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BOORDEVOL AANBIEDINGEN
Voor al uw kampeerartikelen

FINLAND

kamperen onder de
Midzomernachtzon

ONTVANG ONZE
NIEUWSBRIEF

leuke weetjes, acties
en kampeertips

DE BOVAGBEURT
Voor een onbezorgde vakantie

WINk kGeSr

MAAK DE PUZZEL
en win een Cadac barbecue
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Thema:
Finland

Kamperen onder de Midzomernachtzon
In Finland vind je vele campings,
het mooiste van Finse campings is
dat ze altijd prachtig gelegen zijn.
Ze liggen aan de zee, een meer of
midden in een bos.

te stellen. En Finland heeft nog meer
te bieden: van de Aland-eilanden tot
de scherenkust, van de Samen in Fins
lapland tot de ongerepte bossen met
beren en wolven.

Het meest bekend in Finland, is het
merengebied. Maar liefst 200.000 meren vind je er, het is nauwelijks voor

Eropuit met kinderen
Ook met kinderen kun je hier prima
op avontuur, want het landschap is

2

hier niet al te ruig. Fietsen, varen,
kanoën - hier laat je ze kennismaken
met het echte outdoor leven.
Zin in een dagje uit? In Ähtäri vind je
een leuke kinderboerderij met dieren
die in Nederland niet voorkomen
en het Stoomlocomotievenpark van
Haapamäki is boeiend voor jong en
oud.

BBQ & KOKEN

BC ANTI-AANBAKFOLIE
Rond diam. 48 cm., kan vele
malen gebruikt worden.

5.50

NU VOOR

2-PITS GASSTEL
Alle op
gas gestookte
apparaten zijn niet
geschikt voor binnengebruik wegens open
verbranding.

Onbeveiligd 2,2 KW.
Afm. 50,5x33x10 cm.
3,2 kg (gebruik op gas), ook
3-pits uitvoering verkrijgbaar.
Van €44,95

29.95

NU VOOR

4-PITS GASSTEL

Thermisch beveiligd met 2x
2,2 kw en 2x 1,2 kw branders
Afm. 50,5x47x10 cm
4,5 kg (gebruik op gas)
Ingebouwde elektronische ontsteking.
Van €109,95

89.95

NU VOOR

MESTIC GLASGRILL MG 120
Elektrische tafelgrill met gehard glas
RVS behuizing afm 35,7x22,5x6 cm
Verbruik 550 watt
Van €49,95

NU VOOR

BBQ TAFELMODEL

CADAC GRILLOGAS
REVERSIBLE

Diameter Ø 36 cm. Standaard geleverd
met pandrager en bak/grillplaat.
Uit te breiden met Paëllapan
en bbq rooster.
Van €139,–

NU VOOR

39.95

99.95

Afmetingen op deze pagina zijn in lxbxh in cm aangeduid.

MESTIC GRILLPLAAT MG 100

Elektrische tafelgrill met anti-aanbaklaag en
regelbare thermostaat. Afm. 25x25x10 cm.
Verbruik 800 Watt/ gewicht 1,6 kg
Van €25,95

NU VOOR

Wp aINk kGeSr

met lavastenen. Afm. 42x27x25 cm
4,6 kg (gebruik op gas)
Van €49,95

NU VOOR

34.95

19.95
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HUISHOUDELIJK

Compact en lichtgewicht

BOCAMP TWO-TONE MELAMINE SERVIES

Hoogwaardig melamine servies, licht in gewicht, vaatwasmachinebestendig,
krasbestendig en vrijwel onbreekbaar. Alle onderdelen zijn los te verkrijgen
in verschillende kleuren.
Bijvoorbeeld: BC kofﬁemok voor €3,50, 4-delige bestekset voor €2,95,
ontbijtbord €2,95, dinerbord €3,75, schaaltje €2,50
VANAF

DROOGMOLENSET

Wp aINk kGeSr

Complete aluminium 4-arms droogmolenset,
incl. voet, handige draagtas en haringen
om de droogmolen stormvast te
verankeren. Van €44,95

NU VOOR

29.95

BO-CAMP DISSELSET
VOOR DROOGMOLEN

Stalen droogmolenhouder. Past op
nagenoeg iedere buis van het
neuswiel. Afmetingen: 18,5x8cm.
NU VOOR

2.50

BEZEM MET
TELESCOOPSTEEL

9.95

(compact mee
te nemen)
Van €3,95

NU VOOR

3.50

AFVALZAKHOUDER
INKLAPBAAR
(compact mee
te nemen)
Van €7,95

NU VOOR

BC OPVOUWBARE SILICONENSERIE
opvouwbare ﬂuitketel met stalen bodem:
opvouwbare emmer:
opvouwbaar vergiet met stalen bodem:
opvouwbare afwasbak:
opvouwbare pan met stalen bodem:

4

van €19.95 voor €17,95
van €16,95 voor €14,95
van €16,95 voor €14,95
van €22,50 voor €19,95
van €27,95 voor €22,95

6.95

KUNSTSTOF WASBAK

VANAF

14.95

met handvaten in
diverse kleuren. 13 liter.
afm. 35x35x18 cm.
Van €5,95

NU VOOR

4.95

KEUKENAPPARATUUR

700

WATT

MESTIC OVEN

10 liter afm. 37,6x30,6x21,1 cm 800 watt/
gewicht 3,99 kg met timer
Van €42,95

NU VOOR

32.95

ROYAL PLUS

3-delige rvs pannenset, inhoud
1,3 ltr, 2 ltr en 3 ltr. Van €39,95

NU VOOR

MESTIC HETELUCHTOVEN

18 liter afm. 42,6x31,5x28,2 cm 800 watt/
gewicht 5,2 kg/ standen en timer functie
Van €64,95

10 KOPS KOFFIEZETTER

34.

95

Mestic kofﬁezetter (1,2 liter).
Verbruik 680 watt. Met droogkook
beveiliging automatische afslag.
Van €22,95

NU VOOR

Luxe pannen met keramische coating en
afneembare steel. Steelpan Ø16 cm /
Koekenpan Ø20 cm / Koekenpan Ø24 cm /
Hapjespan Ø24 cm / Wokpan Ø24 cm /
Wokpan Ø28 cm / Grillpan Ø26 cm

8.95

17 liter afm. 45,4x30x25 cm 700 watt/
gewicht 9,5 kg/ standen en timer functie
Van €84,95

NU VOOR

69.95

KOFFIEZETTER TRADITIONEEL

19.95

Mestic kofﬁezetter met thermoskan 10 kops
(1 liter). Verbruik 800 watt
Met droogkook beveiliging
Van €32,95

NU VOOR

27.95

Wp aINk kGeSr

PANNEN SPRINT ECO

VANAF

49.95

NU VOOR

MESTIC MAGNETRON

MESTIC WATERKOKER
0,8 liter verbruik 800 watt met
automatische afslag-/
droogkookbeveiliging
Van €22,95

NU VOOR

THERMOSKAN ELEGANT

16.95

Stijlvolle RVS kofﬁekan, 1,5 liter, dubbelwandige vacüum isolatie voor 8 uur warme of
24 uur koele dranken. Met handige
drukknop. Van €27,50

NU VOOR

22.95
5

MOVERS & ACCUMANAGEMENT

Denk ook aan uw
levelblokken ook handig
met een mover!

