kert väder, en vacker omgivning, god mat och dryck. Och en Delta:
en bra husvagn utan onödiga krusiduller, som man gärna kommer
hem till efter en dag full med intryck. Deltas husvagnar är inte dyra,
de har låg vikt och är rymliga. De ﬁnns i tre utföranden – Aero, Euroliner och Summerliner - och har precis det som behövs för att du
ska kunna njuta av semester och frihet. Allt du behöver! Gå till din
återförsäljare och låt dig överraskas av prislistan. Mer information

www.delta-caravans.nl
Allt du behöver!
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Semestern är tid för njutning. Och för det behövs inte mycket: vac-
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>> Mmm, semester!

Doften av franskt ”pain” från den lokala bagaren, av den italienska cappuccinon i en
romantisk ﬁskeby eller av spanska tapas på en uteservering vid havet. Det är livet.
Det är inte mycket mer man behöver: vackert väder, en vacker omgivning och en Delta: husvagnen som man längtar hem till efter en dag full av aktiviteter. En komplett
husvagn utan krusiduller. Inte dyr, låg vikt, rymlig och bekväm. Förutom detta har
den en ungdomlig och fräsch utstrålning som har gjort Delta mycket populär bland
husvagnssemestrare. Och inte för intet ger de husvagnen 8,2 i betyg! Delta är en
husvagn för alla, alltså även för dig. Med eller utan barn, mer än en Delta behöver du inte
för en härlig semester. Delta ﬁnns i tre utföranden: Aero, Euroliner och Summerliner.

Delta ger full husvagnsglädje
med bara 645 kilo! På så sätt
drar bilen mindre bensin och
är vagnen idealisk för en helg
i fjällen eller resor till alperna. Det är bara att packa och
åka!

4
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AER

>> Genomtänkt
Aero är Deltas ingångsmodell. Varje detalj avslöjar att husvagnen är väl genomtänkt och att ingenjörerna lyssnat till kundernas önskemål och behov. Aero är en väl utformad och praktisk husvagn. Med kombikassetter för
de öppna fönstren kan du exempelvis släppa in den friska luften och hålla solen ute. Men även om vädret inte
är så bra, är det behagligt i vagnen tack vare det extra isolerade taket och det elektriska elementet. Delta har
dessutom bra väghållning och körkomfort. Detta tack vare AL-KO-chassit med extra lång dragstång och däck
fyllda med kväve. De håller trycket länge, vilket gör att däcken slits mindre fort och att bilen drar mindre bensin.

Färgsättningen och den moderna formgivningen ger Delta ett fantastiskt uts-

>> Säker

eende. En yttre nyhet är bakljusen. De är
integrerade i plastkofångaren och har

Som en av få husvagnar är Delta CE-märkt.

back- och dimljus. Det är inte bara snyggt,

Och detta är vi stolta över, för denna märk-

det ökar dessutom säkerheten. På tal om

ning anger att gas- och elanläggningen är

lampor: en praktisk detalj är att tältlam-

fullständigt monterad och kontrollerad enligt

pan är placerad mitt på husvagnen för att

de europeiska riktlinjerna. En säker känsla.

hålla insekterna borta från dörren. Stämningsbelysningen ger tillräcklig belysning
för att du ska kunna njuta av vackra, varma
sommarkvällar.
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>> Känsla och utrymme

ERO

AER

cosye&asy

Kliv in i Delta Aero och låt dig överraskas av känslan och utrymmet. Det ljusa äppelträet, de

smakfulla mönstren och den mysiga belysningen ger Delta en välkomnande, hemtrevlig
känsla. I de rymliga häng- och överskåpen kan man lätt stuva undan kläder och den mysiga matplatsen modiﬁeras lätt till en bekväm sovplats. Köket är också rymligt. På spisen

med 3 plattor ﬁnns utrymme för tre kastruller som är 20, 24 och 28 centimeter i diameter.
Knivar, gafﬂar och skedar kan du förvara i den praktiska besticklådan. Köket har ytterligare

förvaringsskåp med skjutlås och en färskvattentank på 20 liter. En nyhet är kylskåpet som

rymmer hela 70 liter. Förutom de lokala delikatesser som du köper på resan, ﬁnns det plats

för alla ingredienser för att laga en kulinarisk måltid. Tvättfatet och Thetford-toaletten i
nästan alla utföranden, gör Delta Aero fullständig. Kort sagt: Aero är både snygg och prak-

tisk. Och den är anpassad för varje familjesituation. Du kanske vill ha en annan indelning av
interiören? Se baktill i broschyren, det ﬁnns fem olika varianter av Aero, så det ﬁnns säkert
en som passar dig.
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UROLINER
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>> Praktisk
Med Deltas Euroliner har du alltid en plats i solen: den stora takluckan från Remis släpper in extra ljus. Om det
är varmt ute och du föredrar att hålla solen undan kan du stänga kombikassetterna. De ger skugga och håller
insekterna ute. En annan smart detalj är nyckelsystemet. Precis som Aero öppnas Euroliners alla lås med en och
samma nyckel. Det gäller alltså också den praktiska bagageluckan på utsidan. Den gör det möjligt att komma åt
bagaget utan att lyfta sitsen på soffan. Och med stickkontakten på utsidan kan du lätt ansluta vagnen till elnätet
på campingplatsen.

