
MultiStyle
Campervan med 4 sovepladser, køkken og toilet
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MultiStyle
Campervan med VIP klasse
og bo-komfort
• På basis af Volkswagen Transporter Kombi T6.1 med

kort eller lang akselafstand

• 2-rums-koncept med opholds/køkkenrum samt toiletrum

• 4 bekvemme enkeltstole med stor bevægelsesfrihed

• 2 komfort-enkeltsenge, 200x65 cm /190x65 cm

• 2 sovepladser på første sal (REIMO EasyFit hævetag)

• Hækkøkken med dobbelt gaskogeblus & vask i rustfrit stål

med glaslåg, køleskab samt opbevaringsplads

• Rummeligt 39-liter kompressor køleskab

• Separat WC-afdeling med Thetford kassettetoilet,

med egen vandtank og ventilation

• Varmtvandssystem og hækbruser (tilvalg)

• Masser af opbevaringsrum for feriebagagen
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Mere Info:

Stort køkken

2 enkeltsenge

Hyggelig loungeafdeling Komfortable enkeltsenge

Køkkensektion VW kort akselafstand Køkkensektion VW lang akselafstand

REIMO MultiStyle er den perfekte symbiose af

hverdagsbil og fritidsbil, bekvemme enkeltsæder

såvel som særskilt WC-afdeling.

Nyudviklet med de 2 enkeltsæder, som ved gans-

ke få håndgreb forvandles til 2 enkeltsenge (200 /

190 x 65 cm) og efterlader masser af opbevarings-

plads.

Således bibeholdes gangarealet hen til det fast-

monterede Thetford toilet altid frit, og en dør

sikrer adskillelse mellem køkken- og opholds-

arealet.

I køkkensektionen finder du et komplet udstyret

køkken med køleskab, vask, komfur og opbevari-

ngsfag.

MultiStyle - den perfekte VIP campervan.

Den rummelige 4-er siddegruppe frontsæder på drewjekonsol, 2
enkeltstole, svingbart bord og mellemgang.

Mellemgangen mellem de 2 enkeltsenge sørger for komforta-
belt gangareal til toilet og køkken. Mellempolstringen forbinder
efter behov de 2 senge.

Fuld udstyret køkkensektion med dobbelt blus komfur, vask,
kompressor køleskab og opbevaringsrum. Varmtvandssystem
kan tilvælges som ekstraudstyr.
(Billede viser køkken i Æbletræ finish uden Plus Pakke)

Komplet udstyret som kort version, men med større arbejds-
flader, 2 skuffer og et opbevaringsfag for køkkenting.
(Billede viser køkken i Højglans Hvid med Plus Pakke.

2-4 4

L ca.193cm ca.200cm
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Separat toiletrum Integreret klædeskab

Mørklægning Bekvem indgang via hækåbning

Aflukkelig toiletafdeling med indbygget Thetford kassettetoilet.
Dørpartiet forsvinder (pladsbesparende) bag døren, når toilettet
ikke er besat.
(Illustration viser lang model køretøj)

Klædeskab med udtrækkelig garderobestang og yderligere et
skabsfag nedenunder.
(illustration viser lang model køretøj)

De indbyggede gardiner beskytter ikke bare om natten, men
også mod nysgerrige blikke om dagen.

Indgang via vognens bagklp. Herfra har du optimal adgang til
køkkenet og opholdrummet. Ved lang akselafstand er der de-
suden plads til opbevaring af et campingbord og stole.
(Illustreret køretøj med læang akselafstand)

Vandforsyning & udendørs bruser

27 liter friskvandstank og 12 liter spildevandsdunk.
Varmtvands-system kan tilvælges og tilslutning til udendørs
bruser.

Top-Bordelektronik

- Ladebooster og 2. batteri (forbrugsbatteri) 100 Ah
- 230V anlæg med CEE-stikdåse (i motorrummet)
og 20 A lader, FI-relæ

- 12V anlæg med betjeningsvenligt styrepanel
- 12V/230V og dobbelt USB-dåse
- Belysning: 3 LED lamper, indirekte belysning,
2 læselamper ved enkeltsæderne samt belysning i
indgangstrin.
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REIMO MultiStyle er den fuldendte campervan med 4 sengepladser, hvoraf de 2 er på første sal, hvor EasyFit taet byder
jer velkommen med en lækker madras på ca. 195 x 120 x 5 cm., 3 vinduer hvoraf de 2 sidevinduer er forsynet med mygge-
net, som kan åbnes med lynlås.
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• Seng forneden (liggeflade): 1980x650/1920x650 mm
• Seng foroven (liggeflade): 1950x1200 mm
• Sovesofa: V 1000
• Siddepladser (selepladser): 4
• Køleskab: 39l kompressor køleskab
• Gasforsyning: 2 x 5 kg
• Friskvand: 27l vandtank
• Spildevand: 12l vandtank
• 230V anlæg med CEE-stikdåse og 20A lader, FI-relæ
• 12V anlæg med styrepanel og 12V dobbelt USB stikdåse
• 2. batteri AGM 100Ah
• Ladebooster for optimering af opladning under kørslen
• LED belysningssystem
• Bagagerum: 2 x 68l i sædesokkel under enkeltsæderne
• + 140/185l klædeskab, 50/75l bundskab, vægskab på
• toilettet og 2 x opbevaringsrum på toilettet, og desuden
• 2 x opbevaringsrum bagved enkeltsæderne samt hele 60l
bagageplads foran klædeskabet.

(Mål ifølge producenten)

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

Laste-eksempel:
Standardversion Volkswagen T6.1 Kombi
Motor: 2,0 l Diesel
Tilladte totalvægt: 2800 kg
Nyttelast: ca. 400 kg

. Lakering af hævetaget
· Opgradering til Lithium-Batterie
· Udluftningsvindue med rollo-gardin i hækklappen
· Varmtvandssystem
· Hækbruser udendørs
· Standvarme (gas- eller dieseldrevet)
· Læder- oder dellæderstue
· Plus Pakke: Køkken med højglans bordplade, stort
klapbord bag førersædet, multifunktionsskinne med
LED-belysning under bordpladen

REIMO ekstraudstyr (tillægsvalg)Standardversion, tekniske specifikationer

Bodel dag Bodel dag

Køretøj med kort aksel-afstand Køretøj med lang aksel-afstand

Bodel natBodel nat



Options-Dekore Sædebetræk design tilvalg

Antrasit metallic

Bricks

Højglans hvid

Højglans sølv

Møbel finish

Æbletræ

Sædebetræk standard

Double Grid
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REIMO Van-Concept DK:

www.aabycamp.dk

Tel.: 9824 4800

www.jpcaravan.dk

Tel.: 8988 3126

Email B2B:

tqlauritsen@reimo.com

Facebook: reimodanmark

Bundplade designs

Quad

Skibsdæk

Tessin

Classic grå