TRUMA CARAVAN MOVER HALFAUTOMAAT

• Geschikt voor 1800 kg/ eigen gewicht 34 kg/ garantie 5 jaar
• Handmatig aan- en afzwenken d.m.v. bijgeleverde telescoop hendel (synchroon op band met 1 kant bediening)
• Stijgingscapaciteit tot 15% mogelijk op
1800 kg
• Prijs gemonteerd met standaard accu
(34+25 kg) €1495,00
• Gemonteerd met lithium ion pwr extreme
x10 accu ( 34+2 kg) €1645,00

1495.00

EASYDRIVER BASIC 1.8 HALFAUTOMAAT

• Geschikt voor 1800 kg/ eigen gewicht 33 kg/ garantie 5 jaar
• Handmatig aan en af te slingeren met eigen pootslinger of
accuboormachine met opzetstuk (synchroon op band
met 1 kant bediening)
• Stijgingscapaciteit tot 18% mogelijk op 1800 kg
• Prijs gemonteerd met standaard accu
(33+25 kg) €1499,00
• Gemonteerd met Lithium ion MPP Reich
(33+2 kg) 20 ah accu €1849,00

1499.00

EGO MOVER TITANIUM HALFAUTOMAAT

• Geschikt voor 2250 kg/ eigen gewicht 30 kg/ garantie 5 jaar
• Handmatig in en uit te schakelen met
bijgeleverde wielmoersleutel (synchroon op band
met 1 kant bediening)
• Stijgingscapaciteit tot 18% mogelijk
op 1500 kg
• Prijs gemonteerd met standaard accu
(30+25 kg) €1295,00
• Prijs gemonteerd met X10 Lithium accu
(30+2 kg) €1445,00

1295.00
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MOVERS & ACCUMANAGEMENT

NDS INVERTER 1000 WATT ZUIVERE SINUS!
Heeft u geen stroom op 220 v en beschikt u over 12 v accu’s
dan kunt u gemakkelijk uw apparaten op 220 v
gebruiken. De zuivere sinus maakt het
mogelijk om ook apparaten als tv’s,
snelladers (e-bike) e.d. hierop te gebruiken.

329.00

NU VOOR

NDS ACCU
MANAGEMENT
WIRELESS
TOUCHSCREEN

ZONNEPANELEN (NDS) 100 WATT

Beheer uw accu’s met dit systeem.
Geeft informatie over uw accu’s en u
kunt zelf de accu’s aan- of uitschakelen. Imanager IM 12- 150 beheersysteem accu draadloos. Van €229,95

NU VOOR

PWR EXTREME X 30
• Capaciteit
• Max. continue stroom
• Kortstondige stroom
• Piekstroom
• Gewicht
• Afmetingen
Meerprijs bij
moverset €350,00

OOK
GESCHIKT
ALS
BOORDACCU!

30Ah
100A
200A
300A
5,6 kg
250 x 175 x 120 mm

459.00

209.95

Zonnepaneelset met montagebrackets, kabeldoorvoer,
suncontrol en 6 mtr. kabel. Genereer uw eigen stroom
met dit daglichtpaneel.
Afmeting paneel: 173x41,6x6 cm
gewicht: 12 kg. Standaard met een MPPT lader
zodat u meer uit uw zonne-energie haalt
Set (prijs zonder montage)

249.00

VANAF

Wp aINk kGeSr
PWR EXTREME X 10
• Capaciteit
• Max. continu stroom
• Kortstondige stroom
• Piekstroom
• Communicatie
• Gewicht
• Afmetingen
Meerprijs bij
moverset €175,00

10Ah
100A
150A
200A
Bluetooth
2,1 kg
182 x 120 x 90 mm

319.95

REICH MOBILITY
POWER PACK

• onderhoudsvrije lithium ion accu.
Incl. laden achter auto,
daglichtpaneel of 220v.
Weegt slechts 2 kg.
Meerprijs bij
moverset €350,00

495.00
7

TITANIUM XTREME

Tot 50% lichter dan andere mover-accu combinaties
Lichtmetalen behuizing
Gewichtsbesparing: 6 kg

Lichtmetalen aandrijfrollen
Gewichtsbesparing: 1 kg
Levenslange garantie

Efficiënte en
krachtige motoren
Gewichtsbesparing: 1 kg
Meer kracht,
minder gewicht.

Geheel afgesloten overbrenging
Uiterst efficiënte en bedrijfszekere
tandwielkast met stalen
tandwielen.

Lichtgewicht verbindingsstang
Gewichtsbesparing: 1,5 kg

PowerXtreme X10 LifePO4 accu
Gewichtsbesparing: 18 kg
Lichtgewicht, extreem krachtig
en extreem lange levensduur.

De Titanium Xtreme is een lichtgewicht mover met optimale prestaties.
Het hart van de mover wordt gevormd door de extreem krachtige
PowerXtreme X10 accu. Deze accu garandeert extreme kracht onder alle
omstandigheden. Met de X10 kan ruim 30 minuten gemanoeuvreerd worden,
ook in combinatie met zwaardere caravans. De mover en accu wegen bij
elkaar net meer dan 30 kg, een gewichtsbesparing van tot wel 50%!
De Titanium Xtreme wordt geleverd met 5 jaar garantie op mover en
accu, ook bij zelfmontage.

Service

Montage

Door de accu en mover te combineren en met ervaren
specialisten te werken garandeert EmergoPlus optimale
prestaties en 5 jaar garantie op beide producten.
De kans op een defect is te verwaarlozen, maar mocht
er onverhoopt zich een probleem voordoen, bent u
verzekerd van een voortreffelijke service.

De Titanium Xtreme wordt geleverd en gemonteerd door
ervaren bedrijven in de caravanbranche, welke verspreid zijn
over het gehele land. De verkooppunten zijn geselecteerd op
hun vakbekwaamheid en service niveau. Deze professionals
geven deskundig advies, luisteren naar de wens van de
klanten en monteren de mover op vakkundige wijze.

www.emergoplus.com

OPSTAPJES & LEVELLERS
OPSTAP STAAL
ENKEL EN DUBBEL

OPSTAP KUNSTSTOF
ENKEL EN DUBBEL

VANAF

FIAMMA LEVEL PRO

Ideaal voor caravans en voertuigen
met smalle wielen. Uw caravan in een
mum van tijd op de as level zetten.
Verkrijgbaar als set van 2 in grijs.
Afm 43x17x9 cm.
Draagvermogen 5 ton max.

VANAF

14.95

7.95

OPSTAPVOETJES

14.95
NU VOOR

14.95

Eenvoudig app-rijden
Met één vinger al op vakantie: De App-besturing
voor alle easydriver modellen (optioneel).

Uw caravan eenvoudig op elke gewenste plek neerzetten, is een gemeenschappelijk streven van
onze App-besturing voor smartphones en de daarbijbehorende achteraf te installeren app-controller.
Nu voor Apple-apparaten in de App Store en voor Android™ via reich-easydriver.com te downloaden.
Heel eenvoudig easydriver.
facebook.com/reich.easydriver
Apple en het Apple logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in Amerika en in andere landen. App store is een servicemerk van Apple Inc.
Android is een handelsmerk van Google Inc.
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FINLAND

Finland is gelegen tussen Rusland in het oosten, Noorwegen in het
noorden en Zweden in het noordwesten. In het zuiden wordt het van
Estland gescheiden door de Finse Golf. Finland wordt ‘het land van
de duizend meren’ genoemd. In werkelijkheid zijn het er zelfs rond de
180.000. Vooral in het zuidoosten van het land zijn ontelbare meren
en meertjes (dit als gevolg van de ijstijd).
Finland kan worden onderverdeeld in drie belangrijke geograﬁsche
streken; in het zuiden en het westen ligt een laagliggende kuststrook,
hier bevinden zich de belangrijkste steden van het land. De kuststrook
gaat verder in een enorm bebost binnenlands plateau (de Finse Meervlakte). In dit gebied liggen ongeveer 60.000 meren, waarvan velen
door korte rivieren, beken en kanalen worden verbonden. De 3e streek
van het land ligt in het noorden van de noordpoolcirkel en maakt deel
uit van Lapland. Het gebied is dun bebost of onvruchtbaar.

