
REIMO TrioStyle
- fem stjerner - på fire hjul - den er cool -
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TrioStyle
FOR DEN KRÆSNE

• På basis af VW T6.1 Kombi, kort eller lang version

• 5 til 7 luksuriøse siddepladser med integreret 3-punkts seler

• 3-personers sovesofa med sænkbar nakkestøtter

• Isofix beslag for 2 barnestole

• Mulig læsning af lange dele (surfboard/ski) ved at fjerne bagageskuffen

under sovesofaen

• 2-4 sovepladser (Sengesystem i hævetaget er ekstra tilvalg)

• Udstyret med komfortseng (Variotech 3000 sovesofa):

Helt flad og komfortpolstret soveflade, 200 x 126 cm

• Eksklusive møbeldele med køkkenafsnit,

garderobeskab og opbevaringsrum

• Stort 39 liters kompressor køleskabü

• Variabelt bagagerum:

Kort akselafstand: 565 til 4000 liter

Lang akselafstand: 565 til 4800 liter
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Ekstra enkeltsæde Køkkensektion - kompakt og rummelig

mere info:

Eksklusivt
udstyr

Høj sovekomfort Hyggelig siddegruppe

REIMO TrioStyle – en eksklusiv fuldudstyret cam-

pervan forvandlet til en lækker multivogn.

Om det er til job, hverdag eller fritidsanvendelse,

så er REIMO TrioStyle det perfekte køretøj, som

overbeviser i alle detaljer - en limousine med

masser af plads og bevægelsesfrihed for 5-7 pas-

sagerer.

Alle siddepladser med 3-punkts sikkerhedsseler

og ydermere et stort rummeligt bagagerum.

I fritiden forvandler vognen sig til en eksklusiv

campervan med 2-4 sovepladser - 2 i stueetagen

og 2 på 1. sal med sengesystemet i hævetaget

(sengesystem tilvalg)

Enkeltsæde til udvidelse af den 6. eller 7. siddeplads.
Forsynet med 3-punkts sikkerhedssele og justerbart ryglæn.
(*3 t. tilladt totalvægt påkrævet)

Det nydesignede køkkenafsnit giver mere benplads for føreren.
Udstyret med lækkert 2-blus komfur og vask i rustfrit stål og med
glaslåger samt kompressor køleskab. Skufferne sørger for den nø-
dvendige opbevaringsplads. Den udtrækkelige vandhane/bruser
kan også anvendes som udendørs bruser gennem køkkenets skyd-
evindue.

Stor og komfortabel soveflade ved sovesofaen slået ned til dob-
beltseng, 200 x 126 cm.
Virkelig høj liggekomfort da man ligger på den ekstra-polsterede
bagside af sovesofaen. Dermed undgår du generende syninger,
bælter og kurver. Hurtig og enkel sengeredning, uden at sofaen
skal skubbes væk.

Passagersæde på drejesokkel er standard, førersædet på dreje-
sokkel er tilvalg - hvilket gør det muligt med en hyggelig sidde-
grupppe omkring svingbordet.
Bordet bliver opbevaret i skydedøren når ikke det anvendes, og
sparer derved masser af plads. Desuden kan bordet jo
naturligvis anvendes udenfor.

(TrioStyle på kort vognmodel afbilledet)

5+2

XL ca.193cmXL ca.200cm
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Ekstra klædeskab Opbevaring for Porta Potti toilet

Friskvand og spildevand ombord Stort bagagerum

Det ekstra klædeskab er muligt i VW T6.1 med lang akselaf-
stand. Hvilket betyder: en campervan med 2 garderobeskabe!
(Billede viser Æbletræ-finish, som er tilvalg)

Opbevaringsrum i møbelfaget egner sig perfekt til opbevaring
af et Porta Potti toilet. i

For friskvand ombord sørger 2 dun ke (Quck-koblingssytem)
med hver 12 liters volumen (ekstraudstyr som alternativ: 49 li-
ters vandtank). Til spildevandet er der en 27 liters tank indbyg-
get bag ved køkkenmodulet. (afløb nedenud).
En bred skuffe (ekstraudstyr) under sovesofaen er tilgængelig
fra 2 sider.

Det variable bagagerum kan opjusteres via den opklaapelige
sofahylde og den udtagelige sovesofa, til ca. 4000 liter (4800 li-
ter ved lang akselafstand). Således er der også plads til større
transportgods som f.eks. cykler og lignende.

