
REIMO Weekender
campervan for hele familien, 5-7 personer
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PÅ TUR...
Lækker hverdagsbil, super
rejsevogn, pro campervan
• På basis af Volkswagen Transporter Kombi T6.1, kort elller

lang akselafstand (også mulig på basis af Caravelle)

• 2. skydedør som muligt tilvalg

• Hurtig afsted bekvemme rejser

• Stor jævn soveflade i stueetagen, hvor vognens totalbredde bliver

udnyttet, og med hæj liggekomfort - uden generende syninger eller

sikkerhedsseler

• 5 til 7 selesiddepladser

• Forskydelig og udtagelig uden værktøj 3-personers sovesofa med

nedfældelige nakkestøtter

• Isofixholder for 2 barnestole

• Plads til læsning af lange dele, ved at fjerne skuffen under sovesofaen

• Weekender køkkendel (standard) eller svingkøkken (tilvalg)

• Funktionel hverdagsbil og luksus campervan, fuldstændig som det

passer ind i din kalender. Din REIMO Weekender er altid klar!
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Komfortabel dobbeltseng Stort bagagerum

Mere info:

Hverdagsbil og
campervan med
masser af plads

REIMO EasyFit hævetag Hyggelig siddegruppe

REIMO Weekender er en multifunktionel hverdags-
bil, både en enkel men også luksuriøs vogn.
Alltagsfahrzeug von schlicht bis luxuriös.
Om den anvendes til job, hverdag eller fritid - så er
REIMO Weekender altid i sit rette element og er
den perfekte vogn til enhver lejlighed.

Allround-vognen Weekender er i hverdagen og på
job en rummelig limousine med stor bevægelses-
frihed for5.7 personer (alle siddepladser med 3-
punkts seler) og rigelig med bagageplads i bag.

Til fritidsbrug bliver den, med køkkenenheden, den
perfekte rejsevogn med 4 fuldgyldige sengepladser,
2 i stuen og 2 på 1. sal. (Hævetag med tilvalgt
sengesystem)

Om den skal opbygges på VW Caravelle Comfortline
Basis eller på VW Transporter Kombi basis - det er dit
valg.

Den rummelige seng med en størellse på ca. 200x1150
cm tilbyder den bedste og højeste lige- og sovekomfort,
takket være den unikke REIMO Variotech 3000 sovesofa.

Den forskydelige sovesofa tilbyder enorm fleksibilitet på
størrelsen af bagagerummet og opholdsrummet. Takket
være en luge i hækhylden kan man også komme til baga-
gerummet fra den opredte seng, udenat skulle ud af
vognen.

Ved at tilvælge sengesystemet til hævetaget, får du 2
sovepladser på 1. sal, med højeste liggekomfort.
Hævetaget med lukses-tagseng bliver eftertragtet.

Standard udstyret med vort multifunktions-svingbord, som
bliver opbevaret i svingdøren,når ikke det anvendes. Bordet
kan, takket være dets integrerede og højdejusterbare ben,
ligeledes anvendes udenfor som campingbord.

5-7

XXXL ca.193cmXXXL ca.200cm
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Weekender Swing køkkener
• Svingbart og udtageligt køkkendel til montering bag

ved forsædet.

• Med rustfri stålvask og vandsystem

• Bekvem madlavning udenfor vognen

• Ingen lugt- og røg-gener i vognen

• Gode opbevaringspladser, store skuffer

• 2 bæregreb for lettere håndtering

• Køkkenenheden kan til hverdagsbrug blive stående

hjemme (kun som personvognsregistrerede

køretøjer)

Forskellige anvendelsemuligheder:
• I vognen, fikseret i Reimo-bundskinnen

• Udsvinget efter behov med svingbeslaget (tilvalg)

• Svingholder fås for venstre eller højre side

• Udtagelig for madlavning ude i det fri eller i forteltet

Swing Easy udstyr:
•

•
10 liter frisk– og spildevandsdunke.

• 1 skuffe for bestik og smådele
• 1 opbevaringsrum for gryder og service
• 1 opbevaringsrum for gaspatron-blus
• 2 side klapborde 388 x 295 mm
Mål: B595mm (borde foldet ned) x H730 mm x D450mm
(ekstra dunke 76mm)

Swing Flex udstyr:
• ogeblus-vask med hane-kombination med

glaslåge.

