktfri, samt kan fryses. Lett å rengjøre, og kan vaskes
i oppvaskmaskin. Skålene og fatet kan brukes som ett sett,
eller hver for seg. Mål 35,5x8,5x5,5cm. Selges i 4pk med fat.
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65436 grå
65437 svart
Smørboks Brunner
Med antiskli-ring. Mål 13,5x9,5xH6,5cm.

NY

65486
Fjøl Brunner Chopper
Bambusskjærebrett som kan brukes på
begge sider. Ideell for hakking og kutting.
Enkel å rengjøre. Mål: 32x23cm.

KJØKKEN

65403
Ostebrett Brunner
Stilig ostebrett med en
stenplate og to skåler laget av melamin. Totalmål
40x20,5cm. Mål stenplate 25x15,5cm. Mål på skål
9x9x5cm.

Sjekk ut vår nye
nettside på casu.no !

65400
Skjære- og serveringsbrett
Brunner
Praktisk 2-i-1 skjære- og
serveringsbrett.
Mål 36x24cm.

Praktisk 2-i-1!
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65003
65004

blå
grå

Antisklimatte
Perfekt i skapet, skuffen, på bordet eller andre overflater så
serviset og annet kjøkkenutstyr ikke sklir. Støydempende og kan
enkelt kuttes til ønsket størrelse med saks eller en skarp kniv.
Mål LxB: 360x30cm. Velg mellom to forskjellige farger.

65178
Oppvaskstativ Gimex
Vannet renner ned i bunnen som er enkel å fjerne og
tømme for vann. Passer inn i hjørner. Farge grå.

65203
Svamp med sugekopp Gimex
Svampen henges på sugekoppen slik at du alltid har den
lett tilgjengelig. Pakke med tre
svamper + en sugekopp.

BESTSELGER

65325
Oppvaskstativ Brunner Dropper Fold-Away
Smart og praktisk oppvaskstativ med bestikkholder. Kan også
brukes som serveringsbrett. Sammenleggbart, så det
tar meget liten plass ved oppbevaring. Laget av solid
plastmateriale. Mål 36,5x31xH12/6cm.
Farge grå og hvit.

Smart og praktisk!

65453
Oppvaskstativ sammenleggbar m/brett
Sammenleggbart oppvaskstativ laget av silikon. Med god plass til servise og egen bestikkholder. Kan også brukes som serveringsbrett.
Tar meget liten plass å oppbevaring. Mål 37x31x13/6cm. Farge svart og hvit.
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65091
Rasp Rub It
Lager fine småbiter av
hvitløk, ingefør, gulrot etc.
Det er forskjellig grovhet
på de to sidene for å kunne
variere. Øverst har raspen
et spaghettimål. Den er
enkel å bruke og kan vaskes
i oppvaskmaskin.

65030
Tørkerullholder
Laget av stål. Mål LxHxD: 31x11x13cm.
Farge krom.

KJØKKEN

65028
Krydderhylle
Laget av stål. Mål LxHxD: 29x10x6cm.
Farge krom.

BESTSELGER

65100
Drikkeflaske Contigo Kids
Lekkasjefri drikkeflaske som har
en åpne-og lukkemekanisme
som er 100% tett! Kan vaskes i
oppvaskmaskinen og er 100%
BPA-fri. Flasken er tilpasset små
barnehender. Utstyrt med en
åpne- og lukkemekanisme som
barn forstår fra treårsalderen.
260ml. Farge blå.

Se flere
smarte kjøkkendingser på
vår nettside
www.casu.no!

65288
65386

vanlig størrelse Ø17,5/14 x 6cm
XL størrelse Ø22/18,5 x 6cm

Hundeskål Brunner Hungry
Hundeskåler i melamin av høy kvalitet med
rustfri stålinnsats og antiskli-ring. Perfekt for
camper-hunden! To størrelser. Farge blå.

65083
BESTSELGER
Camp Set
Morsomt minibord med beholdere
til salt, pepper, ketchup og sennep.

65264
Rivjern Brunner Grattú
Fargerike rivjern som gjør det raskt og enkelt å tilberede grønnsaker, nøtter,
sjokolade, parmesanost etc. Praktisk oppsamlerboks og oppbevaringsboks for å
spare plass. Fire forskjellige rivjern for grov og fin kutting. Laget av PP/rustfritt stål.

65035
Tallerkenholder Fiamma Omni Stop
Ideell for å holde tallerkener på plass under reise. Lett
å låse og lett å låse opp. Skinnen er laget av anodisert
aluminium og er 25cm. Holderen er laget av solid plast
og er 20cm. Kan monteres både vertikalt og horisontalt.
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Boller - Sil - Oppbevaringsbokser

65208
Bolle sammenleggbar 1,5l
Bolle som er perfekt til camping da den er sammenleggbar
og sparer plass. Laget av silikon. Kapasitet 1,5 liter. Farge
grå og limegrønn.

65209
Sil sammenleggbar 1,5l
Sil som er perfekt til camping da den er sammenleggbar
og sparer plass. Laget av silikon. Kapasitet 1,5 liter. Farge
grå og limegrønn.

65295
Oppbevaringsboks Brunner Snack Box S
Sammenleggbar boks laget av fleksibel silikon av høy kvalitet.
Boksen er meget plassbesparende for camping, reise eller
utendørs bruk. Silikonet er varmebestandig, mattrygg og kan
vaskes i oppvaskmaskin og tåler mikrobølgeovn. Volum 0,6l.
Mål 17,5x11xH7cm. Farge blå.

65296
Oppbevaringsboks Brunner Snack Box L
Sammenleggbar boks laget av fleksibel silikon av høy kvalitet.
Boksen er meget plassbesparende for camping, reise eller
utendørs bruk. Silikonet er varmebestandig, mattrygg og kan
vaskes i oppvaskmaskin og tåler mikrobølgeovn. Volum 1,6l.
Mål 24,5x17,5xH7cm. Farge blå.
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Kaffekjeler - Kaffetrakter

65381
Termokanne Brunner Legend Coffee 1,0l
Termokanne i to-lags rustfritt stål som
holder drikken din varm. Volum 1,0l. Mål
Ø12xH21/17cm. Egenvekt 550g. Farge stål.

65382
65383

KJØKKEN

1-2 kopper / 7,5cm
2-4 kopper / 9cm

Kaffefilter Brunner Amigo
Kaffefilter i rustfritt stål. Ekstremt lav
vekt,’sammenleggbart og enkelt å bruke
takket være de fleksible metallfestene på
sidene. Velg mellom to forskjellige størrelser.

65375
Kaffekjele Brunner Ketty 1,0l
Kaffekjele i aluminium som lager
plystrelys når vannet koker. Med
avtagbart plasthåndtak. Volum 1,0l.
Mål Ø15xH14cm. Egenvekt 150g.
Farge grå.

65060
Kaffekjele 1,5l
Lager plystrelyd når vannet koker.
Isolert håndtak så det ikke blir
varmt, og det kan legges ned så
man sparer plass. Ø16cm.
Rustfritt stål. Farge grå.

65242
Kaffekjele Brunner Dayo 1,8l
Rustfri kaffekjele i stål som lager
plystrelyd når vannet koker. Isolert
håndtak så det ikke blir varmt, og
det kan legges ned så man sparer
plass ved oppbevaring. Volum 1,8l.
Mål Ø18xH14,5/21cm. Egenvekt
420g. Farge pulverlakkert svart.

65210
Kaffekjele 1,8l
Lager plystrelyd når vannet koker.
Isolert håndtak så det ikke blir
varmt, og det kan legges ned så
man sparer plass. Ø18cm.
Rustfritt stål. Farge blå.

BESTSELGER

65333
BESTSELGER
Kaffetrakter for gassbluss
Brukervennlig og smart kaffetrakter for gassbluss! Lag kaffe
der der du ønsker, f.eks. bobilturen, campingplassen, hytta,
telttur, stranden eller på grillen hjemme! Ha i filtermalt
kaffe i det gjenbrukbare kaffefilteret og fyll vann. Husk å
ta trakteren av varmekilden når kaffen er ferdig traktet!
Helt uten elektrisitet kan du tilberede kaffe ved hjelp av
enhver varmekilde som gassbluss, kullgrill eller ild. Med
dryppstopp når du flytter kannen. Metallbase med
aluminium for rask oppvarming. Patentert system. Kan
brukes på alle varmekilder. 10 kopper brygges på 9 minutter.
Brygger opptil 12 kopper. Mål 22x23x34cm.
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65001
Presskanne 1l
Isolert presskanne laget av rustfritt
stål. Isolert håndtak så det ikke blir
varmt. Lager deilig, nypresset kaffe
og espresso. Ø11cm. Høyde 27cm.
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65378
Kjøkkensett Brunner Pirate Mepo Box
Et flott og praktisk kjøkkensett som inneholder kjelesett og servise til fire personer! Smart og
enkelt å ta med seg i medfølgende oppbevaringsnett! Kjelesettet er laget av aluminium i høy
kvalitet med non-stick belegg. Delene kan stables i hverandre for plassbesparelse. Moderne
design, hygienisk, tåler høye temperatursvingninger og er motstandsdyktig mot korrosjon.
Kan brukes på gass, elektrisk og keramisk koketopp. Serviset er laget a melamin av høy
kvalitet. Lett å rengjøre. Settet inneholder følgende:
Kjelesettet består av følgende 9 deler:		
- 1 kjele Ø22cm/5l				
- 1 kjele Ø18cm/2l				
- 1 stekepanne Ø20cm/1,7l			
- 1 stekepanne Ø22cm/1,5l			
- 1 lokk Ø22cm
- 1 lokk Ø18cm
- 1 håndtak
- 1 festereim
- 1 oppbevaringsnett

Serviset består av følgende 16 deler:
- 4 stk dyp tallerken Ø21cm
- 4 stk middagstallerken Ø25cm
- 4 stk bolle Ø15cm
- 4 stk glass 44cl

Her får du både kjelesett og servise i en pakke!

65317
Kjøkkensett Brunner Omnibox
Smart og praktisk kjøkkensett som inneholder
det mest grunnleggende utstyret for ditt mobile kjøkken! Kan brukes
på gass, elektrisk og keramisk koketopp. Settet inneholder følgende:
- 1 kjele i rustfritt stål med silikonhåndtak Ø22cm/3,5l
- 1 lokk i glass med silikonhåndtak Ø22cm
- 1 stekepanne i rustfritt stål med silikonhåndtak Ø23cm/1,5l
- 1 kjele i rustfritt stål med silikonhåndtak Ø17cm/1,3l
- 1 lokk i glass med silikonhåndtak Ø17cm
- 1 plastikkboks med lokk Ø16cm
BESTSELGER
- 1 plastikkboks med lokk Ø13cm
- 1 plastikkboks med lokk Ø11cm
- 1 øse
- 1 sleiv
- 1 stekespade
- 1 hullskje
- 1 potetskreller
- 1 rivjern
- 1 saks
- 1 kniv
- 1 oppvaskbørste
- 1 håndkle
- 1 oppbevaringsbag
- 1 bæreveske

Alt du trenger i en pakke!
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65318
Kjelesett Brunner Cosmic Ø22
Meget praktisk kjelesett som er enkelt å ta med seg i medfølgende oppbevaringsnett!
Kjelesettet er laget av aluminium, har keramisk non-stick belegg og er ripebestandig.
Silikonbelagte håndtak. Lett å rengjøre. Delene kan stables i hverandre for plassbesparelse, og leveres med hendig oppbevaringsnett. Kan brukes på gass,
elektrisk, induksjon og keramisk koketopp. Settet inneholder følgende:
- 1 kjele Ø22cm/5l
- 1 kjele Ø18cm/1,4l
- 1 stekepanne Ø22cm/1,5l
- 1 lokk Ø22cm
- 1 lokk Ø18cm
- 1 gryteunderlag
- 1 skje
BESTSELGER
- 1 håndtak
- 1 oppbevaringsnett
- 1 festereim

Lett å ta med seg overalt!