FINSE GERECHTEN

BEZIENSWAARDIGHEDEN
1. Helsinki

Helsinki heeft alles wat je van een hoofdstad
mag verwachten: veel winkels, uitgaansgelegenheden en indrukwekkende architectuur.

2. Kemi

Kemi ligt in het noorden van Finland, vlakbij
de grens met Zweden. Met name in de winter
is de stad het bezoeken waard, want dan
verrijst hier het Kemi SnowCastle.

3. Saimaameer

Saimaa is met 44.000 vierkante kilometer
water een van de grootste inlandse merengebieden van Europa. Het is erg populair bij toeristen maar ook de Finnen zelf hebben veelal
een vakantiehuisje aan een van de oevers.

4. Oulu

Oulu wordt ook wel de ‘Hoofdstad van het
Noorden’ genoemd omdat het de enige grote
stad is in het noorden van Finland. Steeds
meer mensen uit de regio trekken naar de
stad die daardoor snel groeit.

5. Lapland

Lapland beslaat ongeveer de helft van Finland
en is daarmee de grootste regio van het land.
Er wonen circa 200.000 mensen. Lapland
is in trek bij de wintersporters vanwege de
prachtige tochten die je met een rendierof hondenslee kunt maken.

10

6. Savolinna

In Savolinna, in het zuiden van Finland, vind je
het kasteel Olavinlinna. Het 14e-eeuwse fort
werd gebouwd als grens tussen oost en west
in het toenmalige Zweeds-Finland.

7. Midzomerfeest

Het Midzomerfeest verwijst naar 21 juni,
wanneer de zon op zijn hoogst staat, en is
een festival met Christelijke elementen. Het
wordt met name in Noord-Europa gevierd en
het feest wordt gehouden in het weekend dat
het dichtst bij 21 juni ligt.

8. Reindeer Park

Vlakbij Sallanturi vind je het Salla Reindeer
Park. Hier kun je een rendier- of hondensleetocht maken en rendieren voeden.

Lohikeitto

Lohikeitto is een romige zalmsoep met aardappel, prei en dille. De soep wordt altijd warm
geserveerd. Er is over dit gerecht nogal een
discussie of er nou wel of niet melk in hoort.
Wij denken dat dit de soep in ieder geval heerlijk
romig maakt!

9. Sauna

Finland telt ruim 1.5 miljoen sauna’s en het
bezoeken van een van hen is zeker de moeite
waard. De sauna heeft een sociale functie en
er vinden regelmatig zakelijke besprekingen
of zelfs diners plaats.

10. Turku

Turku is de oudste stad van Finland en was
tot 1812 zelfs de hoofdstad. Het middelpunt
van de stad is de markt.

Karjalanpiirakka

Karjalanpiirakka zijn traditionele Finse rijstpasteitjes, gemaakt van rijstepap in een
roggedeeg. Het wordt vaak gegeten samen
met ‘munavoi’ (een mengsel van geprakte
hardgekookte eieren en gesmolten boter).

CARAVANACCESSOIRES

Wp aINk kGeSr
SCM GOEDGEKEURD SLOT
Geschikt voor de volgende AL-KO
koppelingen: AK 10, AK160-300,
AKS 1300 en AKS 3004.
Verpakt in een rode koffer.
Van €97,50

NU VOOR

79.95

SCM GOEDGEKEURD SLOT
Voor Winterhoff WS 3000 koppeling
(v.a. 2003 blauwe uitvoering)
Verpakt in blauwe koffer.
Van €97,50

NU VOOR

79.95

SLOT ALCO SAFETY PREMIUM
Voor AKS 1300/AKS2004/3004.
Extra robuuste uitvoering en
SCM goedgekeurd disselslot.

157.95

NU VOOR

PROTEMPO
ANTIDIEFSTALBAL

Gasflessen, -slangen
en -regelaars bij uw
Wingsdealer verkrijgbaar

WIELKLEM
DOUBLELOCK BUFFALO

Met SCM goedkeuring is snel en
makkelijk aan te brengen zonder
gereedschap of extra hulpmiddelen.
Is geschikt voor
13, 14, 15 en 16 inch velgen.
Niet voor aluminium velgen.
Van €131,90

NU VOOR

Veiligheidsbal om in
uw koppeling te steken
om ingang te blokkeren.
Van €2,95

NU VOOR

MILENCO AERO³ CARAVANSPIEGEL
BOL/VLAK GLAS

Biedt een ongeëvenaarde stabiliteit bij hoge snelheden en voldoet aan de allerlaatste Europese
normen. Eenvoudige montage. Past op bijna alle
auto’s, 4x4’s en bestelauto’s geproduceerd vanaf
1995. Per set geleverd met opbergtas.
Vlak glas €64,95 - Bol glas €69,95

119.95

BIGFOOT BASIC

Set van 4.
Van €8,95

NU VOOR

CEE VERLENGKABEL

Neopreen kabel, compleet met
CEE stekkers.Verkrijgbaar in
verschillende lengtes
CEE verlengkabel 15 m in tas €22,95
CEE verlengkabel 25 m in tas €34,95
CEE verlengkabel 40 m in tas €44,95

22.95

CEE VERLENGKABEL 20 M

Incl. draagtas en Frans verloop.
Complete aansluitset bestaande uit
20 meter CEE kabel v.v. haakse CEE
stekker met randaarde 230V invoer.
Korte verloopkabel voor gebruik thuis
voor de deur en een
stevige opbergtas.

NU VOOR

64.95

NU VANAF

Wp aINk kGeSr

NU VANAF

2.50

49.95

7.95

UITDRAAISTEUN-ADAPTER
19 MM/30 CM
Voor het makkelijk uitdraaien
van uw steunen voor
o.a. camper en caravan.
Past op vrijwel iedere
accuboormachine.

NU VOOR

6.95
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INBOUW WERKPLAATS

Ook
verkrijgbaar
in onze
werkplaats
SERVICELUIK
THETFORD

DAKLUIK VOOR
GATMAAT 40 X 40 CM
Dakluik met geïntegreerde
vliegenhor en verduistering.
Van €73,25

NU VOOR

DAKLUIK MINI HEKI PLUS

69.

95

TRUMA BOILER
VERVANGINGSTANK
THERME TT2
voor de Truma
Therme TT-2 incl.
3x O-ring +
2x aftap.
Van €62,00

NU VOOR

Grote dubbelglas koepel van doorzichtig
polycarbonaat. Met verduistering
en muggengaas.
Voor dakdiktes 25 tot 42 mm.

119.

95

NU VOOR

Met dit luik creëer
je extra en gemakkelijke toegang tot
bepaalde ruimten in
de caravan of camper
(beplating wordt
orgin. overgezet).
Type 3:
afmeting 35 x 30 cm
Van €75,35

NU VOOR
Type 5: afmeting 75 x 30 cm
Van €101,75

NU VOOR

12 volt aansluiting. Detecteert lpg/
butaan-/propaangas, narcosegas en
koolmonoxide (beste werking in combinatie met extra sensor, om hoog- en
laagmeting te kunnen doen)
Compleetset van €109,90
incl. extra sensor.

59.

NU VOOR

99.

90

THULE SECURITY HANDRAIL

Het is een extra deurbeveiliging en een solide
instapbeugel. Het deurslot wordt door de
wand gemonteerd. Zowel voor links als rechts
draaiende deuren geschikt.
Van €109,00

NU VOOR

TRUMA
ULTRAHEAT

NU VOOR

12

69.95

3 GAS+ ALARM
MET EXTRA SENSOR

95

Verwarmingselement
230V (500,1000 en
2000W) incl. ruimte
thermostaat en
bedieningspaneel
en 3 m kabel
Van €352,35

54.95

99.95

THULE
DOOR LOCK

319.

