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CityVan
Det perfekte fritids- og
hverdagskøretøj
• Opbygges på basis af Volkswagen Transporter Kombi T6.1

med kort eller land akselafstand

• 5 – 7 luksuriøse selepladser

• Forskydelig og udtagelig (uden værktøj) 3-personers sovesofa med ind-

stillelige nakkestøtter

• Isofixholder for 2 barnestole

• Lastemulighed for lange dele ved at fjerne skuffen under sovesofaen

• Stor komfortseng i stueetage: Liggeflade ca. 200x136 cm

• Lækker dobbeltseng på 1.sal i EasyFit hævetaget

• Superslank funktionsmøblement med køleboks, gaspatron-blus og

rustfri stålvask med vandhane

• Kraftfuld 26 liter indbygnings kompressorkøleboks

• Formidabelt bagagerum:

Kort akselafstand: 690 liter til ca. 4800 liter

Lang akselafstand: 690 liter til ca. 5800 liter



3Illustration viser Porta Potti opbevaringssystem i møbeldelen
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Mere info:

Fantastisk
plads-koncept

Enkeltsæde (tilvalg) Hyggelig siddegruppe

Imponerende rum-koncept

REIMO CityVan muliggør multifunktionel

køreglæde og tilbyder dig en omfangsrig standard-

udstyrsliste som opfylder selv høje krav.

Vognens imponerende plads-koncept og alsidighed

åbner for nærmest grænseløse muligheder for en-

hver situation.

Med 5 til 7 komfortable siddepladser, en slank

møbeldel fyldt med funktionalitet.op til 4 soveplad-

ser; 2 i stueetagen (Variotech 3000 sovesofa) og 2

på 1. sal hvis du tilvælger sengesystemet til Easy-

Fit hævetaget, og masser af bagage- og opbevari-

ngsrum er CityVan både et fritids- såvel som et

lækkert hverdagskøretøj.

Den elegante og geniale indretning gør CityVan til

din ideelle fritidspartner og allround-talent.

For udvidelse til 6. eller 6. + 7. siddeplads*
Sæde med 3-punktssele og nedfældeligt ryglæn.

(* 3ton tilladte totalvægt er påkrævet. Ill. viser TrioStyle)

Hjemlig atmosfære med ekstra bred sovesofa. Forskyde-
ligt bord for mere bevægelsesfrihed og bekvem adgang til
køkkendelen.

Ved hjælp af forsæderne på drejesokkel (passagersæde
standard, førersæde tilvalg) bliver siddegruppen for 5
personer fikset med et snuptag.

Køkken med integreret vandforsyning

Integreret vandsystem med 13 ltr frisk- og spildevand.
Udstyret med en 26 ltr kompressor køleboks, gaspatron-
blus og rustfri stålvask med hane og 12V pumpe.
Smart opbevaringsfag (tilvalg) for PortaPotti toilet
(tilvalg).

XXL ca.193cmXXL ca.200cm
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Gaspatron-blus og opbevaringsdel Integreret 26 ltr kompressor-køleboks

Gaspatron-blusset med tændsikring er gemt sikkert og
godt af vejen i køkkenskabet under kørslen. Blusset an-
vender de populære 220g Butan ventilpatroner.
Kompakt, billig og enkel i drift
Mål: L34,5 x B28,5 x H12,0 cm

Den standard-monterede 26 ltr kompressor køleboks
kan indeholde 1,5 ltr flasker stående. Kolde drikke og
friske madvarer er sikret til enhver tid, og placeringen
indbygget i grebshøjde ved siden af sovesofaen må da
siges at være særdeles komfortabelt.

Lange rekvisitter er ingen hindring! Masser af plads i bagagerummet

Ved at fjerne skuffen under sovesofaen får du mulighed
for at kunne transportere lange rekvisitter som surfboard,
ski og snowboard. Lasteevne op til 2,4 mtr længde bag ved
førersædet og sågar op til 3,5 mtr mellem forsæderne.
Lastehøjden under sovesofaen er ca. 31 cm og bredden er
ca. 60 cm.