65377
Kjelesett Brunner Gourmet Rock NG Ø20
Kjelesettet er laget av aluminium, har slitesterkt non-stick belegg og er ripebestandig. Silikonbelagte håndtak. Lett å rengjøre. Delene
kan stables i hverandre for plassbesparelse. Kan brukes på gass, elektrisk og induksjon koketopp. Settet inneholder følgende:
- 1 kjele Ø20cm/4l
- 1 kjele Ø18cm/2l
- 1 kjele Ø14cm/1l
- 1 stekepanne Ø18cm/1l
- 1 stekepanne Ø20cm/1l
- 1 lokk med sil Ø20cm
- 1 lokk Ø18cm
- 1 håndtak
- 1 festereim

65018
Kjelesett Rocky Line
Perfekt kjelesett for hele familien! Tar liten plass når
delene er stablet i hverandre. Laget av aluminium.
Består av følgende deler:
- 1 kjeler Ø14cm
- 1 kjele Ø18cm + lokk
- 1 kjele Ø20cm + lokk
- 1 kjele Ø22cm + 1 sil Ø22cm
- 1 stekepanne Ø22cm
- 1 håndtak

www.casu.no

369

Kjelesett

KJØKKEN
65236
Kjelesett Brunner Pasta al Volo Ø20
Kjelesett i aluminium av høy kvalitet med non-stick belegg.
Delene kan stables oppi hverandre for å spare plass ved
oppbevaring. Kan brukes på gass og elektrisk koketopp.
Settet inneholder følgende deler:
- 1 kjele Ø20cm
- 1 sil Ø20cm
- 1 stekepanne Ø20cm
- 1 lokk Ø20cm
- 1 festereim

65319
Kjelesett Brunner Pirate Ø20
Kjelesett i aluminium av høy kvalitet med non-stick belegg. Delene kan stables oppi
hverandre for å spare plass ved oppbevaring. Kan brukes på gass, elektrisk og keramisk
koketopp. Settet inneholder følgende deler:
- 1 kjele Ø20cm
- 1 lokk med sil Ø20cm
- 1 kjele Ø16cm
- 1 stekepanne Ø20cm
- 1 stekepanne Ø18cm
- 1 lokk Ø18cm
- 1 håndtak
- 1 festereim

BESTSELGER

65423
Kjelesett Brunner Pirate Ø22
Smart og praktisk kjelesett med Vacublock systemet til Brunner! Det sikrer
kjelene under kjøring så du slipper irriterende lyd og unngår riper. Laget av
aluminium, og har non-stick belegg. Delene kan stables i hverandre for
plassbesparelse, og er lett å rengjøre. Kan brukes på gass,
elektrisk, induksjon og keramisk koketopp.
Settet inneholder følgende deler:
- 1 kjele Ø22cm
- 1 kjele Ø18cm
- 1 stekepanne Ø22cm
- 1 stekepanne Ø20cm
- 1 lokk Ø22cm
- 1 lokk Ø22/20/18cm
- mellomlegg
- 1 håndtak
- 1 festereim
65320
Kjelesett Brunner Pirate Ø24
Kjelesett i aluminium av høy kvalitet med non-stick belegg. Delene kan
stables oppi hverandre for å spare plass ved oppbevaring. Kan brukes
på gass, elektrisk og keramisk koketopp. Settet inneholder følgende
deler:
- 1 kjele Ø24cm
- 1 sil sammenleggbar Ø22cm
- 1 kjele Ø20cm
- 1 kjele Ø16cm
- 1 stekepanne Ø24cm
- 1 stekepanne Ø20cm
- 1 lokk Ø24cm
- 1 lokk Ø20cm
- 1 håndtak
- 1 festereim
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Kjeler - Panner

Se mer kjøkkenutstyr på
vår nettside www.casu.no!
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65424
Kjelesett Brunner Volcano Pasta al
Volo Fold-Away
Smarte, sammenleggbare kjeler til
bruk på både elektriske komfyrer
og gassovner. Laget i silikon av
høy kvalitet og rustfritt stål. Lokkene er laget av bruddsikkert glass
med antisklikant. Håndtakene er i
silikonbelagt metall. Tar minimalt
med lagringsplass! Farge grå. Settet
inneholder følgende deler:
- 1 kjele Ø24cm
- 1 sil Ø24cm
- 1 stekepanne Ø24cm
- 1 lokk Ø24cm

65315
65316

mål Ø20 x 3,5/8,5cm
mål Ø24 x 4,5/14,5cm

Kjele Brunner Volcano Fold-Away
Perfekte på campingtur! Sammenleggbare og smarte kjeler til bruk på
både elektriske komfyrer og gassovner.
Kjelene er laget i silikon av høy kvalitet
og rustfritt stål. Lokkene er laget av
bruddsikkert glass med antisklikant.
Håndtakene er i silikonbelagt metall.
Lett å oppbevare og sparer masse plass
siden de er sammenleggbare! Farge grå.

BESTSELGER

65380
Stekepanne Brunner Pirate Square Grill
Stekepanne i aluminium av høy kvalitet
med non-stick belegg. Håndtaket kan
foldes inn for plassbesparelse. Mål
28x28cm. Kan brukes på gass, elektrisk
og keramisk koketopp. Farge svart.

65321
Stekepanne Brunner Pirate Pan 2
Stekepanne i aluminium av høy kvalitet
med non-stick belegg. Håndtaket kan
foldes inn for plassbesparelse. Mål
Ø24cm. Kan brukes på gass, elektrisk
og keramisk koketopp. Farge svart.
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65438
Stekepanne Brunner Volcano
Pan Fold-Away
Smart, sammenleggbar stekepanne
laget i silikon av høy kvalitet og rustfritt
stål. Kan brukes på både elektriske
komfyrer og gassovner. Tar minimalt
med lagringsplass! Mål Ø24cm. Farge
grå.
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Alt du kan lage i en fast ovn, kan du lage med Omnia på komfyren!

65031
Omnia Ø25cm
Smart ovn som er perfekt for bruk i campingvogn, bobil, båt, telttur, hytta og steder hvor det ikke er en fast ovn. Ingen installasjon, så
meget lett å bruke. Kan brukes direkte på gasskomfyr, spritkjøkken eller vanlig komfyr. Lag alt fra kjøtt og grønnsaker, til bakevarer og
brød! Lett å rengjøre og tar liten plass. Formens mål Ø25xH7cm. Formens volum 2liter. Total høyde inkl. lokk 14cm. Egenvekt 0,5kg.
Den består av tre deler:
1. En spesialformet underdel i stål som også har hull i midten. Denne plasseres med hullet rett over flammen eller midt på platen.
2. En form i aluminium der ingrediensene eller deigen skal ligge. Formen ser ut som en rund kakeform med et hull i midten som gjør
at varmen sprer seg som overvarme.
3. Et lokk i aluminium med små ventilasjonshull som har tilstrekkelig høyde slik at brød og kaker kan heve seg fint.

NY

65029
Rist til Omnia
Perfekt når du skal bake halvstekte rundstykker.
Elektropolert rustfritt stål. Diameter Ø30mm.

65440
Folieform m/papplokk til Omnia
Smart folieform til å fryse og tine
mat. Passer også bra til å lage
kaker. 5stk per pakke.

65478
Omnia Termometer
Ha full kontroll over temperaturen
i Omnia-ovnen. Termometeret har
en halvmåneform og låseskrue
som gjør det enkelt å feste i lokket.
Måler temperatur mellom
0°C – 300°C.
65471
Kokebok til Omnia
Mange spennende
oppskrifter
tilpasset Omnia!

65441
Muffinsform til Omnia
Skredderstydd til Omnia som gjør det veldig enkelt å
lage deilige muffins! Inneholder fire oppskrifter. Sammenleggbar så tar liten plass å lagre. Temperaturområde fra -30°C til +260°C. Laget av BPA-fri silikon.

65442
Bag til Omnia
Praktisk bag som gjør det enkelt å
transportere og oppbevare Omnia. Mål Ø29cm.
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Silikonform til Omnia
Skreddersydd til Omnia, men kan også brukes separat. Maten
løsner lettere hvis du smører formen. Temperaturområde
fra -30°C til +260°C. Tåler mikrobølgeovn, oppvaskmaskin
og fryser. Laget av BPA-fri silikon.

65223
Silikonform til Omnia
Enkel
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65443
Silikonform til Omnia
Dou-pack to farger

Kjølebager

KJØKKEN

Friobag er trendy kjølebager utvilket for høye temperaturer. Drikkevarer og mat holder seg ferske i lang tid takket være et isolerende
lag av høy kvalitet. De er laget av et slitesterkt materiale, og lette å rengjøre. Ideell for en dag på stranden, ute i båten eller en herlig
piknik på fjellet. FreeGo er tilgjengelig i to romslige versjoner med bærehåndtak eller skulderrem. Bagene er vanntette.

NY

NY

65487
Kjølebag Brunner Friobag Daypack 20l
Termisk ryggsekk av høy kvalitet med stort rom og praktisk
frontlomme. Rygg- og skulderstropper er polstret.
Sidekompresjonsstropper. Volum 20l. Mål
30,5x18xH46,5cm. Egenvekt 800g.

65488
Kjølebag Brunner Friobag Oblique 30l
Elegant kjølebag med stort lett tilgjengelig rom. Takket være
de brede håndtakene og skulderremmen som enkelt kan
transporteres til enhver anledning. Volum 30l.
Mål 45x25xH33cm. Egenvekt 850g.

NY
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65489
Kjølebag Brunner Friobag Classic 34l
Klassisk romslig kjølebag ideell for mat og drikke. Rom med
stort hengslet lokk. Takket være håndtakene og
skulderstroppene er den lett å transportere. Volum 34l. Mål
34x31xH33cm. Egenvekt 900g.

65490
Kjølebag Brunner Friobag Compact 12l
Volum 12l. Mål 34x23xH8,5cm. Egenvekt 250g.

72097
Kjøleelement Brunner Cool Pad 200ml
Kjøleelementer med ekstra tynn design for bruk i kjølebager
og kjølebokser av alle slag. Inneholder kjølevæske. Volum
200ml. Mål 16,5x11xH1,5cm. Egenvekt 2x180g. Selges i 2pk.