95

Wp aINk kGeSr

Alle artikelen op deze pagina zijn excl. montage geprijsd (dit is situatie afhankelijk)

Veiligheidsslot
voor camper- of
caravandeur.
Van €54,00

NU VOOR

49.95
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ONDERHOUD & SCHADE

SCHADEHERSTEL
Een deuk is nooit leuk! En dat geldt voor elke beschadiging.
Maar als het toch gebeurt, dan nemen wij u alle zorgen uit handen.

Uw voordelen bij herstel door uw Wingsdealer:
- Het expertiserapport.
- Contact met uw verzekeringsmaatschappij.
- Onzichtbaar herstel van de schade.
- De financiële afwikkeling van de kosten
met uw verzekeringsmaatschappij.
- Herstel met alleen maar orginele onderdelen.
- Expertise van alle merken wegens nauwe
samenwerking met alle Wingsleden
- Heeft u een eigen risico, bespreek dit
met uw Wingsdealer.
Expertise
Onze jarenlange expertise op het gebied van schadeherstel garandeert dat u uw caravan weer in topconditie
terugkrijgt. In veel voorkomende gevallen nemen wij zelfs
geheel of gedeeltelijk uw eigen risico voor onze rekening.
Verzekering
Sommige verzekeringsmaatschappijen schrijven reparatie-adressen voor, waar zij een bepaalde relatie mee

hebben, maar daartoe kan men u niet verplichten.
Uiteindelijk bepaalt u waar uw caravan of camper
wordt hersteld.
Alle voorkomende schades
Wij werken samen met alle verzekeringsmaatschappijen. Wij zijn gespecialiseerd in het herstel
van deuken en krassen in aluminium structuurbeplating. Herstel van kunststof delen en natuurlijk
ook het ‘groot’ schadeherstel, zoals aanrijdingsschade, lekkageschade of hagelschade. Voor alle
voorkomende caravanschade van klein tot groot
kunt u bij ons terecht. Door de technieken die wij
hanteren kunnen wij veelal schadelastbesparende
reparaties uitvoeren.

UW BOVAG ONDERHOUDSBEURT BIJ:
Controle op 60 punten
Een BOVAG onderhoudsbeurt is een combinatie van keuring
en onderhoud aan alle wezenlijke onderdelen van uw
caravan.
De erkende keurmeesters van Wings controleren al deze punten
op o.a. de wettelijke eisen. Zoals uw banden en de veiligheid van
uw gasinstallatie. Daar waar nodig kan direct worden gerepareerd of vervangen. U ontvangt na de keuring een uitgebreid
BOVAG keuringsrapport, waarop vermeld staat op welke punten er
gecontroleerd is en wat de bevindingen zijn. Indien uw caravan op
alle punten is goedgekeurd, wordt deze voorzien van een BOVAG
keuringssticker. Hierop is de maand en het jaartal aangegeven
waarop de BOVAG onderhoudsbeurt heeft plaatsgevonden.

Uw voordelen:
•
•
•
•

Controle op veiligheid.
Uitgebreid keuringsrapport.
Onderhoud aan uw caravan.
Herstelwerkzaamheden
(in overleg met u).
• BOVAG keuringssticker.
• Er zeker van zijn dat u zorgeloos
kunt genieten van uw
caravanvakantie.
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PUZZEL
© Persbelangen

Neem even de tijd voor uzelf en maak onze puzzel. Met een beetje geluk wint u een Cadac Safari
chef. Stuur uw oplossing voor 31 oktober 2017 per
mail naar uw eigen Wingsdealer. Prijswinnaars
krijgen persoonlijk bericht. Over deze prijsvraag kan niet worden
gecorrespondeerd.
Prijzen kunnen niet
worden ingeruild tegen
contanten.
WOORDZOEKER
De woorden staan in alle richtingen. Sommige letters worden
vaker gebruikt. Na oplossing vormen de overgebleven letters
een zin.

ACCU - BERGEN - BEZEM - CAMPING - DOUCHE - EMMER
- FIETSENDRAGER - GASSLANG - GEVARENPLAAT
- GIDS - HARING - KACHEL - KASTJE - KOPPELING KORTING - KUSSEN - MOBICOOL - MOVER - OPSTAPJE
- PANNEN - SLAAPZAK - SPATEL - SPIEGELS - STEKKER
- STORMBAND - STRAND - TENT - TOILET - VLOERKLEED
- WIFI - WIJN - ZWEMBAD
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WATER
JERRYCAN LUXE
MET TUIT/KRAAN
10 liter
15 liter
20 liter

€ 13,95
€ 18,95
€ 21,95

VANAF

13.95
THETFORD FRESH-UP SET

Complete set: toiletbril + deksel, afvaltank met wielen,
ﬂacon cassettetankcleaner, ﬂacon badkamercleaner.
Met deze set is uw oude chemische toilet
VANAF
weer als nieuw!

109.95

THETFORD PRODUCTEN

Actieprijs

KILIAN GIETER

Gieter met zwanenhals
voor vullen van uw
vaste watertank.
Van €13,50

NU VOOR

11.50

Activ Blue Geconcentreerde
toiletvloeistof voor alle campingtoiletten. Compleet met kinderveiligheidsluiting.
Activ Rinse Een middel dat u kunt
toevoegen bij het spoelwater. Zorgt
voor een frisse geur en een algenvrije watertank.

6.50

VANAF

WATERTANKREINIGER
5 in 1 waterreiniger.
Reinigt de waterslanghaspel, afwatertank,
afwaterslang,
kraan en pomp.
Van € 13,95

NU VOOR

NU VOOR

Snel afbreekbaar
toiletpapier.
Dit voorkomt
verstopping.

NU VOOR

2.

95

WASBORSTEL
BASIC
Van €22,95

NU VOOR

19.95

9.95

AFVALWATERTANK
MET SLANG

Afvalwatertank, eenvoudig aan
te sluiten door aankoppeling met
slang aan uw uitvoer. De tank
is voorzien van wielen om uw
afvalwater gemakkelijk naar uw
dumpplaats te rollen.
Van €43,95

Wp aINk kGeSr

TOILETPAPIER

39.95

Uitgebreide collectie kranen,
pompen, waterslangen en
afvalwaterslangen verkrijgbaar
bij uw Wingsdealer
15

Kampeercentrum

Cor Olie Recreatie

Al meer dan
50 jaar
een begrip

Al ruim 50 jaar is kampeercentrum Cor Olie Recreatie dé regionale specialist op het gebied van
kamperen. Onze grote showroom met nieuwe en gebruikte caravans en campers, de werkplaats
en een uitgebreide kampeerwinkel zijn gevestigd op het bedrijventertein Weg en Land.

Caravans
Cor Olie Recreatie is officieel dealer
van Sprite, Elddis en LMC caravans.
Met deze merken is er voor iedere
doelgroep een geschikte caravan te
vinden. Van een eenvoudige caravan
met de basisbenodigdheden, tot de
meest luxe caravan met oven, grill,
vloerverwarming en nog veel meer.
Ook voor een gebruikte caravan of
camper met Bovag garantie bent u
hier aan het juiste adres. Onze
medewerkers adviseren u graag
over de mogelijkheden.

Werkplaats
Uw caravan of camper is in goede
handen bij onze deskundige vakmensen. U kunt bij ons servicecentrum
terecht voor onderhoud, reparatie,
op- en inbouw van accessoires en
schadeherstel aan alle merken caravans en campers. Als Bovagbedrijf en
erkend Focwa schadehersteller staan
wij voor Topkwaliteit!