Praktisk bagagerumslåg

Gør det muligt at komme til bagagerummet direkte fra bodelen,
uden at skulle ud af vognen. Løft låget i sovesofahylden, og du
har direkte adgang til bagagerummet. En dejlig detalje, specielt
i dårligt vejr eller i mørke.

Topklasse komfort-elektronik

- 2. Batteri AGM med 100 Ah og ladebooster
- 230V anlaæg med CEE stikdåse (i motorrum) og 20A lader,

FI relæ
- Dobbelt USB ladestikdåse, 230V+12V stikdåser
- 12V anlæg med betjeningsvenligt styrepanel indbygget i

møbeldelen
- Indirekte belysning: 2 lysstoflamper, LED-lister og Gepäck-
rumbelysning

- Skydedørs trinbrædt med belysning
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Et andet alternativ kan være dette løftetag for ståhøjde i vognen (ved køkkenet).

Valget er dit!

REIMO EasyFit hævetag med integreret isolering og gastrykfjedre, Sengesystem (tilvalg) med en soveflade på ca. 195x120
cm. Madrastykkelse ca. 5 cm. For højere sovekomfort kan taget forsynes med en Luxusseng med tallerkenfjedre-bund (til-
valg). EasyFit er med 3 vinduer, hvoraf de 2 sidevinduer er med myggenet, som kan lynes op så der er åbent ud. En bekvam
qlick-lås til taget er ligeledes et muligt tilvalg.
Ønsker du endnu mere komfort, så er valget Panorama (OpenSky) eller elektrisk hæve- og sænke-funktion.
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• Sengemål stuen: 2000 x 1260 mm
• Sengemål 1. sal (sengesyst. tilvælges) 1950 x 1200 mm
• Sovesofa: Variotech® 3000
• Forskydelig i 6 (kort) eller 7 (lang) pos.
• Siddepladser: 5 til 7
• Køleskab: 39ltr. kompressor
• Gaforsyning 2 x 5 kg
• Frischwasser: 2 x 12 ltr. dunke
• (ekstra) 49 ltr. tank
• Abwasser: 27 ltr. tank
• 230V anlæg med CEE stikdåse, 20A lader og FI relæ
• Elektroanlæg 12V med styrepanel, 12V og dobbelt-USB
stikdåse

• 2. batteri 100 Ah med relæ
• Ladebooster for optimering af opladning under kørsel
• LED Bbelysningssystem
• Bagagerum: 1260 x 860 x 400 mm (ca. 433 l)
• Højskab: 1170 x 1260 x 330 mm
• Overskab: 970 x 360 x 90 mm (ca.32 l)
REIMO EasyFit hævetag (uden sengesystem)

(Oplysninger fra vognfabrikanten)

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

Lasteeksempel:
Standardversion Volkswagen T6.1 (kort akselafstand)
Motor: 2,0 l Diesel
Tilladte totalvægt: 2800 kg
Nyttelast: ca. 400 kg

Bo-del dag Bo-del dag

Bo-del natBo-del nat

· Sengesystem for EasyFit (forskellige valgmuligheder)
· Løftetag i stedet for EasyFit hævetag
· Lakering af hævtag i vognens farve
· Opgradering af forbrugsbatteri til Lithium batteri
· 3. batteri
· Udluftningsvindue i bagklappen
· Packtaske for bagklappen med 2 Camp4 Toscana stole
· Udtræksskuffer under sovesofa 430x750x280 mm (90 l)
· Diesel- eller gasopvarmning
· Enkeltsæde
· Læder eller dellæder stole/sofa

REIMO ekstraudstyr (tilvalg)

Stuen kort akselafstand Stuen lang akselafstand

Standardudstyr og tekniske data

Et andet alternativ kan være dette løftetag for ståhøjde i vognen (ved køkkenet).

Valget er dit!



Reimo GmbH

Boschring 10 · D-63329 Egelsbach

www.reimo.com

Email B2B kontakt:

tqlauritsen@reimo.com

REIMO Van-Concept partnere DK:

www.aabycamp.dk

Tel.: 9824 4800

www.jpcaravan.dk

Tel.: 8988 3126

Tilvalg sædebetræk

Ægte læder-kombination

Standard sædebetræk

Double Grid

www.reimo.com/da
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