72098
Kjøleelement Brunner Cool Pad 400ml
Kjøleelementer med ekstra tynn design for bruk i kjølebager
og kjølebokser av alle slag. Inneholder kjølevæske. Volum
400ml. Mål 25x14xH1,5cm. Egenvekt 375g. Selges enkeltvis.
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Kjølebokser

Polarys er termoelektriske kjølebokser av høy kvalitet som bruker både 12V sigarettenner og standard strømnett for å kunne brukes
i alle situasjoner. De gir en overlegen kjøleevne opp til 20°C under omgivelsestemperaturen. Romslige bokser, og det er plass til 1,5l
flasker i vertikal posisjon. Lokket er utstyrt med gummitetning for å forhindre dannelse av kondens.

NY

NY

72124
Kjøleboks Brunner Polarys DZ 35l
Eksepsjonell kjøle- og frysekapasitet på samme tid i én
enhet! To separat justerbare temperatursoner (Dual Zone) og
et avtakbart batteri (valgfritt). 12V/240V. Volum 35l. 60W. Mål
64,7x44,1x40cm. Egenvekt 15,6kg.

72125
Kjøleboks Brunner Polarys DZ 45l
Eksepsjonell kjøle- og frysekapasitet på samme tid i én
enhet! To separat justerbare temperatursoner (Dual Zone) og
et avtakbart batteri (valgfritt). 12V/240V. Volum 45l. 60W. Mål
64,7x50,5x40cm. Egenvekt 16,5kg.

72112
Kjøleboks Brunner Polarys Hybrid 42l
Polarys Hybrid kjøleboksen er en perfekt følgesvenn for å holde mat og drikke
kjølig mens du er på farta og når du har ankommet reisemålet. Den har to
separate kjølesystemer: en kompressor som går på 230V AC, og et termoelektrisk
kjølesystem som kjører på 12V DC. Kombinasjonen av disse to systemene
resulterer i en perfekt kjøleboks som dekker et temperaturområde fra +10°C til
-15°C. Den gir en overlegen kjøleevne opp til 20°C under omgivelsestemperaturen.
Enkel å transportere takket være innfelte håndtak som er integrert på sidene var
kjøleboksen. Den robuste og godt isolerte boksen har en kapasitet på 42 liter, noe
som gir masse plass til rikelig med mat og drikke. Det er plass til 1,5l flasker i
vertikal posisjon. Lokket er utstyrt med gummitetning for å forhindre dannelse
av kondens. 12V/230V. 58W DC/61W AC. Mål BxDxH: 52x48x47cm.
Egenvekt 20kg.

72102
Kjøleboks Brunner Polarys 28l
12V/230V. Volum 28l. 46W.
Mål 46x31x43cm. Egenvekt 7,1kg.
72101
Kjøleboks Brunner Polarys 24l
12V/230V. Volum 24l. 45W.
Mål 42,3x31,3x42,5cm. Egenvekt 6,2kg.
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38052
Stativ sammenleggbar
Et praktisk og lett stativ så du unngår å ha ting stående direkte på
bakken. Det kan f.eks. brukes til kjøleboksen, kofferten etc. Beina
har bakkebeskyttelse og rammen er polstret så kjølebagen står
stødig. Max belastning 40kg. Stativet er sammenleggbart og det kan
stilles i to posisjoner:
Lav LxBxH: 50x45x35cm.
Høy LxBxH: 50x33x46cm.
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65224 diameter 30cm
65225 diameter 40cm
BESTSELGER
Stekepanne Tristar
Multifunksjonell stekepanne med termostat. I denne stekepannen kan du steke og bake alt
fra poteter til kjøtt og fisk! Den er perfekt hvis du trenger litt ekstra kapasitet på kjøkkenet.
Pannen kan også brukes til å holde maten varm. Stekepannen har non-stick belegg, integrerte
håndtak, antiskli føtter og glasslokk. Termostaten er justerbar og har avtagbar ledning. Det er
fem innstillinger og maks temperatur er 280°C. Lysindikator for tilkobling. Den er meget lett å
rengjøre. 1500 watt. 230V. Diamenter 30cm eller 40cm.

65450 XL diameter 30cm (en skillevegg)
65451 XXL diameter 40cm (to skillevegger)
Stekepanne Tristar XL og XXL
Multifunksjonell stekepanne med termostat. Det
følger også med en eller to skillevegger avhengig av hvilken
modell du velger, så du kan dele stekepannen i to eller fire
deler for å tilberede forskjellige retter samtidig. I denne stekepannen kan du steke og bake alt fra poteter til kjøtt og fisk! Den er
perfekt hvis du trenger litt ekstra kapasitet på kjøkkenet. Pannen kan også brukes til å holde maten varm. Stekepannen har non-stick
belegg, integrerte håndtak, antiskli føtter og glasslokk. Termostaten er justerbar og har avtagbar ledning. Det er fem innstillinger og
maks temperatur er 220°C. Lysindikator for tilkobling. Den er meget lett å rengjøre. 1500 watt. 230V. Diameter 30cm eller 40cm.

65061
Avtrekksvifte Dometic CK2000
Dometic CK2000 arbeider etter omluftsprinsippet som
gjør installasjon av takvifte overflødig. Innsugingen skjer
fra undersiden, og den rensede luften sirkuleres ut på
sidene og forover. Luftkuppelen som oppstår absorberer
all kokedamp og garanterer god sugeeffekt. 2-trinns
vifte, 2 integrerte halogenlamper, 2 belysningstrinn,
vaskbart fettfilter i metall, utskiftbart kullfilter. Enkel
montering uten krav til ventilasjon med slanger eller
takvifte. Lavt strømforbruk 5W. Sugekapasitet 50m3/t.
12V. Mål LxDxH: 40x28x5,6cm. Egenvekt 2,2kg. Farge
svart.

99317
Kullfilter
Leveres 2 stk i pakken.
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65055 hvit
65219 sølvgrå
Kokeplate enkel
Med termostat og termosikring for
vern mot overoppheting. Mål diameter plate: 18,5cm. 1500W.

65218 sølvgrå
Kokeplate dobbel
Med termostat og termosikring for vern
mot overoppheting. Mål diameter platene: 18,5 og 15cm. 1500W/750W.

65069
Mikrobølgeovn 20l
5 effekttrinn inkl. tinefunksjon. 30min mekanisk
timer med klokkefunksjon. Roterende glasstallerken med diameter 24,5cm. Lys i ovnsrom. 20 liter.
Mål BxHxD: 49x29x35cm. 700W. Farge hvit.

65455
Varmluftsovn Russell Hobbs Express Air Fry MiniOvn
I forhold til en tradisjonell ovn har den 4 ganger raskere forvarming. Den sirkulerende
konveksjon-luftflyten garanterer rask og jevn matlaging. Med 63% energibesparing
sparer du både tid og energi! Ovnskapasitet på hele 22,8 liter. Det er fem matlagningsinnstillinger: varmluft, grill, bake, ristet brød og hold-varm-funksjon. Følger med
pommes frites gitter, bakeplate og rist. Smulebrett under ovnen for enkel rengjøring.
60min timer. Effekt 1500W konveksjonsteknikk. 230V. Mål utvendig 36x45x31cm. Egenvekt 6,5kg. Farge sølv.
65439
Bordkomfyr m/2 plater og stekeovn
Praktisk bordkomfyr med et innvendig volum på 28 liter og 2 innebygde kokeplater
til bruk samtidig. Termostat er justerbar opptil 230°C. Ulike moduser kan velges for
forskjellige kokingsfunksjoner. Begge kokeplatene har 6 nivåer. Stor kokeplate opp til
maks 1000W. Liten kokeplate opp til maks 600W. Separate indikatorlamper for god sikkerhetsfunksjon. Følger med stekebrett, rist og tang. Håndtak og knapper i rustfritt stål,
3 skinner for å sette inn skuffer og grillholdere. Total effekt 3100W. 230V. Mål utvendig
33x39x51cm. Egenvekt 8,8kg. Farge svart.

Perfekt for
camping,
hybel og
små kjøkken!

NY
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65501
Kjøkkenvekt Soehnle
Kjøkkenvekt i kompakt og ekstra tynn
design. Veier inntil 5 kg med intervall
på 1 g, noe som gjør den perfekt til
for eksempel krydder. Lettlest display,
tarafunksjon og energibesparende
autoavstengingsfunksjon. Kjøkkenvekten har sklisikre føtter og en overflate av praktisk sikkerhetsglass som
er enkel å rengjøre.
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LotusGrill
modell 340 er vår bestselger!

65138
Kullgrill LotusGrill
340
Farge antrasitt.

65352
Kullgrill LotusGrill
340
Farge blå.

65139
Kullgrill LotusGrill
340
Farge rød.

65353
Kullgrill LotusGrill
340
Farge orange.

www.casu.no

65190
Kullgrill LotusGrill
340
Farge lilla.

65189
Kullgrill LotusGrill
340
Farge limegrønn.
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LotusGrill har et stilig design og lav vekt så den kan enkelt tas
med dit du ønsker å grille, f.eks. campingplassen, bobilturen,
stranden, parken, terrassen, på båttur etc! Grillen har en innebygd vifte som er batteridrevet og den tilfører luft til grillkullet.
Viften bruker 4xAA-batterier som medfølger. Kullet tennes ved
hjelp av brennpasta (kjøpes i tillegg, varenr. 65142) og dermed er
grillen klar til bruk etter bare 3-4min! Varmen justeres trinnløst
med av/på bryteren. Jo mer luft som tilføres, jo mer brenner kullet. Det er ingen fare for gnister da kullet er i en lukket beholder
som er plassert i midten av den indre bollen. Selv om den skulle
velte kommer ingen glør eller kull ut av beholderen! Med LotusGrill kan du grille i ca. 1 time avhengig av vifte-innstillingen og
hvilke kull som brukes.

Kullgrill som er klar til bruk på
bare 3-4 minutter!

Den utvendige bollen til LotusGrill er laget av pulverlakkert stål
og blir ikke varm som andre griller. Du kan til og med flytte på
grillen under bruk! En annen stor fordel med LotusGrill er at
fettet fra maten drypper ned i den indre bollen. På den måten
unngår man at fettet drypper ned i kullet og skaper ild, røyk og
mulig utvikling av helseskadelige stoffer.
Det er to låser som holder kullbeholderen, grillristen, den utvendige og innvendige bollen sammen. Det gjør grillen meget enkel
å sette sammen, og ta fra hverandre for rengjøring etter bruk.
Grillristen og den innvendige bollen er laget av rustfritt stål og
kan vaskes i oppvaskmaskinen. Grillen leveres med en praktisk
bag som gjør det enkelt å bære den med seg.
LotusGrill kommer i fire forskjellige størrelser: mini, 340, XL og
XXL. Alle grillene har de samme gode egenskapene og fordelene,
det er kun størrelsen som er forskjellen. Her finner du garantert
en grill som passer ditt behov!

LotusGrill = BEST I TEST!

I utgave 5/2015 av magasinet
testet de bærbare kullgriller, og LotusGrill ble BEST I TEST!
Du kan lese hele testen på vår nettside www.casu.no.