Aktiemodel 2017
LMC Passion

Speciaal voor de Nederlandse en Belgische markt, met ‘passie’
gebouwde, AKTIEMODELLEN boordevol extra’s en accessoires!
De Passion modellen worden geleverd in een tweetal uitvoeringen, te weten,
De 440D met fransbed en rondzit en de 470 E met enkele bedden.
Bovenop de toch al rijk uitgeruste standaarduitvoering van de LMC Musica
worden deze modellen geleverd met de volgende extra’s:

PASSION 440D:
 Luxus pakket (HekiII dakluik, afvalwatertank,
Verswateraanduiding, Afstandbediening voor de
voortentverlichting)
 Vloerverwarming
 1.700kg as (naar wens van 1.400kg-1.700kg)
 Aluminium velgen
 Extra serviceluik
 Speciale buitenbeplating in mini hamerslag met
speciale striping
 Design voor- en achterkant
 ALKO Trailer control
PRIJS: €21.550,- TOTAAL PAKKETVOORDEEL: €4.030,-

PASSION 470E:
 Luxus pakket (HekiII dakluik, afvalwatertank, Verswateraanduiding, Afstandbediening voor de voortentverlichting)
 Vloerverwarming
 Voorraam
 1.700kg as (naar wens van 1.400kg-1.700kg)
 Aluminium velgen
 Extra serviceluik
 Speciale buitenbeplating in minihamerslag
met speciale striping
 Design voor- en achterkant
 ALKO Trailer control
PRIJS: €22.850,- TOTAAL PAKKETVOORDEEL: €4.401,-

FIETSENDRAGERS

Alle losse onderdelen
voor uw Thule fietsenrek
verkrijgbaar bij
uw Wingsdealer

Wp aINk kGeSr
THULE CARAVAN LIGHT
FIETSENDRAGER DISSEL
Eigen gewicht 4,7 kg.
Maximaal draagvermogen 40 kg.
Max. gewicht per goot 20 kg
Van €144,00

NU VOOR

119.00

TRAVELLIFE
FIETSHOES DISSEL
geschikt voor 2 ﬁetsen

NU VOOR
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Eigen gewicht 9,6 kg. Maximaal draagvermogen
60 kg. Max. gewicht per goot 30 kg.
nclusief 2 afstandshouders afsluitbaar.
eschikt voor 2 (elektrische) ﬁetsen.
Van €294,00

239.00

NU VOOR

TRAVELLIFE FIETSHOES
ACHTERZIJDE

17.95

THULE SPORT G2
FIETSENDRAGER ACHTEROP

THULE CARAVAN SUPERB SHORT
FIETSENDRAGER
KANTELBAAR OP DISSEL

geschikt voor 2/3 ﬁetsen met
insteek voor signaalplaat

NU VOOR

19.95

eschikt voor 2 ﬁetsen, uit te breiden
tot 3 ﬁetsen. Maximaal draaggewicht
50 kg. Verstelbaar van 80 - 150 cm.
ewicht 8,2 kg.
Van €219,00

NU VOOR

189.00

GEVARENPLAAT (50X50 CM)

evarenborden 50 x 50 cm.
unststof verplicht in Spanje en witserland.
Aluminium (reﬂecterend)
verplicht in tali .

NU VOOR

7.95

LUIFELS
LUIFEL THULE 1200

Etui-luifel met een uitval van maar liefst 250 cm.
Bruikbaar in bestaande tentrail.
Voorzien van een nieuw afspans steem in het dak.
everbaar in de lengte van 230 cm t/m 450 cm.
Lengte/ Diepte
2,30 m/2,20 m
2,60 m/2,20 m
3,00 m 2,50 m
3,25 m/2,50 m
3,50 m/2,50 m
3,75 m/2,50 m
4,00 m/2,50 m
4,25 m/2,50 m
4,50 m/2,50 m

Van
€ 335,00
€ 350,00
€ 365,00
€ 380,00
€ 395,00
€ 405,00
€ 435,00
€ 465,00
€ 500,00

Voor
€ 279,00
€ 289,00
€ 299,00
€ 309,00
€ 319,00
€ 329,00
€ 349,00
€ 369,00
€ 399,00

Wp aINk kGeSr

LUIFEL THULE 6200 (WITTE CASSETTE)
eze aerod namische luifel wordt op uw dak
gemonteerd, waardoor de caravanrail vrij
blijft voor gebruik voor andere doeleinden.
Exclusief montage en adapters los
bijbestellen afhankelijk van situatie.
Lengte/Diepte
uifel hule mnistor 6200
uifel hule mnistor 6200
uifel hule mnistor 6200
uifel hule mnistor 6200
uifel hule mnistor 6200
uifel hule mnistor 6200
uifel hule mnistor 6200

2,60 m/2,20 m
3,00 m/2,50 m
3,25 m/2,50 m
3,50 m/2,50 m
3,75 m/2,50 m
4,00 m/2,50 m
4,50 m/2,50 m

Van
€ 685,00
€ 750,00
€ 860,00
€ 860,00
€ 900,00
€ 930,00
€ 990,00

Voor
€ 569,00
€ 599,00
€ 699,00
€ 719,00
€ 749,00
€ 779,00
€ 839,00

Wp aINk kGeSr
STORMBANDEN THULE
SIDESTRAP KIT
Van € 26,00

NU VOOR

THULE RAINBLOCKER/
SUNBLOCKER G2 VOORPANEEL
(1,00/1,50/1,75/2,00 mtr)
Vanaf €97,00

NU VANAF

85.00

22.95

THULE RAINBLOCKER
G 2 ZIJPANEEL
(hoogte S/M/ /
Vanaf €189,00

NU VANAF

diepte 2,5/2,75/3,00)

159.00
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In 2016 heeft Canal Digitaal een volledige
omschakeling naar HDTV ontvangst uitgevoerd. Hierdoor diende in veel gevallen de
satellietontvanger vernieuwd en het systeem
gereed gemaakt te worden voor de ontvangst
van de Astra 3 satelliet. Wat staat ons dit
jaar te wachten en wat zijn belangrijke zaken
om te weten over deze omschakeling?
Kruispolarisatie
ie wel eens op vakantie is geweest in riekenland, uid-Spanje of
Portugal heeft hiermee te maken gehad. e B (kop in de schotel)
dient gedraaid te worden. it is het gevolg van het feit dat de aarde
rond is en de satelliet op die plekken te scheef wordt gezien . Als gevolg van de omschakeling naar
V zijn er ook een aantal technische
aanpassingen uitgevoerd om bandbreedte te winnen, waaronder het
omschakelen naar 8PS signalen. Een nadeel van deze signalen is dat
de gevoeligheid voor een foute kruispolarisatie groter is dan voorheen.
ndien men een ontvangs steem gebruikt met Auto-Skew , dan zal
deze afwijking automatisch worden gecorrigeerd doordat de B met
een motortje op de juiste plek wordt gezet. ndien u naar deze regio s
op vakantie wilt gaan, is het dus aan te bevelen om bij een nieuw
s steem een auto-skew functie te overwegen.
Schoteldiameter
e footprint (het dekkingsgebied van de satelliet) is bij de Astra 3
satelliet anders dan die van de voorheen gebruikte Astra 1 satelliet.
n het grootste gedeelte van Europa is een schoteldiameter van 60 cm
voldoende, echter in gebieden ten zuiden van de lijn Benidorm-C ceres
en in het overgrote gedeelte van Portugal dient deze minimaal 85 cm
te zijn. it geldt ook voor het overgrote gedeelte van weden, oorwegen en Finland.
Apparatuur
oals eerder aangeven, dient u tegenwoordig de beschikking te hebben
over een
ontvanger. at echter minder bekend is, is dat bij volautomatische schotels stemen er nog een belangrijk punt is, hoe wordt de
juiste satelliet gedetecteerd. Alle automatische s stemen doen dit met
behulp van een digitale ontvanger welke ingebouwd is in de besturing
voor de schotelantenne. eze stemt af op een door de fabrikant ingegeven unieke fre uentie met bijbehorende gegevens. ndien dit signaal
wordt gedetecteerd tijdens het zoeken, volgt er een ﬁjnafstemming
waarbij wordt gekeken wanneer het signaal het sterkste is, dit is dan
uiteindelijk de stand waarin de schotel komt te staan. Veel bestaande
s stemen gebruiken hiervoor de VB-S standaard. it is de standaard
die gebruikt wordt voor S V en in steeds mindere mate voor
V.
n 2016 zijn er verschillende transponders die in VB-S uitzonden
gemigreerd naar VB-S2. Resultaat hiervan was dat veel s stemen afgelopen jaar n of meerdere keren een software update nodig hadden
om te satelliet weer te kunnen vinden. p het moment van dit schrijven
zijn er nog twee VB-S transponders actief op Astra 3. Verwacht wordt
dat deze over niet al te lange termijn ook zullen migreren waardoor dit