• med dykpumpe (tilslutning til 12V stikdåse), 10

ltr friskvandsdunk, 10 ltr spildevandsdunk

• Integreret gasskab for en 2,8 kg dasflaske

• 1 skuffe for bestik og smådele
1 opbevaringsrum for potter og service

• 2 side klapborde 388 x 295 mm
• 1 fastgørelsesnakke 350 x 260 mm
Mål: B595mm (borde foldet ned)x H730 mm x D450mm (ek-
stra dunke 76mm)

Til Swing Flex køkkenet kræves der gasskabs-udluftning gennem
vognens bund.

For at kunne tilpasse vognen til dit be-

hov, tilbyder vi forskellige køkken valg-

muligheder:

Swing Flex m. gasblus og vask.

Swing Easy m. gaspatron-blus og vask.

Weekender m. gaspatron-blus og vask.

CampingBox W
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CampingBox WWeekender køkken

Med komplet køkkenudstyr:
2x12 ltr dunke for friskvand og spildevand er placeret i
køkkenets bagdel, og bliver skjult af forsædets ryglæn.
Rum,elig bestikskuffe, og stort skab forneden. Weekender
køkkenet kan monteres både bag førersædet såvel som for-
reste passagersæde. Mål: H73 x B65 x T48,5 cm.
(Vægt ca. 35 kg). Gaspatron-blus i side skabet.

• Multi-køkken koncept for montering ind i REIMO Week-
ender hækdelen.

• Monteringen kræver ingen ændringer på køretøjet
• 2 skuffer med gaspatron-blus, sammenfoldelig vask, van-
dhane, dykpumpe, vanddunk samt udtræk for kompr. kø-
leboks

REIMO CampingBox W bliver udskiftet med bagagerumsaf-
dækningen bag ved sovesofa V3000®. I forbindelse med den
eksisterende bagpude udvider den V3000® sengen.

CampingBox er desuden forsynet med 2 udtrækkelige opbe-
varingsbokse.

Udtrækket for en kompressor køleboks er forberedt til en 16
ltr kompressor køleboks, eksempelvis Carbest Van M
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• REIMO EasyFit hævetag
• Sengemål sovesofa: 2000 x 1500 mm
• Sengemål 1. sal: 1950 x 1200 mm
• Sovesofa model: Variotech® 3000
• forskydelig i 6 (kort model) og 7 (lang model) positioner
• Siddepladser: 5 til 7
• Gasforsyning: afhængig af opbygning
• 2. Batterie: AGM 100 Ah med relæ
• Ladeboostertil ladeoptimering under kørslen
• LED belysningssystem
• Bagagerum: 1300 x 860 x 440 mm (ca. 565 l)

(Oplysninger ifølge producenter

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

Belastningseksempel:
Basisvogn Volkswagen T6.1 Caravelle Comfortline
Motor: 2,0 L Diesel
Tilladte totalvægt: 3080 kg
Nyttelast ca. 720 kg

· EasyFit sengesystem (Standard eller Lux tallerkenlamel)
· Løftetag
· Lakering hævetag i vognens originalfave
· Opgradering af forbrugsbatteri til lithium
· 3. batteri
· Udluftningsvindue med rollo-gardin i bagklap
· Paktaske for bagklap med 2 Camp4 Toscana stole
· Skuffe under sovesofa 430 x 750 x 280 mm (ca. 90 l)
· Diesel varmer
· Enkeltsæde
· Læder eller dellæder polstring

REIMO ekstraudstyr (tilvalg)Basisudstyr og tekniske data

Dag Dag

NatNat

Grundplan kort akselafstand Grundpland lang akselafstand



Reimo GmbH

Boschring 10 · D-63329 Egelsbach

www.reimo.com

Email B2B: tqlauritsen@reimo.com

Reimo Van-Concept partnere DK:

www.jpcaravan.dk

Tel. 8988 3126

www.aabycamp.dk

Tel. 9824 4800

www.reimo.com/da
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Bundplade finish Tilvalg sædebetræk

Quad

Bricks

Skibsbund

Tessin

Standard sædebetræk

Double Grid

Classic Grey

Ægte læder kombination