LotusGrill er rund med en konisk form og grillen har en
innebygd vifte som er batteridrevet og den tilfører
konstant luft til grillkullet. Med sin innovative
konstruksjon, holder grillen varmen på innsiden av bollen.

LotusGrill 340 er ideell for inntil 5 personer.
Kapasitet kullbeholder 200gr.
Grillrist diameter 32cm.
Topp diameter 35cm.
Bunn diameter 26cm.
Høyde 24cm.
Egenvekt kun 3,7kg.
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antrasitt
rød

LotusGrill XL 435 er ideell for inntil 10 personer.
Kapasitet kullbeholder 400gr.
Grillrist diameter 41cm.
Topp diameter 44cm.
Bunn diameter 35cm.
Høyde 26cm.
Egenvekt kun 6,5kg.

XL modell

Se video av LotusGrill på vår nettside www.casu.no!

XXL modell med stativ
65354
Kullgrill LotusGrill XXL 600
Dette er den største modellen til LotusGrill, og den fungerer
på samme måte som de andre modellene. Siden XXL modellen
er større har den to separate kullbeholdere og to innebygde,
batteridrevne vifter som gir kullet luft. XXL modellen har også
to brytere så du kan lage forskjellige varmesoner på grillen.
Det følger med et stativ, men du kan også sette grillen midt
på bordet så det blir mer sosialt, og alle kan grille sammen.
Kapasitet kullbeholderne er 2x400gr. Grillristen har en diameter på 58cm. Toppen har
en diameter på 60cm og bunnen en diameter på 49cm. Høyden er 29cm og den veier
21,8kg.
XXL modellen har de samme egenskapene og fordelene som de mindre LotusGrillene,
den er bare større i størrelse.

www.casu.no
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65149
65150

Lokk LotusGrill 340 høy
Lokk LotusGrill XL 435 høy

Høyt lokk som gir god plass til å grille større stykker med
kjøtt som roastbeef, kylling etc. Gir et saftig resultat!
Glass i toppen så man hele tiden kan følge med på det
som grilles. Lokket har justerbare ventiler og integrert
termometer.
65147
65148

Pizzastein LotusGrill 340
Pizzastein LotusGrill XL 435

Pizzasteinen bør brukes sammen med glasslokket eller
det høye lokket for optimalt resultat. Og da blir LotusGrill den mest fleksible pizzaovnen i verden! Gir en sprø
bunn, og saftig topping!

Lokk til både
340 og XL modellen!

Lag deilig, hjemmelaget pizza på grillen!
Med pizzasteinen og lokket får du saftig
pizza med sprø bunn - hver gang!

65335
Grillplate LotusGrill 340
65457
Grillplate LotusGrill XL 435
Dobbeltsidig grillplate som
er glatt på en side, og har
riller på den andre siden.
Grillplaten bør brukes
sammen med glasslokket
eller det høye lokket for
optimalt resultat.

65355
Lokk LotusGrill 340 glass
Praktisk å kunne følge med på maten underveis, og se
når det er ferdig. Lokket har integrert termometer.

65338
Grilltrekk LotusGrill XXL 600
Praktisk grilltrekk som passer til
XXL-modellen. Beskytter grillen
mot vær, vind, støv og pollen så
grillen holder seg fin lenger.
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65142
Brennpasta LotusGrill
Luktfri og sikker brennpasta
for en enklere og hurtigere
opptenning av LotusGrill.
Lag en ring med brennpasta i
midten av opptenningsskålen.
Ikke egnet for rødsprit
brennere. Innhold: etanol,
fargestoff. 200ml.

KJØKKEN

65143
Grillkull LotusGrill 1kg
Med dette grillkullet
laget av bøketre vil
LotusGrill raskt nå en
høy temperatur og avgi
minimalt med røyk.
Holder også lenge på
varmen. 100% naturlig.
1kg.

65362
Rengjøringsmiddel
LotusGrill
Effektivt rengjøringsmiddel til din LotusGrill,
andre griller og ovner!
Fjerner fastbrente
matrester fra grillristen,
grillplaten etc.

65144
Grillkull LotusGrill 2,5kg
Med dette grillkullet
laget av bøketre vil
LotusGrill raskt nå en
høy temperatur og avgi
minimalt med røyk.
Holder også lenge på
varmen. 100% naturlig.
2,5kg.

65363
Stekepose LotusGrill
Perfekt når du ønsker å holde grillen
ren og pen! Bunnen er laget av ekstra
sterk aluminium, og toppen er klar
folie. Kan brukes både på grillen og i
ovnen. 1 pakke = 8 stekeposer.

65334
Fondue LotusGrill 340
LotusGrill er veldig allsidig! Med fondue-settet kan du
varme opp olje i skålen og steke det du ønsker, eller steke det
på platen i midten for å få en sprø skorpe. Fondue-settet er også
perfekt til ostefondue! Eller hva med sjokoladefondue? Det følger
med fire klyper du kan bruke til maten, og ett verktøy når dere
nyter maten så lenge at det blir behov for å etterfylle mer kull.

65197
Kullbeholder 340
Passer til LotusGrill 340.
Laget av rustfritt stål.

65198
Kullbeholder XL
Passer til LotusGrill XL.
Laget av rustfritt stål.

65199
Replacement Kit 340
Inneholder vifte, bryter
med LED og bunnplate til
LotusGrill 340.

www.casu.no

65200
Replacement Kit XL
Inneholder vifte, bryter
med LED og bunnplate til
LotusGrill XL.

65416
Vifte XL
Passer til
LotusGrill XL.
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Masse flott tilbehør til din LotusGrill i matchende farger!

Grilltenger
65191
Limegrønn

65337
Orange

65192
Lilla

65146
Rød

65336
Blå

65145
Antrasitt

Marinadepensler
65359
Limegrønn

65360
Orange

65358
Lilla

65361
Rød

65357
Blå

65356
Antrasitt

Runde grytelapper

65348
Limegrønn

65347
Lilla

65349
Orange

65346
Blå

65350
Rød

65345
Antrasitt

65344
Rød

65339
Antrasitt

Kvadratiske grytelapper

65342
Limegrønn
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65341
Lilla

65343
Orange

65340
Blå
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65036
Toaster for gass
Steker fire skiver samtidig, og den
er sammenleggbar.

65129
Grilltermometer medium/rå
Med dette termometeret steker
du perfekt, medium/rå biff hver
gang!

65000
Kullgrill George
Med sammenleggbare ben
som sikrer at lokket holder
seg på plass under transport.
Laget av solid stål. Mål LxBxH:
40x27x48/12cm. Egenvekt 3kg.

65034
Kullgrill Tom
Grillen tar meget liten plass å lagre
da den kun er 4cm tykk når den
er sammenslått. Laget av rustfritt
stål. Mål utslått LxBxH: 50x26x43cm. Mål sammenslått LxBxH:
51x53x4cm. Egenvekt 3,5kg.

Elektrisk 2-i-1 grill og bordgrill!

65446
Elektrisk grill 2-i-1
Smart, elektrisk grill hvor du får 2-i-1! Den
kan både brukes som vanlig grill med stativet,
eller tas av stativet og brukes som bordgrill
så kan alle samles rundt grillen mens maten
tilberedes. Her kan du grille alt du ønsker fra
pølser til store biffer! Grillen er så og si røykfri,
spesielt hvis du bruker litt vann i bunnskålen.
Meget lett å rengjøre etter bruk da både
grillristen og varmeelementet kan tas av.
Grillen har termostat så du har full kontroll
på varmen! Stativet har en praktisk hylle så
det er enkelt å sette fra seg ting mens man
griller. Enkel montering. Grillflate 38x22cm.
Mål HxBxL: 72x42x36cm. Effekt 2000W.
Egenvekt 4kg.

www.casu.no

383

KJØKKEN

Sjekk ut vår nye
nettside!
Her finner du enda flere produkter
til kjøkkenet.
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Varenr. 70073
Består av
varenr. 70003
og 70072.

Varenr. 70074
Til 8mm rør.
Varenr. 70075
Til 10mm rør.

Varenr. 70089
Til 8mm rør.
Varenr. 70090
Til 10mm rør.

Varenr. 70083
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Gass
Lavtrykksregulator til
5, 10 og 11 kg gassflasker
Overtrykksventil.
Slangebruddsventil.
Merket ”NS/EN16129 Annex D”.
Integrert testpoint.
Trykk: 		
Flow:		
Inngang:
Utgang: 		
Regulering:

30mbar
1,5 kg/t
G.56 click on
¼” LH hann
2-trinns

Omskifter med regulator
Innebygget Annex D regulator.
Overtrykksventil.
Merket ”NS/EN16129 Annex D”.
Integrert testpoint.
Beregnet til stasjonær bruk.
Trykk: 		
Flow:		
Inngang:
Utgang: 		
Regulering:

30mbar
1,5 kg/t
M20x1,5
til 8 eller 10mm rør
2-trinns

Illustrasjonsbilde

Veggregulator
Overtrykksventil.
Merket ”NS/EN16129 Annex D”.
Integrert testpoint med automatisk avsperring.
Trykk: 		
Flow:		
Inngang:
Utgang: 		
Regulering:

30mbar
1,5 kg/t
M20x1,5
til 8 eller 10mm rør
2-trinns

Høytrykksventil til
5, 10 og 11 kg gassflasker
Merket ”NS/EN16129”.
Med lukkeventil.
Trykk: 		
Flow:		
Utgang: 		
Regulering:

www.casu.no

min 2 bar
min 2 kg
⅜” LH hann
1-trinns
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Lavtrykksregulator til
5, 10 og 11 kg gassflasker
Overtrykksventil.
Slangebruddsventil.
Merket ”NS/EN16129 Annex D”.

Varenr. 70003

Illustrasjonsbilde

Trykk: 		
Flow:		
Inngang:
Utgang: 		
Regulering:

30mbar
1,5 kg/t
G.56 click on
¼” LH hann
2-trinns

Testpoint
Passer til varenr. 70003.
Med utgang for tilkobling av
trykktestapparatet og ventil
for avsperring mot regulator.
Utgang ¼” LH hann.
Varenr. 70072

Regulator
Til Primus flasker.
Montering med
8 eller 10mm
slangestuss.
Utgang ¼” hunn.

Høytrykksventil
Merket ”NS/EN16129”.
Med lukkeventil.
Trykk: 		
Flow:		
Utgang: 		
Regulering:

Varenr. 70087
Slangestuss 10mm
Varenr. 70076

Varenr. 70088
Slangestuss 8mm

min 2 bar
min 2 kg
W21,8x1,814
1-trinns

Varenr. 70049

Gassfilter
Godkjent gassfilter til LPG i dampform.
Filteret holder i minimum 2 år, og skiftes
ved hver lekkasjetest. Til montering
mellom slange og omskifter/veggregulator.

Varenr. 70092
Løst filter

Inngang:		
Utgang:		

M20x1,5 hann
M20x1,5 hunn

Varenr. 70091

Alle slangene har lengde 400mm, og fittings montert med klemhylser. De er merket med NS/EN nummer og produksjonsår.
Lavtrykksslanger for rørtilkobling
Godkjent til -30°C, klasse 2.
Trykk: lavtrykk
Inngang: ¼” LH hunn
Utgang: til 8 eller 10mm rør

Varenr. 70079
Til 8mm rør.
Varenr. 70080
Til 10mm rør.