20

t pe volautomatische schotels niet meer kunnen afstemmen op Astra
3. n dit geval zal er een aanpassing moeten worden uitgevoerd in de
besturing van de schotelantenne. at er exact vervangen moet worden
is afhankelijk van het merk en t pe. Vaak is dit te herkennen aan het
logo op de besturing, indien er VB-S2 op staat is er niets aan de hand,
indien er alleen VB-S op staat is het handig om tijdig uw leverancier
te raadplegen.

TELECO FLATSAT
SKEW EASY
SMART 65 CM
HOOGTE ULTRA
DUN 17 CM
+ AUTO SKEW
+ GPS
Volautomische schotel. eze antenne richt
zichzelf automatisch op
een andere satelliet wanneer dat nodig
is en heeft een volledig automatische S E -functie waarmee
ook de B automatisch naar links of rechts draait om de
juiste hoek te maken op momenten dat dat nodig is ( uid-Europese landen). ierdoor heeft u altijd optimale signaalsterkte
beschikbaar. Voorgeprogrameerde satelieten: otbird, Astra
(19), Astra 3(23) en nog 6 extra (totaal 10 stuks).
pbouwhoogte van slechts 17,5 cm
Prijs los ( E P is excl. receiver en montage)

2200.00

NU VOOR

MULTIMEDIA

SCHOTELSET
BASIC

riax 64 cm schotel
met laag statief en
Single B, compas,
sathﬁnder, 20 mtr coax
en draagtas.
E P Deze set
is zonder receiver.

99.95

NU VOOR

TELECO TELESAT 65 CM

Volautomatisch schotel (zonder
disec ) handmatig Astra instellen via
paneel. Bedieningspaneel met maar
3 knoppen. Voorgeprogrameerde
sattelieten: otbird, Astra 1(19), Astra
2(28), Astra 3(23). pbouwhoogte van
19 cm (ingeklapt) en weegt 10,6 kg
Afmetingen lxbxh: 73x65x19 cm. Prijs
los van €1549,00

TRAVELVISION SCHOTEL R6 65 CM
SINGLE (VOLAUTOMAAT OP STATIEF)

it ederlandse product is een volledig automatisch
digitaal schotels steem op statief. e allernieuwste
technologie op het gebied van satellietherkenning
( VB-S2). PS positioneringss ssteem
voor het snel vinden van de satelliet.
ederlandstalig, verlicht bedieningspaneel en uiterst eenvoudig in gebruik.
E P eze set is zonder receiver.

1175.00
Prijs excl. montage
en receiver

1399.00

NU VOOR

TV BEUGEL VECHLINE
MUURSTEUN MET
VERGRENDELING!

27.50

VANAF

DENSON 1010DS ROAD

eze ontvanger is naar de normen
van Canal igitaal voorbereid op
probleemloos gebruik voor de
ontvangsten van Canal igitaal
geen C module nodig
Van €149,00

NU VOOR

139.00

TV NIKKEI 22 INCH + DVD LED
MET INGEBOUWDE RECEIVER
CANAL DIGITAAL
22 inch (56 cm) E V incl. V
incl. ingebouwde receiver M7 fastscan,
gewicht 3,7 kg, full hd.
E P C module nodig
Van €359,00

NU VOOR

329.00

TV FINLUX 22 INCH
+ (DVD LED) (M7 FASTSCAN)
22 INCH (56 CM) LED TV

22 inch (56 cm) E
incl. V speler
gewicht: 3,6 kg
hd read

NU VOOR

Alle prijzen op deze pagina zijn exclusief montage, vraag uw Wingsdealer voor de montageprijs.

V

219.00
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Kies een hoog kwaliteits merk - kies Kronings

®

Laag gewicht en een hoog vermogen

AIRCONDITIONING

STANDAARD
AIRCO

MET WARMTEPOMP

TOT

6

jaar
garantie
Airconditioning
A2000W

Extreem krachtig
Warmtepomp zal opwarmen met een
buitentemperatuur van -4 graden
Zeer stil
Laagste gewicht

Airconditioning A2000W

Vanaf

1.295,-

€ 1,295,-

Airconditioning met warmtepomp € 1,595,(Climate - systeem) K2400W
Airconditioning met warmtepomp
(Climate - systeem) K3400W

ZONNEPANEEL SET

SATELLIET ANTENNE

- Hoog efficiënt polykristallijn
- 10 jaar garantie met 90 %
rendement
- Digitale MPPT regelaar met
batterij controle

VOL AUTOMATISCHE
SATELLIET ANTENNE

€ 2,195,-

- Slechts 5kg
- Eenvoudig bedieningspaneel
- Vol HD en Diseqc voorbereid

Zonnepaneel €399 € 259,set 100W
Zonnepaneel €798 € 539,set 200W
10 jaar garantie
met 90% rendement
Bezoek ons op

KRONINGS.COM
Of bel: 06-10967212

Al deze aangeboden artikelen zijn exclusief montage, de vermelde prijzen zijn vrijblijvend en onder
voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Vanaf € 399,-

259,-

Vol automatische
satelliet antenne

Slechts

995,-

AIRCO’S & INTERNET

•
•
•
•
•

TELECO AIRCO
TELAIR 7400H

Automatische dakairco
(geschikt voor dakluik maat
40x40) met een krachtige
warmtepomp. Verbruik 900
watt (34 kg). eschikt voor
caravans/kampeerauto s tot
6-7 mtr (climacontrole en
timerfunctie). emiddelde
stroomverbruik 4,2 A.
ok geschikt voor campings
met 6 A stroom
Van €1519,00

NU VOOR

KRONINGS AIRCO
DAKUNIT A2000

eschikt voor een dakluikmaat van 40x40 cm.
ominale koeling 2.0 kw
ak-unit gewicht 27 kg
Binnen-unit gewicht 3 kg
Energieverbruik 750 watt
(hoog/medium/laag fan) 64/62/59
ok geschikt voor campings met 4 A stroom

1350.00

NU VOOR

eer stil
ot 6 jaar garantie
Soft start
aag gewicht
eer krachtig met
zuinig energieverbruik
• ntvochtigingsfunctie
• emakkelijke
montage

1195.00

Betere Wi-Fi op de camping!
Vergroot het bereik van de camping Wi-Fi hotspot.