46 cm bagagerumshøjde ved nedklappet hækhylde. Ved op-
klappet hækhylde Ved opklappet hækhylde måler bagager-
ummet B120 x D85 cm, ca. 690 ltr.
Sovesofaen kan skydes helt hen bag ved forsæderne via
skinnerne, derved vokser kapaciteten til ca. 4800 ltr (kort
model) og 5800 ltr (lang model).

Stor komfort liggeflade

Med omslået sovesofa får du en stor dobbeltseng på ca.
136x200 cm med særdeles høj liggekomfort, da man
ligger på den ekstra polstrede bagside sofaen, hvilket
betyder INGEN generende stikninger, kurver eller seler.

Rostfri stålvask med låg

I møbeldelen er der indbygget en rustfri stålvask (325 x
176 mm) med vandhane og med låg, 13 ltr
friskvands- og 13 ltr spildevandsdunke kompakt integre-
ret i møbeldelen.
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Et lille løftetag kan ligeledes være et alternativ.REIMO EasyFit hævetaget giver fuld ståhøjde i din campervan, og er produceret med integreret isolering i taget samt
gastrykfjedre som sikrer en let håndtering af taget (åbne og lukke). Sengesystem kan tilvælges - med en lækker møbel-
polser-betrukken skummadras på 5 cm. Luxus sengesystem med tallerken-lameller kan også tilvælges.
Taget er forsynet med 3 dejlige panoramavinduer med integreret gardinsystem. Sidevinduerne er desuden med myggenet,
som kan lynlåsåbnes helt. Endnu mere komfort: REIOM Open Sky panoramatag (afbilledet), eller elektrisk hævetag.
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• REIMO EasyFit hævetag (uden sengesystem tilvalg)
• Sengemål sovesofa: 2000 x 1360 mm
• Sengemål 1. sal hævetag: 1950 x 1200 mm
• Sovesofa model: Variotech® 3000
• forskydelig i 6 (kort akselafstand) eller 7 (lang) positioner
• Siddepladser: 5 – 7
• Køleboks: 26 tr. kompressor-køhlboks
• Gasforsyning: Gaspatron 220g i gasblusset
• Friskvand / Spildevand: 13 l / 13 l
• Elektroanlæg 12V med styrepanel, 12V- og dobbelt-USB
Stikdåse

• Brugsatteri (2. batteri): AGM 100 Ah med skillerelæ
• Ladebooster for ladeoptimering under kørslen
• LED belysningssystem
• Bagagerum: 1200 x 860 x 460 mm (ca. 690 l)
• Overskab: 1230 x 270 x 1100 mm (ca. 36 l)

(Oplysinger ifølge producenten)

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

Belastningseksempel:

Basiskøretøj Volkswagen T6.1 Kombi

Motor: 2,0 L Diesel
Tilladte totalvægt: 2800 kg
Nyttelast: ca. 450 kg

· Sengesystem EasyFit hævetag: Standard eller Luxus
· Løftetag
· 3. Batteri
· Lithium-batteri
· 230V landstrøm
· Skuffe under sovesofa
· Porta Potti fag til møbelrækken, eller som siddeskammel i
gulvskinnen
· Paktaske til bagklappen med 2 campingstole
· Myggenet for bagklap og skydedør
· Markise (aftagelig)
· Enkeltsæde

REIMO ekstraudstyr (tilvalg)Standardudstyr og tekniske data

Et lille løftetag kan ligeledes være et alternativ.

Dag Dag

Grundskitse kort akselafstand Grundskitse lang akselafstand

NatNat



Tilvalg møbelfinish

Højglans hvid

Højglans sølv

Højglans sort

Standard møbelfinish

Anthrazit-Metallic
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Reimo GmbH
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Email B2B: tqlauritsen@reimo.com

REIMO Van-Concept partnere DK:

www.jpcaravan.dk

Tel. 8988 3126

www.aabycamp.dk

Tel. 9824 4800

Facebook: reimodanmark

tilvalg sædebetræk

Standard sædebetræk

Double Grid

Ægte læder-kombination

Bricks

Classic Grey

Bundplade finish

Quad

Skibsdæk

Tessin