Høytrykksslanger
Godkjent til -30°C, klasse 3.
Med eller uten slangebruddsventil.
Trykk: høytrykk
Inngang: ⅜” LH hunn
Utgang: M20x1,5

Varenr. 70081
Uten slangebuddsventil.
Varenr. 70082
Med slangebuddsventil.

www.casu.no
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Installasjonsoversikt
1 gassflaske for tilkobling til rør

1 gassflaske for tilkobling til veggregulator

Varenr. 70073
Lavtrykksregulator
Med testpoint.

Varenr. 70089
Veggregulator
Med testpoint.
Utgang til 8mm rør.
Varenr. 70090
Veggregulator
Med testpoint.
Utgang til 10mm rør.
Varenr. 70079
Lavtrykksslange
Til 8mm rør.

Varenr. 70081
Høytrykksslange
Uten slangebruddsventil.

Varenr. 70080
Lavtrykksslange
Til 10mm rør.

Varenr. 70082
Høytrykksslange
Med slangebruddsventil.

Varenr. 70083
Høytrykksventil til gassflaske

2 gassflasker for tilkobling til automatisk omskifter

Varenr. 70074
Omskifter
Med testpoint.
Utgang til 8mm rør.
Varenr. 70075
Omskifter
Med testpoint.
Utgang til 10mm rør.
Varenr. 70083
Høytrykksventil til gassflaske

Varenr. 70081
Høytrykksslange
Uten slangebruddsventil.

Varenr. 70082
Høytrykksslange
Med slangebruddsventil.

Varenr. 70083
Høytrykksventil til gassflaske
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Sortiment til hus og hytte

70077
Regulator Kosan m/stuss
Click-on med 10mm stuss. Bruddsikring, samt
to-trinns regulering. Av/på bryter på siden gjør
at regulatoren ikke kan tas av gassflasken under
bruk når bryteren står “på” med det røde
symbolet vendt opp. Flow 1,5 kg/t. 29mbar.
NB! Ikke til vogn eller bobil.

70078
Omskifter Kosan Household
Automatisk omskifter med
innebygd regulator. Til installasjon
med to flasker. Utgang RP ½” RH.
Flow 3 kg/t. 29mbar.

Har du opplevd problemer med å skifte gassflaske?
Her er løsningen!

70098
Gassnøkkelen - er løsningen hvis du har problemer med å skifte gassflaske med husholdningskobling (click-on)!

Ekstra vanskelig kan det være hvis du må bytte gassregulator med kort gasslange og i ett trangt rom. Det kan enkelt løses med
gassnøkkelen! Du får byttet gassregulator enkelt og greit på kort tid! Den har en lang arm som gjør det enklere å komme til gassregulatoren. Gassnøkkelen kan brukes på gassregulatorer på f.eks. gassgrill, terrassevarmer og selvfølgelig for å skifte gassflaske i
gassrommet til campingvognen og bobilen. Den kan også brukes på gassregulator med testpoint hvor det er en låsekrans hele veien
rundt. Gassnøkkelen er laget av nylon og 40% glassfiber, og veier kun 130 gram.

BESTSELGER

Følg oss på Facebook:
www.facebook.com/CaravanSupplyAS
www.casu.no
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70102
Overgang gass EUR/POL
Med utvendig gjenger og
vingemutter.

70012
70084

Gasslange Truma G8 Europa
For tilkobling av veggmontert gassregulator til gassflaske
(i forbindelse med gassregulatorer som er godkjent for
oppvarming mens du kjører, oppfyller denne høytrykksslangen kravene i direktiv 2001/56/EF om oppvarmingsanlegg til motorkjøretøy). Med slangebruddssikring.

70040
Overgang gass EUR/POL
Med utvendig gjenger.

70013
70085

70057
Pakning
Løs pakning til varenr. 70040.

70018
70019

75cm
45cm

Gasslange Truma G10 N/S
For tilkobling av veggmontert gassregulator til gassflaske
(i forbindelse med gassregulatorer som er godkjent for
oppvarming mens du kjører, oppfyller denne høytrykksslangen kravene i direktiv 2001/56/EF om oppvarmingsanlegg til motorkjøretøy). Med slangebruddssikring.

70050
Overgang gass EUR/POL
Med innvendig gjenger.

70046
Stikk-kobling til gassuttaksboks
Ø8mm.

75cm
45cm

70066
Gassuttaksboks
Mål BxH: 12x14cm.
Med magnetlås.
Farge hvit.

70030
Gassuttaksboks m/lås
Mål LxBxD: 157x67x90mm. Farge hvit.

galvanisert
syrefast/rustfri

Slangeklemme 8-16mm

70015
Gasslange Ø8mm
Med ¼” gjenger links.
Lengde 40cm.

70020
Gasskran m/1 ventil
8mm

8/10mm
10/10mm

Slangestuss
70033
Rørskjøt rett
8mm

70021
Gasskran m/2 ventiler
8mm

70105
Kobberrør 8mm
Rull á 15m.

70022
Gasskran m/3 ventiler
8mm

70041
Lekkasjespray
125ml.
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70044
70045

70023
Gasskran m/4 ventiler
8mm

www.casu.no

70034
Rørskjøt T
8mm

70031
Rørskjøt L
8mm

70038
Forsterket hylse
til 8mm gassrør

Gass
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BESTSELGER

Få full kontroll på ditt
gassforbruk med W8!
Passer alle gassflasker.
TESTVINNER!
I magasinet PROMOBIL,
utgave desember 2017.

70086
Vekt Brunner W8 Gascontrol
Den elektroniske vekten W8 Gascontrol fra Brunner er enkel å bruke! Den måler fyllingsnivået i gassflasker, og overfører den via
blåtann til smarttelefoner eller nettbrett med Android eller iOS-teknologi. Passer for alle gassflasker (stål, aluminium, plast,
glassfiber) med maksimal diameter på 30cm. Hvis du ikke ønsker å bruke blåtann, kan du bruke av/på-knappen med level-indikator
som viser fyllingsnivået med farger som betyr følgende:

Passer perfekt til camping,
båt, hytta og hjemme!

		
		
		

Grønt = mer enn 50%
Gult = mellom 25-50%
Rødt = under 25%

		
		
		
		

Appen du må laste ned heter “W8 system”, og der kan du blant annet få oversikt over forbruket ditt, se hvor lenge
gjenværende gass vil vare + mer info. Når du laster ned appen må du registrere en kode som står på vekten. Det
gjør at du kan koble til ti forskjellige W8 vekter til appen, og du kan gi de forskjellige navn så du holder styr på de!
F.eks. bobilen, hytta, hjemme osv.

W8 er produsert både for camping, marine og hyttemarkedet, så det er tatt høyde for kondens og fuktighet. All elektronikk er
behandlet med “conformal coating”. Kort sagt betyr det at all elektronikk er sprayet med en tynn hinne/film med beskyttelse slik at
W8 skal tåle fukt og kondens, men den kan ikke puttes under vann! Deksel av slitesterkt plastmateriale og bunnplate av metall.
Europeisk produkt. Bruker 4 x 1,5V AA-batterier (må kjøpes i tillegg, varenr. 40166). Egenvekt 500gram.
NB! Leserenheten (smarttelefon, nettbrett osv.) og gassflasken er ikke inkludert!

Se flere bilder og les reportasje på www.casu.no!

W8 er bare 2,5 cm!
På grunn av sin
svært lave høyde
kan W8 Gascontrol
brukes kontinuerlig i
gassflaskerommet til
de fleste bobiler og
campingvogner.

www.casu.no
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Følg oss på Facebook:
www.facebook.com/CaravanSupplyAS
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Ideelt for camp
ing, fritid,
maritimt etc!

72059
GasChecker Dometic GC100
GasChecker fra Dometic gir deg raskt informasjon om hvor full - eller tom - gassflasken er! Pålitelig nivåmåling ved hjelp av ultralyd.
Meget enkel å bruke: målehodet settes vannrett på forskjellige steder på flaskeveggen, og hvis det er gass i flasken ved målepunktet
lyser signallampen til GasChecker grønt. På steder hvor det ikke er noe gass, skifter den til rødt. Fungerer på vanlige propan- og
butan gassflasker i stål og aluminium med en diameter på 20-35cm. Eksplosjonsvern-testet.

70063
Gassflaskebånd 1,2m

70025
Gasskasse
Plass til 2x11kg
gassflaske.
Mål BxHxD:
86x63x37cm.
Farge hvit.

71042
Varmeovn Sunnywarm 360
En moderne varmeovn med pent design! Sunnywarm 360 har
overopphetingsbeskyttelse og veltesikring. Den kan rotere 70
grader, så hvis du setter ovnen sentralt vil den varme opp hele
vognen/bobilen/teltet. Sunnywarm 360 er en keramisk varmeovn
som er energieffektivt og tryggere å bruke fordi den blir mindre
varm. Alle funksjoner kan styres fra toppen av varmeovnen, f.eks.
slå av/på, styre temperaturen, slå av/på
rotasjon, velge modus (kun vifte, medium
varme, varmt) etc.
Maks effekt 1200W.
Mål Ø140xH220mm.
Egenvekt 1150gram.
230V. Kabel 1,3m.
Farge svart.
Displayet på toppen
viser temperaturen
i omgivelsene.

Blir hurtig varm!
71011
Varmeelement Ultra Heat Truma
Det elektriske tilleggsvarmeapparatet Ultraheat egner seg
for innmontering i et varmeapparat S 3004, S 3004 P, S
5004 eller S 5004 E (NL). Tilleggsvarmeapparatet festes på
monteringskassen til varmeapparatet og sitter mellom
monteringskassen og varmeveksleren. For driften av
tilleggsvarmeapparatet trengs det en elektrisk kontakt
med 230 V ~ 50 Hz (8,5 A). Egenvekt 2kg.
Tre effektnivåer:
- 500W (2,2A)
- 1000W (4,5A)
- 2000W (8,5A)

71034
Terrassevarmer
Denne terrassevarmeren er laget for
plassering oppå et bord. Den gir behagelig
varme for alle som sitter rundt bordet i en
komfortabel høyde. Blir svært hurtig varm.
Gassflasken plasseres f.eks under bordet.
Gassregulator og slange kommer i tillegg.
Effekt 3kW. Mål 51,8 x 51,8 x 92 cm.
Egenvekt 6,2 kg.
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Det er forskjell på regulatorer til bruk i husholdningen og til bruk i bobiler og campingvogner.
Vi importerer regulatorer fra Cavagna Group som er godkjent etter de nyeste EU-standarder.
Regulatorer for montering på gassflasker skal ha en anordning som forhindrer at regulatoren
kan tas av flasken under bruk. Tilkoblingsslanger fra regulatoren til caravan-installasjonen må
maks være 400mm lange. De nye regler har den fordel at man kan få en lokal regulator med
samme tilkobling uansett hvor man reiser med sin bobil eller campingvogn i EU. De nye
EN-standarder er gjeldene i EU per 01.01.2016, og er innført som Norsk Standard (NS)
så reglene også gjelder i Norge.
NS/EN16129 gjelder for “husholdningsregulatorer” til vanlig bruk for eksempel hjemme eller på hytta.
NS/EN16129 Annex D gjelder for regulatorer til bruk i campingvogner og bobiler. De skal ha følgende spesifikasjoner: trykk 30mbar,
maks flow 1,5 kg/t, bruddsikring eller overtrykksventil, to-trinns regulering og ¼” gjenger links.
NB! En Annex D regulator må ikke brukes til vanlig “husholdningsbruk”.

