
SportCamper
lækker campervan & lækker pris
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Enkel & sporty
Meget udstyr til en
overkommelig pris
• På basis af Volkswagen Transporter T6.1 kassevogn

kort eller lang akselafstand

• Kompakt køretøj i den klassiske campervan segment

• 5 luksuriøse siddepladser med integreret 3-punkts sikkerhedssele

• 3-personers sofa med justerbare nakkestøtter

• Isofix for 2 barnestole

• Reimo V3000 sovesofa udstyret med komfortseng:

Plan gennempolstret soveflade ca. 190 x 126 cm

• Møblement med veludstyret køkkendel,

klædeskab og opbevaringsrum

• 45-liter kompressor køleskab med frostbakke

• Fuldt ud velgenet som hverdagsbil såvel som rejse- & feriebil

• Lange rejser bliver en fornøjelse i REIMO SportCamper
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Variotech® 3100 sovesofa

En campervan
for nysgerrige
nomader...
Reimo SportCamper – klassisk campervan med

moderne og funktionel opbygning.

Udstyret med vores unikke komfort sovesofa

Variotech® 3100, stor og rummelig møbeldel med

køkkensektion, klædeskab, opbevaringsrum, sving-

bord, EasyFit hævetag, alt sammen medvirkende

til at SportCamper er klar til den perfekte ferie/

rejse.

Med de kompakte mål, kombineret med 5 sele-

pladser, er det samtidig den perfekte hverdagsog

familiebil.

3 siddepladser med 3-punkts sikkerhedsseler, såvel som
integrerede sænkbare nakkestøtter.

2 Isofix fastmonteringspunkter for barnestole.
Helt flad og polstret sovveflade på 190 x 126 cm.

XL ca.193cmXL ca.200cm
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Stort rummeligt bagagerumFrisk- & spildevand om bord

45 liter kompressorkøleskab

Opbevaring for Porta Potti toilet

Høj sovekomfort

Det indbyggede kompressor køleskab med frosthylde og 45 liter
volumen, køler dine madvarer ned uanset udenomstemeratu-
ren. Det perfekte valg for optimal nedkøling og minimalt strø-
mforbrug.

Opbevaringsrummet i møblementet passer perfekt til opvaring
af Porta Potti toilettet.

Hurtig og nem sengeredning. Soveflade ved udslået sovesofa, 190
x 126 cm. Høj liggekomfort, da man ligger på en overdådig velpols-
tret seng, nemlig bagsiden af sovesofaen!
Ingen syninger eller seler der forwtyrrer sovekomforten -
det garanterer den unikke REIMO Variotech 3100 sovesofa.

Campervan med god bevægelsesfrihed

Køkkenet fremstillet i robuste og slidstærke materialer tilbyder
god plads og funktionalitet, Køkkenet indeholder bl.a. et integ-
reret 2-blus komfur med vask, i rustfrit stål, opbevaringsskabe
og et smart skuffeudtræk for bestik.

Når sovesofaens hækpolstring bliver slået op, får man et st-
ort bagagerum på ca. 1300 liter. Er hækpolstringen slået ned
har manb stadig ca. 565 liter til rådighed.

For friskvandsforsyningen sørger de 2 dunke med hver 12 liter
volumen for at forsyningen er klar. For spildevandet er en 16 li-
ter tank monteret bag køkkenet.
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Alternativ til EasyFit hævetaget er også EasyFit løftetaget som blot giver
ståhøjde i opholdsarealet, og en minimal vognhøjde forøgelse på kun 5 cm.

REIMO Easy Fit hævetag med integreret isolation und gastrykfjedre. Sengesystem (tilvalg) med en soveflade på ca. 195 x
120 cm. og en madrastykkelse på ca. 5 cm. For en højere sovekomfort kan hævetaget bestilles med Luxus-seng med
tallerkenfjedre-bund. 3 vinduer, sideinduerne med myggenet som med lynlåsen kan åbnes helt.
Endnu mere komfort får man med vores Panorama Funktion (OpenSky) eller elektrisk hæve-sænke-funktion.
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•

• Sengemål forneden: 1900 x 1260 mm
• Sengemål 1. sal: 1950 x 1200 mm
• Sovesofa model: Variotech® 3100 starr
• Siddepladser: 5
• Køleskab: 45-ltr.kompressor køleskab
• Gasforsyning: 2 x 5 kg
• Friskvand: 2 x 12-ltr. dunke
• Spildevand: 16-ltr. tank
• 230V anlæg med CEE stikdåse og lader 20 A, FI relæ
• Elektroanlæg 12V med styrepanel, 12V + dobbelt USB-stik-
dåse

• 2. Batterie AGM 100 Ah relæ
• Ladebooster for ladeoptimering under kørsel
• LED belysningssystem
• Bagagerum (kort version): 1310x760x460 mm (ca. 458 l)
• Bagagerum (lang version):1310x1100x460 mm (ca. 662 l)
• Højskab (kort version): 1170 x 1260 x 330 mm
• Højskab (lang version): 1570 x 1260 x 330 mm
• Opbevaring under sovesofa: 660x560x310 mm (ca. 115 l)
• Overskab: 970 x 360 x 90 mm (ca.32 l)
• EasyFit hævetag

(Mål ifølge vognproducent)

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

Lasteeksempel:
Standardvogn Volkswagen T6.1 (kort aksekafstand)
Motor: 2,0 l Diesel
Tilladte totalvægt: 2800 kg
Nyttelast: ca. 450 kg

· Sengesystem for EasyFit hævetag
· Løftetag (uden sengesystem)
· Lakering af tag i vognfarve
· Opgradering af forbrugsbatteri til

Lithium-jernfosfat-batteri
· Solcellepanel
· Udluftningsvindue på bagklap med Kombirollo
· Paktaske füo bagklap med 2 x Camp4 Toscana stole
· Diesel eller gasvarmesystem
· Læder- elller dellæder

REIMO ekstraudstyr (tilvalg)Standardudstyr og tekniske data

Bodel dag Bodel dag

Bodel natBodel nat

Kort akselafstand Lang akselafstand

Alternativ til EasyFit hævetaget er også EasyFit løftetaget som blot giver
ståhøjde i opholdsarealet, og en minimal vognhøjde forøgelse på kun 5 cm.
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Tilvalg sædebetræk
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Classic Grey
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