CAMPINGTÆPPER, MÅTTER, MADRASSER MED MERE...

Kør solnedgangen i møde med et nyt originalt campingtæppe

Præcision
Håndværk
Kvalitet

AnnTex skræddersyer tæppet til din
campingvogn
Anntex tæppesæt fås i fire kvaliteter, Compact, Comfort, Luxus i og Exclusiv mange spændende farver,
så det matcher din campingvogn.
Anntex tæppesæt til campingvogne er gennemtænkte løsninger af bedste kvalitet.
Du kan se tæppeprøverne hos din campingvognsforhandler - eller kik ind på www.anntex.dk
- så kan du i ro og mag få syn for sagen.
LANDSDÆKKENDE OPMÅLINGS-SERVICE
AnnTex har skabeloner liggende til flere tusinde campingvogne.
Hvis vi ikke har en skabelon til netop din vogn, opmåler vi gratis vognen hos din forhandler.
Vort opmåler-team kører over hele landet.
HURTIG LEVERING
Det skræddersyede tæppe syes specielt til din vogn i den kvalitet og farve, der passer dig.
Tæpperne leveres hos din forhandler inden for 14 arbejdsdage, medmindre du har en campingvogn,
som vi ikke har en skabelon til og derfor kræver opmåling.
BAGSIDEN HAR SIN FORDEL
Anntex’s specialudviklede bagside ligger perfekt og fast ved hjælp af Velcro-bånd, der monteres
diskret på vognens gulv. Anntex CampingStop tæppeunderlag er et alternativ til Velcro-bånd,
som forhandles af din campingforhandler.
· God isolering af kolde gulve
· Blødt og lækkert at gå på
· Tåler fugt uden at klistre til gulvet
· Velegnet til alle former for gulvvarme
PERFEKT PASFORM
For at sikre at tæpperne passer til din vogn, er der på tæpperne en tolerance på +0 til -1 cm.
Det giver den optimale ‘luft’ mellem tæppekant og campingvognens kanter hvorved sliddet på
kanterne formindskes.
Tolerencen er med til at lette montering og hvis de senere skal tages ud i.forb. med rengøring.
Placer de medfølgende velcrobånd ved dør og samlinger, når du monterer tæppet, så ligger det, hvor det skal.
Kontakt din lokale forhandler og hør nærmere.

www.anntex.dk

COMPACT

TÆ P P E R T I L C A M P I N GVO G N E

Det gedigne og robuste valg til en populær pris

VOGNTYPE
<-

PRISGRUPPE

COMPACT

COMFORT

LUXUS

EXCLUSIV

- 589 cm

1

kr

4.479

kr

5.270

kr

6.228

kr

6.918

590 - 909 cm

2

kr

5.960

kr

7.133

kr

8.446

kr

9.136

Vi har skabeloner på de fleste vogne, har vi ikke kommer vi gerne og måler op.
Bemærk tillæg på vogne fra før 2006 på 800 kr. ved opmåling.
Bemærk tillæg ved forsendelse til privat adresse på 175 kr., vi skal have mobilnummer & mail på kunde.

OKKER 1780

COMFORT

Det sikre valg, når det handler om god kvalitet til tæppet i campingvognen

BLÅ/BEIGE 155

SOFT SKY 074

SOFT BEIGE 110

BLÅ/SORT 185

BLÅ GRÅ 191

BLÅ BEIGE 192

CLASSIC LYS 195

CLASSIC MØRK 196

TÆ P P E R T I L A U TO C A M P E R E
VOGNTYPE

LUXUS

Det klassiske og elegante valg, som giver ekstra blødhed under fødderne

<

PRISGRUPPE

COMPACT

COMFORT

LUXUS

EXCLUSIV

- 649 cm

1

kr

5.345

kr

5.735

kr

6.875

kr

7.520

650 - 750 cm

2

kr

6.020

kr

6.985

kr

8.265

kr

8.910

>

- 751 cm

På forespørgsel.

Tæppe til førehus

5

Tæppe til førerhus er ikke inkl. i ovenstående priser
kr

1.275

kr

1.890

kr

2.540

kr

3.150

Bemærk tillæg på vogne fra før 2006 på 800 kr. ved opmåling.
Bemærk tillæg ved forsendelse til privat adresse på 175 kr., vi skal have mobilnummer & mail på kunde.

E K S T RA M ÅT T E R
BEIGE 1632

GRANIT 1672

SKIFFER 1678
MÅTTE

EXCLUSIV

Et allergivenligt tæppe med 10 års garanti, til den kvalitetsbevidste campist

STK.

HASSEL 1850

COMFORT

LUXUS

EXCLUSIV

Ved dør str. 40x60 cm

1

kr

295

kr

375

kr

445

kr

510

Til toiletrum med brusebund

2

kr

395

kr

475

kr

545

kr

610

LEVERINGSTID: 14 arbejdsdage,
såfremt skabelon forefindes.
Tæppesæt fra AnnTex leveres i et antal
moduler afhængig af vognens indretning. Tæpper til autocampere leveres
ekskl. tæppe til førerhus.
BAST 1815

COMPACT

Ønskes tæppe til førerhus, SKAL
dette meddeles ved bestilling.