Velg riktig regulator til ditt bruk!
PRV - Pressure Relief Valve er en sikkerhetsanordning, som er en del av NS/EN1949. Dersom trykket i gassanlegget til kjøretøyet
overskrider 150mbar, vil PRV’en slås på for å beskytte det. Overtrykksventilen er bygget rundt akselen, og er vanligvis skrudd ”AV”
når trykkverdien er mellom 30-35mbar. Ventilen skrus automatisk ”PÅ” dersom trykket når 70-90mbar, og sørger for at gassen evakueres ut gjennom ventilen. Denne sikkerhetsanordningen er et krav på utendørs kjøretøyinstallasjoner!
Testpoint - tredelt trykktest
Målet med testpoint er å tillate enhver bilprodusent å teste hele gassystemet mot lekkasje, uten å måtte sperre systemet, og samtidig beskytte regulatoren mot baklengs trykk. Den må være montert nærmest mulig på regulatoruttaket.
Det er to monteringsalternativer:
Alternativ A (se bilde til høyre): ”TEST AV”, betyr at gassregulatoren leverer gass til systemet, og dermed
kan ikke bilprodusenten utføre lekkasjetest av systemet. Dette er innstillingen som regulatoren til den
tredelte trykktesten har når den leveres fra ReCa til bilprodusenten.
Alternativ B (se bilde til høyre): ”TEST PÅ”, betyr at bilprodusenten kan tilføre 150mbar til gassystemet
for å gjennomføre en lekkasjetest. Da beskyttes regulatorens membran mot å bli ødelagt av trykk feil vei.
MERK: Trykktest må kun utføres når ventilen er lukket som “Alternativ B” med “TEST PÅ”.

Regulatorer og gassventiler fra Cavagna Group produseres i Europa!
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Her er de viktigste punktene du bør være oppmerksom på!
Merking
Produktene skal være godkjent og merket med NS/EN nummer.
Regulatorer i henhold til NS/EN16129 Annex D
Det gjelder spesielle regler for caravanregulatorer, som er annerledes enn regler for regulatorer generelt.
Blant annet har caravanregulatorer en overtrykksventil, som avlaster, dersom trykket i installasjonen
overstiger 150mbar. Det betyr at caravanregulatorer ikke skal brukes innendørs, eller i fortelt.
Caravanregulatorer skal gi 30mbar nominelt trykk, mens alle andre lavtrykksregulatorer skal gi 29mbar.
Dessuten skal caravanregulatoren ha tilkobling som er ¼” LH, og ikke slangespiss.
Overtrykksventil (PRV)
I henhold til NS/EN1949 pkt. 6.3 skal alle lavtrykkscaravanregulatorer ha en overtrykksventil, som aktiveres ved et trykk over 150mbar.
“For kjøretøy skal det være innebygget ett eller flere utstyr i anlegget, eller som en del av trykkreguleringsutstyret, som sikrer at det
ikke tilføres noe apparat et trykk på over 150mbar.”
Sitat fra NS/EN1949, 6.3
Testpoint
I henhold til NS/EN1949 bør det monteres et testpoint så tett på regulatoren som mulig. Montøren
unngår å måtte sperre systemet for å utføre trykktesten. Testpointet skal deretter brukes ved
lekkasjetesting av installasjonen. Et testpoint har to funksjoner:
- beskytte mot trykk baklengs inn i regulatoren under lekkasjetesting (kan skade regulatorens funksjon)
- ventil for tilkobling av trykktestapparatet
Testpoints fra Kosan Gas har en lukkeventil på regulatorsiden, som kan betjenes med en skrutrekker,
samt en automatisk ventil for trykktestapparatet, som åpnes når det settes trykk på, og lukker når det ikke er trykk på. Regulatorer
og omskiftere fra Kosan Gas leveres med integrert testpoint. Veggregulatoren til 1 flaske er konstruert slik at det ikke er bruk for en
lukkeventil.
Gasslanger
Tilkoblingsslanger skal ha en lengde på maks 400mm i henhold til NS/EN1949. I spesielle tilfeller, hvor
man har et uttrekk på gasskassen, kan slangen mellom gasskasse og vogn være maks 750mm lang.
I denne situasjonen skal det lages en ”fast” installasjon i gasskassen med rørføring og vegggjennomføring i gasskassen. Anvisninger kan finnes i NS/EN1949. Slangene skal være godkjent
til -30°C, klasse 2 for lavtrykk og klasse 3 for høytrykk.
Godkjennelsesmerking av slanger
Kosan Gas anbefaler at installatører monterer et godkjennelsesmerke på slangene, som gjelder for 2 år
av gangen, slik at det er dette merket som angir neste utskiftning, i stedet for årstallet som er trykket på
slangen. Slik unngår man sløsing av ressurser og utskifting av helt brukbare slanger fra ”i fjor”.
Slangetilkoblinger
Kosan Gas anbefaler å følge NS/EN16129 Annex D, som foreskriver ¼” gjenger ved tilkobling av slanger til regulator. Dette sikrer at
camperen ikke får problemer med myndighetene i andre EU-land vedrørende regulatoren. Det har også den fordel, at det er lett å
skifte til en lokal regulator, hvis camperen er nødt til å bruke utenlandske gassflasker med en annen ventiltype.
			
			
			
			
			

Gassinstallasjoner i campingvogner og bobiler skal utføres i henhold til en rekke standarder og regler:
NS/EN16129, samt Annex D til denne standarden, vedrørende regulatorer og tilhørende tilkoblinger
NS/EN1949, som vedrører gassapparater og installasjon i campingvogner og bobiler
NS/EN16436-1/2, vedrørende gasslanger

			

MERK: Det er spesielle regler for bruk av gass under kjøring, som ikke er beskrevet her.
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Varmeovner

71016
Varmeovn Mika
To varmenivåer 750W/1500W.
Velg mellom tre funksjoner;
varme, kjøle eller ventilasjon.
Justerbar termostat.
PTC keramisk varmeelement
som ikke brenner støv. Veltesikring. 230V.
Mål LxBxH: 22x21x22cm.
Farge svart og sølvgrå.

71018
Varmeovn Ivalo
To varmenivåer 750W/1500W.
Keramisk varmeelement som
ikke brenner støv. Veltesikring.
230V. Selvroterende m/praktisk håndtak.
Mål LxHxD: 20x26x13cm.
Farge sølvgrå.

BESTSELGER

Gjør det varmt
og godt med
en varmeovn!

BESTSELGER
71028
Varmeovn Sunnywarm
På denne varmeovnen kan du velge mellom to
varmenivåer 600W/1200W. Og du kan velge mellom
tre funksjoner: kun vifte, 600W og 1200W. Varmeovnen roterer 240 grader. Det er en egen bryter for
innstilling av temperatur. Keramisk varmeelement
som ikke brenner støv. Veltesikring som gjør at den
skrur seg av hvis den skulle velte. 230V. Mål BxHxD:
18x25x12cm. Farge svart. Egenvekt 1,5kg.

71000
Gassovn 993
Meget effektiv oppvarmingskilde som avgir strålevarme. Godt egnet til
hurtig oppvarming da den oppnår maks effekt på kort tid. Varmen avgis
fra keramiske elementer som fordeler varmen. Ovnen har tretrinns
varmeregulering. Batteritenningen gjør den enklere å tenne. Gassbeholderen plasseres bak og vil ikke være synlig. Tennsikring, veltesikring
og CO2-sikring er en selvfølge. Gassregulatorsett er ikke inkludert. Ovnen
er flyttbar. Ren og luktfri forbrenning. Ingen installasjon. Effekt 4200W.
Forbruk: 326gram/time. Mål HxBxD: 73x47x41cm. Egenvekt 11kg.

71001
Gassovn Mini
Samme fordeler som 993, men denne passer meget godt i mindre
rom. Kan stå på gulvet eller monteres på veggen. Ved plassering
på gulvet kan en 5kg gassbeholder stå bak i ovnen. Ved veggmontering må gassbeholderen stå i nærheten av ovnen dersom du
ikke har lagt inn røropplegg. Flyttbar. Ren og luktfri forbrenning.
Ingen installasjon. Effekt: 600-1600W. Forbruk: 118gram (max. pr.
time). Mål HxBxD: 40x30x15cm. Egenvekt 3kg.
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71017
Veggfeste til gassovn Mini
Må kjøpes i tillegg hvis du
ønsker å veggmontere Mini
gassovnen.

Panelovner
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HomeLine HLHW WiFi er ekstra smale konvektorovner som
er ideelle som varmeovner på soverommet, kontoret eller i
stuen. De har termostat, timer og kontroll via fjernkontroll
eller gratis HomeLine Smart App. Appen gjør det mulig å
kontrollere ovnen hvor som helst fra mobiltelefonen.
Ovnene kan brukes stående eller festes til veggen med de
medfølgende beslagene. Ved gulvplassering (på føtter) er
ovnen beregnet for sporadisk bruk i godt isolerte rom. Alle
ovnene har LCD-display, dag/nattsenking, veltesikring, overopphetingsbeskyttelse, fjernkontroll og WiFi. Isolasjonsklasse
IP24. Element aluminium. 230V. Ledning 150cm. Farge hvit.
Varenr.

Beskrivelse

Effekt

Innstillinger

Mål BxHxD

Egenvekt

71039

Panelovn HomeLine HLHW

400 W

400 W

40 x 42,9 x 21,5 cm

2,5 kg

71040

Panelovn HomeLine HLHW

800 W

300 - 500 - 800 W

56 x 42,9 x 21,5 cm

3,3 kg

71041

Panelovn HomeLine HLHW

1200 W

500 - 700 - 1200 W

70,5 x 42,9 x 21,5 cm

4,0 kg
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Varmefolie

Ebeco varmefolie er en perfekt gulvvarme til campingvogn og bobil.
Varmefolien selges som metervare i tre forskjellige bredder så den kan
dermed tilpasses perfekt til arealet man ønsker å holde varmt. Den er
spesiallaget til campingvogn og bobil og den er så tynn at den knapt
merkes. Med en tykkelse på bare 0,3mm gir den en svært lav
byggehøyde. Den er også slitesterk, hurtigvirkende og driftssikker.