Camping
Wi-Fi hotspot

Maak je eigen
Wi-Fi hotspot

BESPAAR
WI-FI KOSTEN
GEBRUIK SLECHTS 1
INLOGCODE VOOR
AL JE APPARATEN

Wi-Fi
range extender
outdoor

129,-

€

WLX-2100

Werkt in elk land

Weerbestendig

WLX-2100 Wings.indd 1

Alle prijzen op deze pagina zijn exclusief montage, vraag uw Wingsdealer voor de montageprijs.

Makkelijk te installeren
13/03/2017 11:19
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Uw vakantie begint hier!

ACCESSOIRES

€ 24,95

Framespanner

Robuuste framespanner
om uw tent mooi strak
te zetten.

€ 6,95

Haringhamer

Kunststof tenthamer en
haringtrekker in één!

MULTI NOVA
Al bijna 20 jaar het succesnummer voor de toerkampeerder
209,-

Bezoek één van onze dealers of Doréma MegaStores.
Voor adressen:

www.dorema.nl

AL 60 JAAR

IN HET TEKEN VAN

KAMPEREN

Commodore Insignia

Het voortenten merk van het
bekende “ronde patrijsraampje”
viert dit jaar haar 60 jarig jubileum. Inmiddels hee Isabella zich
ontwikkeld tot een kampeerbegrip met naast diverse voortent
ook een volledig programma
kampeeraccessoires zoals meubelen en zelfs een kledinglijn.
Meer dan een voortent
Isabella is uitgegroeid tot
meer dan alleen een voortent.
Kamperen met een optimaal
vakantiegevoel. Een herkenbaar
merk met het “kroontje” dat
symbool staat voor kwaliteit,
design en slimme doordachte
functies. Naast een breed en
volledig programma voortenten,
deeltenten en luifels passend bij

Isabella Outdoor Life

Como Schuurtent
PVC schuurtent met
brede oprolbare deur.
Ventilatie in de
achterwand.
210 x 145 cm (LxB)

iedere kampeerder hee Isabella
een reeks handige kampeeraccessoires met o.a. uitbouwen,
windschermen, handige opbergers, verlichting en tapijt. De
Isabella meubelserie is licht van
gewicht en neemt tijdens opslag
en transport een minimum
aan ruimte in. Nieuw in 2017
is de Outdoorlife kledinglijn,
comfortabele jassen, vesten en
regenkleding voor op de camping en outdoor activiteiten. Alle
Isabella producten zijn natuurlijk
vervaardigd met de inmiddels
bekende Isabella kenmerken.
Meer informatie over
Isabella, de voortenten
en kampeeraccessoires
vindt u op www.isabella.nl

Isabella meubelserie

TENTACCESSOIRES
BIJZETTENT BUDGET
STANDAARD BC

ent Festival, compacte 2 pers.
koepeltent, afm. 2,1x1,55x1,15 meter.
ngepakt 11x57 cm. 2,1 kg.
Van €49,95

NU VOOR

SE TP RIJ S
tent budget BC +
2 slaapzakken graphite
+ 2 luchtbedden
Air XL Slim

39.95

€109,95

LUCHTBED 1-P.
VELOURS
AIR-XL SLIM
200 x 70 x 23 cm.
Van € 26,95
NU VOOR

BINNENTENT VOORTENT

19.

95

Binnentent voor in voortent, 2-persoons
2x1,8x1,75 m, cre er snel een extra
slaapplek. ok leverbaar binnentent
voor in de uitbouw
Van €35,95

NU VOOR

SLAAPZAK GRAPHITE-L

200 x 80 cm. achte pol esterkatoenen binnen- en buitentijk.
250 gr/m2 hollow
ﬁbervulling, koppelbaar.
Van €28,95

22.95

NU VOOR

29.95
Wp aINk kGeSr

VOORTENTLAMP

waterdichte voortent/tentlamp
aanklikbaar aan tentstok.
Van €19,95

NU VOOR

ELEKTRISCHE LUCHTPOMP
12V+230 V

16.95

450 liter/min
Van €24,95

NU VOOR

STORMBAND
UNIVERSEEL

19.95

9.95

Van €14,95

NU VOOR

BOLDERKAR INKLAPBAAR
MET LUCHTBAND

oor zijn luchtbanden en draagvermogen
van 75 kg ideaal voor vervoer van zware
spullen naar uw recreatieplaats of naar
het strand. Van €104,95

NU VOOR

94.95
TRAVELLIFE
VELDSCHEP
Van €7,95

NU VOOR

6.95

TAFELLANTAARN ATRIA
plaadbaar, high power leds,
traploze dimmer. evens kan met
de accu een mobiele telefoon
opgeladen worden. Staand of
hangend te gebruiken.
Van €43,95

NU VOOR

34.95
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Overal uitgerust
wakker worden

NIEUW! Dinky Duvalay

door optimaal slaapcomfort

Duvalay Memory Foam
Slaapzak

Slapen

Uitrollen

Co mpact

www.duvalay.nl
Like ons op Facebook:

Duvalay Slaapcomfort
Nederland

• Gepatenteerd slaapcomfort
verhogend “alles in een system”
• Ondersteund het lichaam
• Uitrollen om uw bed op te maken
• Oprollen om uw bed op te ruimen
• Compact
• In diverse kleuren, maten en diktes
verkrijgbaar
• Ideaal voor caravan, (bus)camper,
vouwwagen, vrachtwagen, boot
en thuis

074-2773628 - info@duvalay.nl

DEFA

(Opleg-)matrassen en slaapkussens
voor caravans, campers en boten

Informeer bij uw Wings Dealer

info@defa.nl

|

www.defadream.nl

Maatwerk
mogelijk

CATEGORIE
VERWARMEN & KOELEN

gecorrigeerd
ROLKACHEL INFRAROOD

mval-, thermische en zuurstofgebrekbeveiliging
(werkzaam op gas). lein voor 5 kg ﬂes.
root voor 5 en 11 kg ﬂes.
Van €89,95 nu voor €59,95
Van €99,95 nu voor €69,95

59.95

VANAF

Wp aINk kGeSr
MESTIC KERAMISCHE KACHEL

Met ingebouwde ventilator en zwenkfunctie /
verbruik 500/1000 watt/ omval en
oververhittingsbeveiliging.
Van €35,95

BP gasflessen
bij uw Wingsdealer
verkrijgbaar

MOBICOOL KOELBOX T26

Met ingebouwde omvormer/ nhoud 26 liter,
ook geschikt voor tweeliterﬂessen.
erkt op 12 V en 230 V/Voorzien van
dubbele ventilator voor betere koeling.
oelt tot 18 graden onder
buitentemperatuur.
Van €79,95

NU VOOR

59.95

NU VOOR

MOBICOOL B 40

C/AC h bride compressor koelbox
40 liter op 220 V koeling tot -15 graden
Celsius p 12 V 20 graden
onder buitentemperatuur.
Van €249,95

NU VOOR

209.95

27.95

TRAVELLIFE PREMIUM
KOELBOX STANDAARD
Extra stevig en stabiel door
de extra stabilisatiestang

NU VOOR

19.95
27

MEUBELS
Wp aINk kGeSr
BC STOEL COPA RIO CLASSIC

REGISSEURSSTOEL
RED MOUNTAIN

Ideaal voor gebruik aan tafel,
max. belasting 100 kg. Van €31,95

NU VOOR

Zeer compacte lichtgewicht alu-klapstoel. Voorzien van extra
stabilisatoren en een ‘safetylock’ tegen ongewenst inklappen.
Belastbaar tot 100 kg. In verschillende kleuren leverbaar.

24.

95

STANDENSTOEL
BARLETTA

Lichtgewicht alu-frame
verstelbaar in 7 standen
hxbxd 118x65x82 cm.
Zithoogte 49 cm
Gewicht 5,0 kg.
Max toelaatbaar
gewicht 120 kg.
Kleur grijs of zwart
Van €84,95

TRAVELLIFE
STOELHOES

NU VOOR

79.95

Maak van uw standaardstoel een gepolsterde stoel
met deze hoes (makkelijk
te drogen of uitwasbaar)
kleur zwart
of blauw.