Opmåling hos forbruger eller på
standplads + kr. 1.000.

Såfremt vi ikke råder over skabelon
på vognen, opmåler vi hos forhandleren uden beregning inden for 6 uger.

Ønskes tæpperne leveret i èt
stykke tillægges fra kr. 1.000 - 1.500,
og vognen skal køres til vort værksted
i Risskov for specialopmåling.

ASK 1874

www.anntex.dk

LAGNER
LAGNER:
Er du træt af at lagner som ikke passer til
din franskeseng i campingvognen?
AnnTex’s campinglagen er fremstillet i
lækkert 100% bomuld, med afskåret hjørne
til højre eller venstre. Passer til de fleste
campingvogne str.140 x 200 x 30 cm eller
160 x 200 x 30 cm

Lagner der passer til din franske seng

Fåes i farverne, grå, råhvid og sort.
Fåes hos din lokale campingforhandler
eller mail kontakt@anntex.dk for at få
oplyst nærmeste forhandler.

MADRASSER
BUNDMADRAS:
Er din bundmadras i campingvognen træt og slidt,
så har du mulighed for en Anntex bundmadras,
madrassen er i 12 cm kvalitets koldskum med et
lækkert aftageligt betræk, fåes til alle campingvogne, oplys blot campingvognsmærke og årgang.
Kan bruges med eller uden topmadras.
12 cm Waterlily bundmadrassen er et sundt alternativ, produktionsprocessen er miljøoptimeret og
madrassen har en længere holdbarhed.
ALMINDELIG TOPMADRAS:
Trænger din seng til en ny topmadras?
Anntexs koldskums topmadras har en
3 cm kvalitets koldskumskerne, samt
et lækkert aftageligt quiltet betræk.
Fåes til alle campingvogne.
VISKOELASTISK TOPMADRAS:
Trænger du til en bedre og roligere søvn? Anntexs
viskoelastiske topmadras, er af et temperaturfølsomt materiale som former sig efter kroppen
ved hjælp af kroppens varme, og derved støtter
kroppens svage punkter.

Specialsyede madrasser der skiller sig ud...

MADRASSER TIL CAMPINGVOGNE
BUNDMADRAS

MATERIALE

TYKKELSE

Dobbelmadras

Koldskum

12 cm

kr

4.795 pr. stk.

Enkeltmadras

Koldskum

12 cm

kr

2.995 pr. stk.

LUXUS - Enkeltmadras

Waterlily

12 cm

kr

3.350 pr. stk

LUXUS - Dobbelmadrasobbel

Waterlily

12 cm

kr

5.500 pr. stk

HELSE TOPMADRAS

MATERIALE

Dobbel topmadras

Viskoelastisk skum

7 cm

kr

6.495 pr. stk.

Enkelt topmadras

Viskoelastisk skum

7 cm

kr

3.895 pr. stk.

TYKKELSE

Dobbelt topmadrasser til fransk/dobbelseng (optil 200x200cm) oversize +15%
Enkelt topmadrasser til enkeltseng (optil 100x200cm)
HELSE TOPMADRAS

MATERIALE

TYKKELSE

Dobbel topmadras

Viskoelastisk skum

5 cm

kr

4.595 pr. stk.

Enkelt topmadras

Viskoelastisk skum

5 cm

kr

2.895 pr. stk.

Dobbel topmadrasser til fransk/dobbelseng (optil 200x200cm) oversize +15%
Enkelt topmadrasser til enkeltseng (optil 100x200cm)
ALM. TOPMADRAS

TYKKELSE

Dobbel topmadras (optil 200x200cm) oversize +15%

3 cm

kr

2.895 pr. stk.

Enkelt topmadras med quiltet stof (optil 100x200cm)

3 cm

kr

1.730 pr. stk.

Fragt på alle madrasser: 1 stk. enkelt 175,- I 2 stk. eller dobbeltmadras 249,Tillæg for split til elevation 399,- (fåes ikke til bundmadras)
Priser er gældende alle typer vogne indenfor de opgivne mål.

LAGNER TIL CAMPINGVOGNE
LAGENFARVER

STØRRELSE

Råhvid, grå og sort, med afskåret hjørne

140*200*30 cm

kr

299

Råhvid, grå og sort, med afskåret hjørne

160*200*30 cm

kr

325

Leveres i 5 cm eller 7 cm højde med et lækkert blødt
aftageligt betræk, se og prøv den hos din lokale
campingvogns- forhandler.
Fåes til alle campingvogne.

www.anntex.dk

CAMPINGTÆPPER, MÅTTER, MADRASSER MED MERE...

Læs mere og bliv inspireret på
www.anntex.dk
Denne prisliste er gældende fra 01. december 2019 og erstatter alle tidligere udsendte prislister.
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