BESTSELGER

Med gulvvarme i campingvognen eller bobilen får du ikke bare
varme og deilige gulv, du får også en bedre varmefordeling.
Kroppen har det best når det er varmere ved føttene og
svalere i hodehøyde. Ebeco sin varmefolie er løsningen
for deg som vil slippe kalde og fuktige gulv!
Varmefolien er en 48V folie og styres via en transformator.
Transformatoren på 250W holder til ca. 3m2, og den på
350W holder til ca. 4,3m2. Varmefolien er fri på PVC og
den er meget enkel å montere: legges direkte på
eksisterende gulv og festes med tape, kobles
sammen med kabler og tilkoblingsklemmer
ved hjelp av en spesialtang.
Spesifikasjoner:
Tykkelse				
Laveste installasjonstemperatur
Tilkoblings spenning		
Total bredde/oppvarmet bredde
Effekt				
Godkjenning			

ca. 0,3 mm
+5°C
48 V
43/40cm, 53/50cm, 69/66cm
80 watt/m2
CE

Perfekt tilpasset gulvvarme til din campingvogn eller bobil!

71004
71019
71020

bredde 43cm
bredde 53cm
bredde 69cm

Varmefolie 48V
Selges per meter.

71003
Tape 25mm
Rull á 20 meter.
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71007
71022

250W
350W

71023
Klemmeverktøy

Transformator

71005
Klemmer
2 stk
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71006
Kabel
Selges per meter.

Varmesystem
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71026
Varmesystem Kronings Heat 1500+
Kronings Heat 1500+ er utviklet til campingvogner og
bobiler som en supplerende kilde til oppvarming.
Dette er et førsteklasses alternativ til gassvarme og
den kan monteres sammen med ditt opprinnelige
varmeanlegg eller i et separat system.
Campingvogner og bobiler har ofte en gassvarmer
montert, men mange vil gjerne supplere med
elektrisk varme og da er Heat 1500+ super å montere
da den drives med 230V på campingplassen.
Varmeanlegg i større campingvogner og bobiler kan
av og til ha problemer med å varme opp hele enheten
fordi det eksisterende varmeanlegget er for langt
vekk fra dysen. Her kan Heat 1500+ monteres i
enden av slangen og fungere som en varmebooster.
Heat 1500+ kan monteres der det er behov for varme
og er ikke avhengig å monteres ved gassanlegget.

Du sparer opptil 20% i forhold til tradisjonelle elektriske
varmeapparat og opptil 30% i forhold til gassvarmere!
Heat 1500+ styres fra et lite, brukervennlig display hvor
du kan velge mellom tre blåsetrinn og tre effekter;
500W, 1000W eller 1500W. Still inn termostaten på den
temperaturen du ønsker og den elektriske ventilatoren
og varmeelementene tenner og slukker automatisk når
ønsket temperatur er nådd. Termostaten er kontrollert
av en CPU prosessor for å optimere strømforbruket.
Maksimal og kostnadseffektiv oppvarming er sikret av
to keramiske varmeelementer.
Lydnivået avhenger av blåsenivå, men mange monterer
den under sengen uten at det er et problem. Når man
måler desibel på selve produktet er det ca. 20 DB.
Heat 1500+ er lett å flytte hvis man kjøper ny
campingvogn / bobil; montering er estimert til
ca. 1 time hos en forhandler.
Spesifikasjoner:
Spenning 230 volt.
100% termostatstyrt blåser.
Keramiske varmeelementer.
Blåsestyrke 180m3/h.
Temperatur 10 til 30°C.
Mål LxBxH: 42x18x22cm.
Egenvekt 4,5 kg.
Effekt / amp:
500W = 2,2A
1000W = 4,3A
1500W = 6,5A

www.casu.no

399

GASS, VARME & KULDE

Klimaanlegg

Telair Clima e-Van er den perfekte løsningen for montering på små tak, f.eks. på bybobiler! De er stillegående, har lav egenvekt og
er enkle å montere. De har et kompakt og moderne design, og produsenten har brukt nyskapende teknologi for å kunne tilby et
“Ecologically Clean” klimaanlegg! De bruker R32-gasskjøling som har det laveste “Global Warming Potential” (GWP 675) som gir
70% redusert forurensning sammenlignet med gasser som tidligere har blitt brukt. Clima e-Van kommer i to modeller, og begge har
varmepumpe. Kald, varm og auto-funksjon kan velges med fjernkontrollen som har timer. Clima e-Van 5400H-modellen er designet
for et meget lavt forbruk!
Telair Silent er spesialdesignet for å monteres på taket til små til mellomstore campingvogner og bobiler. Den er stillegående både
innvendig og utvendig. Silent er et kraftig klimaanlegg av høy kvalitet som er meget solid, energieffektiv og har lang levetid. En meget
effektiv varmepumpe for utetemperaturer ned til +4°C. Under denne temperaturen reduserer effektiviteten. Hvis du velger autofunksjonen velger klimaanlegget den mest passende ventilasjonshastigheten, og kjøle- eller oppvarmingsfunksjonen automatisk. Alle
funksjoner kan stilles inn på fjernkontrollen som har programmerbar timer. Klimaanlegget har anti-is beskyttelse.
Telair Dualclima er spesialdesignet for å monteres på taket til mellomstore til store campingvogner og bobiler. De er stillegående
både innvendig og utvendig. Dette er kraftige klimaanlegg av høy kvalitet som er meget solide, energieffektive og har lang levetid. En
meget effektiv varmepumpe for utetemperaturer ned til +4°C. Under disse temperaturene reduseres effektiviteten. Hvis du velger
auto-funksjonen velger klimaanlegget automatisk den best egnet ventilasjonen både når det gjelder hastighet og kjøling, eller oppvarming. Alle funksjoner kan stilles inn på fjernkontrollen som har programmerbar timer. Klimaanlegget har anti-is beskyttelse.
Dualclima modellene har også en av/på bryter for innvendig lys.

Telair Clima e-Van er den minste takmonterte AC på
markedet! Kun 71cm lengde og 23cm høyde!
Alle klimaanleggene Clima e-Van, Silent og Dualclima
er også utstyrt med et varmepumpesystem! Så i
tillegg til å kjøle ned din campingvogn eller bobil, så
kan de også brukes som et rimelig varmeapparat.
Varmepumpen har noen store fordeler:
Den bruker veldig lite strøm, f.eks. 920W strøm kan
gi opptil 2400W varme.
Det er sunt å bruke varmepumpe fordi den fjerner
fuktigheten fra luften, så den bidrar til et bedre
inneklima.
Varmepumpen er rask til å varme opp rommet!
Den skifter automatisk fra å varme til å kjøle ned
rommet, for å opprettholde den forhåndsinnstilte
temperaturen du ønsker. Derfor kan du alltid holde
en jevn og god temperatur.
Den fungerer effektivt i utetemperatur ned til +4°C.

Høy kvalitet og
stillegående AC med varmpeumpe!
Alle funksjonene på alle
modellene kan stilles inn
på fjernkontrollen som
har programmerbar timer.
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Clima e-Van 5400H
Clima e-Van 7400H

På Clima e-Van modellen er den
innvendig delen liten, moderne og
superflat! Kun 4,2cm høy! Luften
blåses ut i to retninger gjennom
brede luftekanaler. Enkel å rengjøre
med to støvfilter som enkelt tas ut
og vaskes under rennende vann ved
behov. Utstyrt med display, LED-lys,
temperaturmåler og fjernkontroll
med timer.

På Silent modellen er den innvendig
delen liten og kompakt, kun 6,2cm
høy. Luften blåses ut i to retninger
gjennom brede luftekanaler. Enkel
å rengjøre med to støvfilter som
enkelt tas ut og vaskes under
rennende vann ved behov. Utstyrt
med LED-display, temperaturmåler
og fjernkontroll med timer.

Silent 7400H

BESTSELGER
På Dualclima modellen er den
innvendig delen superflat! Kun
4,9cm høy! Luften blåses ut i fire
retninger og luftstrømsretningene
kan stilles inn individuelt. Enkel
å rengjøre med to støvfilter som
enkelt tas ut og vaskes under
rennende vann ved behov. Utstyrt
med LED-display, temperaturmåler,
lys og fjernkontroll med timer.

Lengde på kjøretøy

Dualclima 8400H
Dualclima 12400H

Telair Clima
e-Van 5400H

Telair Clima
e-Van 7400H

Telair Silent
7400H

Telair Dualclima
8400H

Telair Dualclima
12400H

4-6m

5-7m

6-7m

6,5 - 8 m

8 - 10 m

Kjøleeffekt

1700W / 5800 BTU 2100W / 7200 BTU 2400W / 8100 BTU 2460W / 8400 BTU 3100W /10500BTU

Varmeeffekt

1650W / 5600 BTU 2000W / 6800 BTU 2200W / 7500 BTU 2400W / 8100 BTU 2800W / 9500 BTU

Viftehastighet

3 + auto

3 + auto

3 + auto

3 + auto

3 + auto

Fjernkontroll

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4,0 A

4,1 A

4,1 A

6,6 A

4,0 A

4,2 A

4,2 A

6,9 A

Strømforbruk kjøledrift
Strømforbruk varmedrift

2,6 A Lavt
ruk!
2,6 A forb

Inngangsspenning

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

Forbruk (kjøle/varme)

600W / 600W

920W / 920W

920 W / 920 W

900 W / 920 W

1520W / 1600W

30 kg

31 kg

34 kg

35 kg

39 kg

Mål utvendig (LxBxH)

71 x 62 x 23,2 cm

71 x 62 x 23,2 cm

98 x 65 x 23,9 cm

98 x 65 x 23,9 cm

98 x 65 x 23,9 cm

Mål innvendig (LxBxH)

45 x 45 x 4,2 cm

45 x 45 x 4,2 cm

52,5 x 51 x 6,2 cm

60 x 52 x 4,9 cm

72083

72084

72085

Egenvekt

Varenr.
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Telair Clima e-Van er den minste takmonterte
AC på markedet! Kun 71cm lengde og 23cm høyde.
Se side 392 - 393!
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Dometic Freshwell 3000 er et energieffektivt varmepumpesystem til både kjøling
og oppvarming. Beregnet for montering i oppbevaringsrom. Ingen takbelastning
og kjøretøyets tyngdepunkt og utvendige mål forblir uendret. Luftstrømmen som
produseres blir jevnt fordelt gjennom tre utløpsåpninger. Ved hjelp av tilbehør
kan åpningene plasseres individuelt i kjøretøyet - konsentrert på ett sted eller
i forskjellige rom. Tilbehøret må kjøpes i tillegg. Stillegående luftsirkulasjon og
tre viftehastigheter. Mange av funksjonene kan aktiveres via fjernkontroll:
PÅ/AV, temperaturvalg, viftehastighet, driftsmodus, digital funksjon. Det digitale
displayet viser innstillingene som er valgt, feks. temperatur, viftehastighet,
timerfunksjon etc.

Dometic
Freshwell 3000
Anbefalt lengde på kjøretøy
Kjøleeffekt
Varmeeffekt

max 8 m
2700 W /
9200 Btu/h
3000 W*

Viftehastighet

3

Fjernkontroll

Ja

Strømforbruk kjøledrift

4,3 A

Strømforbruk varmedrift

-

Strømforbruk varmepumpe
Inngangsspenning
Forbruk (kjøle/varme)
Egenvekt
Mål utvendig (BxHxD )
Varenr.

4,8 A
230 V / 50 Hz
990 W / 1100 W
21 kg
40 x 29 x 63 cm
72024

*Kapasitet varmepumpe. Varmeeffekten reduseres
ved synkende utetemperatur så anbefalt bruk er når
utetemperaturen er over +2 °C.