NU VOOR
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STOEL WESTFIELD
ADVANCER

Verstelbare gepolsterde
standenstoel. Lichtgewicht
alu frame. Zithoogte 50 cm.
Gewicht 5,7 kg. Max toelaatbaar gewicht 140 kg.
Kleur blauw of antraciet
Van €114,95

NU VOOR

49.95

99.95

OPVOUWBARE STOEL BARI

NU VOOR

80 x 60 cm. In hoogte verstelbare
tafel van 55 naar 75 cm,
4 afzonderlijk verstelbare poten,
altijd stabiel!
Van €54,95

27.95

STANDAARD UITVOERING VAN €37,95 NU VOOR

Verstelbare standenstoel lichtgewicht alu frame. Afm 112x64x84 cm.
Zithoogte 49 cm. Gewicht 4,7 kg.
Max toelaatbaar gewicht 120 kg
Kleur grijs of blauw
Van €69,95

19.95

TAFEL TRAVELLIFE CAPRI

NU VOOR

KINDERUITVOERING VAN €31,39 NU VOOR €24,95

VISKRUK
MET BLAD

Wp aINk kGeSr

Kan gebuikt worden als stoeltje,
bijzettafel of voetenbank
Van €24,95

NU VOOR

19.95

59.95

Wp aINk kGeSr
BC PREMIUM TAFEL OVAAL

Koffermodel tafel (inklapbaar) met opbergnet onder blad,
warmte- en watervast blad, lichtgewicht alu-frame.
150x80 cm van €124,95

89.95

NU VOOR
120x80 cm van €114,95
NU VOOR

79.95

OPBERGEN

BC LEGKAST RAPID
LAAG 61X47X85

Voorzien van uniek
opzetmechanisme,
extra snel in en uit
te klappen.
Van €84,95

NU VOOR

TENTKAPSTOK
MET KLITTEBAND
niversele kapstok met
8 haken, kan eenvoudig
bevestigd worden

NU VOOR

4.95

BAGAGETROLLEY
35 KG

Bagagetrolle , inklapbaar,
met extra grote wielen,
incl. elastische spin.
Max belasting 35 kg.
Van €19,95

NU VOOR

17.95

Wp aINk kGeSr

59.95

BC KOOKKAST RAPID
80X47X84

TENTSCHORT
6 VAKS

BC tentshort 6-vaks
48x91 cm. eer sterke
organizer. an op diverse manieren bevestigd
worden.
Van €14,75

NU VOOR

ookkast Rapid, watervast
en hittebestendig blad.
Van €109,95

89.95

NU VOOR

OPBERGZAKKEN
VANAF

4.95

10.95
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E&P HYDRAULICS
LEVELSYSTEEM
VOLAUTOMATISCH LEVELSYSTEEM
voor de CARAVAN

Het E&P HYDRAULICS CARAVAN LEVELSYSTEEM is een aanrader voor iedere caravan bezitter, het is een
effectief en eenvoudig te gebruiken systeem en ons advies aan iedere caravan bezitter. Met meer dan 10 jaar
ervaring en 350 dealers wereldwijd bent u bij E&P Hydraulics aan het juiste adres.
6 STEUNS LEVELSYSTEEM oplossing : Hierbij worden 2 hydraulische as-steunen en 4 hydraulische hoeksteunen
middels een overzichtelijk bedieningspaneel aangestuurd waardoor de caravan stabiel en waterpas gezet kan worden over
zowel de breedte als de lengte richting. De as-steunen dragen hierbij het volledige gewicht van de caravan. De standaard
hoeksteunen worden bij dit systeem vervangen door 4 hydraulische AL-KO “Big Foot” steunen.
2 STEUNS COMPACT LEVELSYSTEEM oplossing : Tegen een zeer betaalbare prijs leveren wij ook een perfecte 2 steuns

oplossing, dit voor diegene die stabiel en waterpas willen staan over de breedte richting van de caravan en er geen moeite mee
hebben om de hoeksteunen handmatig uit te draaaien.

Om het nivelleren nog gemakkelijker en leuker te maken is het levelsysteem ook met een optionele afstandsbediening leverbaar !
ga voor alle mogelijkheden naar :

www.ep-hydraulics.nl

“ WATERPAS BINNEN 2 MINUTEN “

DE 10 BESTE FAMILIEBEDRIJVEN VAN NEDERLAND
BUNDELEN HUN KRACHTEN!
Het grote voordeel van onze samenwerking is:

Wings Recreatiedealers
vindt u op de
volgende locaties:

 Groot aanbod voor een scherpe prijs!
 Persoonlijk contact met onze klanten
 Gratis eerlijk advies
 De wensen van de klant staan voorop
 Overzicht door kleinschaligheid
Amsterdam

Kijk ook online op onze webshop(s)
voor alle artikelen die wij u kunnen bieden

Wij willen u als klant hebben en houden!

Poeldijk

Barneveld Eefde

Nieuwegein
Dieren

Bergschenhoek
Dirksland
Boekel
Budel

COLOFON
Ontwerp en realisatie: GBU media - www.gbu.nl
Beeld: o.a. www.acsi.nl - m.m.v.: www.bovag.nl
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Oplage: 200.000 exemplaren

Wings recreatiegroep

Ervaar de vrijheid van kamperen!
De Wings recreatiegroep is
met ruim 25 jaar ervaring
het meest vertrouwde adres
in Nederland voor al uw
kampeerbenodigdheden.
In al die jaren is er veel
veranderd in kampeerland.
Caravans zijn veel luxer
geworden, de camper wint aan
populariteit, tenten worden
steeds lichter en hulpmiddelen
steeds vernuftiger.
De vrijheid ervaren is de
belangrijkste drive om te

gaan kamperen, dat was
vijfentwintig jaar geleden zo en
dat is nog steeds zo. De Wings
recreatiegroep bestaat uit
tien bedrijven met jarenlange
ervaring op kampeergebied
met gedreven mensen met een
hart voor het kamperen. Al
deze bedrijven zijn aangesloten
bij de Bovag en dat getuigt
van betrouwbare kwaliteit.
De dealers beschikken over
moderne werkplaatsen met de
nieuwste apparatuur voor uw
onderhoud of eventuele schade.

Kortom, ervaar de vrijheid en
het comfort van kwaliteit.
Graag nodigen wij u uit om te
komen sfeerproeven bij uw
Wingsdealer.

Afwijkingen in omschrijvingen en wijzigingen in prijzen, kleuren en modellen in dit magazine voorbehouden.
evering zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn excl. eventuele wettelijke verwijderingsbijdrage.
et kan zijn dat een artikel later binnenkomt dan de verschijningsdatum van de folder.
Assortiment kan per dealer verschillen.
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Kampeercentrum Cor Olie Recreatie,
het vertrouwde adres voor:
een nieuwe Sprite, Elddis of LMC caravan
een mooie gebruikte caravan of camper
met Bovag garantie!
wij kopen of ruilen uw caravan
of camper ook graag in
verkoopbemiddeling
Focwa schadeherstel aan alle merken
caravans, campers en vouwwagens
onderhoud aan caravans, campers,
vouwwagens en trailers
uitgebreide kampeershop
gasflessen
U kunt bij ons
terecht voor al uw
GASFLESSEN!

www.corolie.nl
Weg en Bos 1
2661 DG Bergschenhoek (ZH)
Telefoon: 010-5217118
Fax: 010-5219307
Openingstijden:
maandag-vrijdag 9.00-18.00 uur
zaterdag 9.00-17.00 uur