Luftfordelingen kan tilpasses perfekt til brukerens behov ved hjelp at tilleggsutstyr. Da kan man konsentrere alle tre luftutløp til ett
sted og rette dem mot et enkelt punkt, eller fordele ventilene slik at luftstrømmene rettes mot bestemte punkter feks. spisegruppen
eller soverommet.

SENTRAL LØSNING
Høy ytelse og effektiv luftfordeling.

ALL-ROUND-LØSNING
Jevn luftfordeling i ulike deler av kjøretøyet.

TILBEHØR

72056
Rør til Dometic Freshwell 3000
Vinklet. Ø60mm. Farge hvit.

72041
Luftutslippsgittersett til Dometic Freshwell 3000
3-delt. Ø60mm. Farge hvit.
72057
Luftinntaksgitter til Dometic Freshwell 3000
Rundt. Ø190mm. Farge svart. Sett á 2stk.
72040
Luftinntaksgitter til Dometic Freshwell 3000
Rettvinklet. 24x24cm. Farge svart.
72058
Slange fleksibel til Dometic Freshwell 3000
Ø60mm x 10m.

www.casu.no

72065
Monteringssett til Dometic Freshwell 3000
Består av følgende deler:
3 stk varenr. 72056 rør
3 stk varenr. 72041 luftutslippsgittersett
1 stk varenr. 72040 luftinntaksgitter
10m varenr. 72058 slange
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Luftegitter
72001
Luftegitter Dometic LS100
Komplett sett med monteringsramme, luftegitter og vinterdeksel.
Øvre del til kjøleskap med en dør og opp til 103liter.
Mål utskjæring BXH: 451x156mm.
Mål utvendig BxH: 479x185mm.
Farge hvit.

72002
Luftegitter Dometic LS200
Komplett sett med monteringsramme, luftegitter og vinterdeksel.
Nedre del til kjøleskap med en dør og opp til 103liter.
Mål utskjæring BXH: 451x156mm.
Mål utvendig BxH: 479x185mm.
Farge hvit.

72045
Luftegitter Dometic LS300
Komplett sett med monteringsramme, luftegitter og vinterdeksel.
Passer øvre og nedre del til kjøleskap med to dører og fra 103liter.
Mål utskjæring BXH: 490x249mm.
Mål utvendig BxH: 518x278mm.
Farge hvit.

72060
Luftegitter Thetford
Liten størrelse.
Mål BxH: 451x156mm.
Farge hvit.

72110
Luftegitter Thetford
Medium størrelse.
Mål BxH: 432x257mm.
Farge hvit.

72003
Luftegitter Thetford
Stor størrelse.
Mål BxH: 488x248mm.
Farge hvit.

72087
Luftegitter Dometic L500
Brukes i kombinasjon med LS200 eller LS300.
Mål utskjæring BXD: 507x87mm.
Mål utvendig BxDxH: 548x205x150mm.
Farge hvit.
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Vinterdeksler

GASS, VARME & KULDE

72009
Vinterdeksel Dometic WA120 til LS100
Konstruert for temperaturer under 8°C.
Øvre del til kjøleskap med en dør og opp til 103liter.
Mål utvendig BxH: 370x130mm.
Farge hvit.

72010
Vinterdeksel Dometic WA130 til LS200
Nedre del til kjøleskap med en dør og opp til 103liter.
Konstruert for temperaturer under 8°C.
Mål utvendig BxH: 440x130mm.
Farge hvit.

72008
Vinterdeksel Dometic EWS300 til LS300
Sikrer maksimal ytelse selv ved omgivelsestemperaturer ned mot -30°C.
Konstruert for temperaturer under 0°C.
Passer øvre og nedre del til kjøleskap med to dører og fra 103liter.
Mål utvendig BxH: 518x278mm.
Farge hvit.

72011
Vinterdeksel Thetford
Liten størrelse.
Mål BxH: 435x130mm.
Farge hvit.

72012
Knapp til Dometic vinterdeksel
Passer til varenr. 72009 og 72010.
2 stk. Farge hvit.

72061
Vinterdeksel Thetford
Stor størrelse.
Mål BxH: 480x235mm.
Farge hvit.

72103
Viftesett Thetford
Til kjøleskap. 12V.

72035
Viftesett Dometic
Til kjøleskap. 12V. Inkl. feste.

www.casu.no

72007
Viftesett Comet
Til kjøleskap. 12V. Inkl. feste og termostat.
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Sjekk ut vår nye
nettside på casu.no
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RESERVEDELER

RESERVEDELER
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CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

408
90278

90278
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90278

90092

90484

90278

90092

www.casu.no

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

90484

409

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

410
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CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER
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411

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

412
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CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER
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413

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

414
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CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER
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CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

416
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CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER
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417

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

418
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CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER
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419

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

420
90140
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CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER
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421

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

422
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CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER
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423

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

424
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92000
92112

14743

14742

92058
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CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

425

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

426

92003
92003

Whi 92122
Ano 92190
Anthr 92211

92003
92121

92188 3m+

92157

92187 3m+
92194 + 92265
92197

www.casu.no

92249

92262

Whi 92123
Ano 92304
Anthr 92357

Whi 92034
Ano 92138
Anthr 92359

92039

92029 4m+

92154
Whi 92019
Ano 92130
Anthr 92358

92038 4m+

92022

92080
Whi 92151
Ano 92163
Anthr 92360

92110
Whi 92185
Ano 92337

Whi 92214
Ano 92324
92131

92059
92080

www.casu.no

92080

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

427

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

428
Whi 92069
Ano 92260
Anthr 92153

92210
92045 3m+

92044 3m+

Whi 92111
Ano 92259
Anthr 92363

92022 3,5m+

www.casu.no

11 Whi 92350
Ano 92364
Anthr 92365

92327 3m+

92284

Whi 92348
Ano 92366
Anthr 92367

92284

92351 3m+

92347 3,5m+

250cm=92168
275cm=92325
300cm=92216

92140

92139

92015
92036

92240

92316

92202

92215
92257

92258

92352

92101

92180

92179

92120

92326

92097

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

92340

www.casu.no

429

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

430
92140
92139

92015
92036

99341

92289

92101
92180

92326

92097

92101

www.casu.no

92084

21523

92062
92376

92033
92201

92336

92056

92009

92011

92008

www.casu.no

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

431

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

432
92204
92137
92007

92184

www.casu.no

94129

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER
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433

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

434
18+19+20=94008

10+11+12+13=94031

94013

94017
94032

Del 7 før 6/2000=94000
Del 7 etter 6/2000=94001

www.casu.no

20+21+22=94006

Del 9 før 6/2000 = 94000
Del 9 etter 6/2000 = 94001
12+13+14+15=94031

94013

94017
94032

www.casu.no

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

435

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

436
94029

6+7+8=94007

7+8=94030

www.casu.no

94013

94017

94032

94006
94005
94001

17+18+19=94173

www.casu.no

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

437

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

438
8+9=94030

www.casu.no
94007

14+15+16=94114
15+16+17=94092

94066

11+12+13=94155
94060

www.casu.no

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

439

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

440
19+20+21=94007

94117
94029

94058
94030

www.casu.no

1+2+3=94008

4+5+6+7+8+9=94008

94008
94008

11+12=94008

94008

94008

www.casu.no
94154

94008
94021

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

441

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

442
25078

94027
10+11+12
13+14=94004

94023

www.casu.no

complete mechanism C400/C500
Del 2-21 høyre side=94002
Del 2-21 venstre side=94003

94016

94001

30+31+32=94028

94057

www.casu.no

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

443

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

444
Del 12 150mm=94156
Del 12 180mm=94157

94047

94023
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Complete mechanism C400/C500
Del 2-21 høyre side=94002
Del 2-21 venstre side=94003

94016

94001

22+23+24=94006
25+26+27=94028
94057
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CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

445

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

446
99343
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99098

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER
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447

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

448
99150
99151
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CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

www.casu.no

449

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

450
99083
99084
99431
99432

99177
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CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER
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451

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

452
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CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER
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453

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

454
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CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER
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455

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

456
99279

99094
99024

99026
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CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER
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457

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

458
36530
36568

99417

36582

36589
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36534

36567

36550
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CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

459

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

460
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36604
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CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

461

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

462
36535

99077
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CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER
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463

CASU varenr i rødt er normalt lagervare. Andre deler kan bestilles, ta kontakt med oss. Se komplette reservedelskataloger på www.casu.no!

RESERVEDELER

464
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& NOTATER

STIKKORD & NOTATER
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STIKKORD & NOTATER
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STIKKORD & NOTATER
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STIKKORD & NOTATER
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STIKKORD & NOTATER
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STIKKORD & NOTATER
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STIKKORD & NOTATER
Vanntanker
Varmeelement
Varmeelement KB3 og KB6
Varmeelement TT2
Varmefolie
Varmeovn
Varmesystem Kronings
Varmluftsovn
Varmtvannsbereder
Varselskilt
Varseltrekant
Vaskekoster
Vaskemaskin
Vaskeutstyr
Vaskevott
Vater
Veggregulatorer
Vekkerklokke
Vekter
Vifte til takluke
Viftelampe
Viftesett
Vindskjermer
Vinduer
Vinkelstikk
Vinkjøler
Vinklet trakt
Vinterdeksler
Vintermarkiser

145
156-157, 393
157
156
398
396-397
399
376
156-157
128
310
233
236
232-236
232
222
386-388
298
224
181, 186
269
405
52-53
187
243
343
153
405
58
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471

STIKKORD & NOTATER

Leveringsservice
Caravan Supply AS lagerfører store deler av sortimentet så vi har til enhver tid et bredt spekter av varer på lager. Vi har daglige
utsendelser av varer over hele landet. Vår målsetting er å være en kreativ problemløser og vi tar gjerne imot utfordrende forespørsler.
Ingen problemer er for store eller for små for oss. Dette sikrer deg som kunde en god kundeservice, rask levering og gode priser.
Lønnsom partner
Bredt sortiment, rask levering, god kundeservice og konkurransedyktige priser gjør Caravan Supply AS til en lønnsom partner!
Salgsvilkår
Alminnelige betingelser ifølge norsk lov. Våre betalingsbetingelser er 14 dager. Varer tas kun i retur etter avtale med oss.
Retur og reklamasjon
Ved eventuelle reklamasjoner skal forhandler alltid ta kontakt med Caravan Supply AS før eventuell retur av varer. Returfrakt og
returgebyr belastes kunden hvis det ikke er en reklamasjon. Skaffevarer og spesialbestillinger kan ikke avbestilles eller returneres.
Reklamasjon eller transportskader må meldes innen 5 virkedager. Synlige skader må merkes på fraktbrevet ved mottak.
Caravan Supply AS beholder eiendomsretten til varen inntil betaling er skjedd fullt og helt. Jmfr. Panteloven § 3-17 og
Tvangsfullbyrdelsesloven § 9.2. Vi forbeholder oss retten til å endre sortiment og priser uten varsel. Vi tar forbehold om eventuelle
skrivefeil, trykkfeil og avvikende bilder.
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