>> Dynamisk
Euroliner är försedd med extra sidokjolar för ett extra sportigt och
dynamisk utseende. Och naturligtvis är denna husvagn lika pålitlig
och säker som Aeron: AL-KO-chassit med extra lång dragstång, de
kvävefyllda däcken och CE-märkningen. Med extratillvalet, det
tredje bromsljuset som är lätt att montera och som är vackert dolt i
aluminiumlisten, är resan ännu säkrare. Tack vare sidomarkeringsljusen – två eller tre på vardera sida, beroende på vagnens längd, är husvagnen väl synlig för andra traﬁkanter vid mörkerkörning.
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UROLINER
12

Home

e
m
o
h
t
e
e
sw
>> Komfort
Det rikliga ljusinsläppet och de naturliga färgerna gör det mysigt och hemtrevligt i Delta Euroliner. Efter
en dag av kultur, natur, vid bassängen eller på stranden är det skönt att komma hem till en välkomnande
husvagn. För att njuta av en kyld dryck ur kylskåpet, att laga något gott i det rymliga köket, att vila på den
mjuka soffan eller titta på TV. Euroliner är nämligen förberedd med en unik tv- och sattelitanslutning. Så
att du kan titta på favoritprogrammen även när du är långt hemifrån. Naturligtvis är förvaringsutrymmena mer än tillräckliga i Euroliner. Skåpen upptill i vagnen har praktiska skjutlås och förvaringsutrymmena under sofforna är lätta att nå. Tack vare gångjärnssystemet i sängbottnarna behöver du bara lyfta
upp halva sängen. För att det ska ﬁnnas en Euroliner som passar, oavsett önskemål, ﬁnns den i sex olika
indelningar. Vill du ha mer lyx som exempelvis en värmeslinga eller en myggnätsdörr? Se tillbehörspaketet
längst bak i broschyren.

13

UROLINE
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Just fun
>>Smakfull
Precis som resten av husvagnen är köket smakfullt inrett. Men vad som är ännu viktigare: det har allt som
krävs för att du ska kunna laga god mat. I kylskåpet på 70 liter - med frysfack! – håller sig mat och dryck
färsk och kyld. Den integrerade spisen med 3 plattor rymmer kastruller med diameter på 20, 24 och 28
samtidigt. Färskt vatten ﬁnns i färskvattentanken med en volym på 20 liter. Och med en Truma Thermevarmvattenberedare på fem liter ﬁnns det också varmt vatten i kranen.
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>> Praktisk
Efter en natts härlig sömn eller en ansträngande dag kan du fräscha upp dig i det
praktiska badrummet. Det ﬁnns ett handfat, en Thetford-toalett, en spegel och ett
utrymme att förvara några handdukar och toalettartiklar. Om du vill använda elektrisk rakapparat, föna håret eller ladda en elektrisk tandborste ﬁnns det ett eluttag
nära till hands.

Freshean
& cl
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Trots det begränsade utrymmet ryms
alla bekvämligheter
i den välplanerade
inredningen.
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>> Komplett
Summerliner är den lyxiga lillebrodern till Euroliner. Det är en mycket komplett husvagn till ett mycket intressant pris. Allt det som ﬁnns i Delta Euroliner, ﬁnns också i Summerliner. Men det ﬁnns mer: Summerliner är
exempelvis standardutrustad med stötdämpare och en snygg dragstångstäckning. Även inuti har Summerliner
några extratillbehör och inredningen är lika snygg. Är du färdig för resan?

19

>> En ren njutning
Modern formgivning och interiör, låg vikt och komplett på alla sätt. Det är Delta Summerliner. En läcker husvagn
som är perfekt att åka på semester med. För att vila ut, att uppleva nya miljöer, att njuta. Av naturen, lugnet, solen, havet och stranden. Om vädret inte är det bästa håller värmeslingan det varmt och skönt i husvagnen. Den
ger en jämn och behaglig temperatur i hela vagnen. I det extra stora kylskåpet på 80 liter är det mycket svalare.
Eftersom Summerliner är så komplett ﬁnns den bara i två olika utföranden. Mer behövs helt enkelt inte!
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På morgonen såg du
kuttern komma in
med nyﬁskade musslor. Och på kvällen
ligger de på tallriken.
Nykokta i din Delta.
20
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>> Behagligt
Madrasserna i sängarna i Euroliner och
Summerliner har en fjäderstomme. De är inte
bara sköna att sova på, du vaknar också utvilad
så att du kan njuta av ännu en vacker dag. Och
till kuddarna och täckena ﬁnns lakanset med
modern design som passar till husvagnens

sweet eams
dr
färgsättning.

Förverkliga drömmen om en komplett

och

billig

husvagn med låg
vikt

i

Delta.
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DETALJER

1 2
1

Köket är praktiskt och fullständigt. Med väl tilltagna förvaringsutrymmen, en spis med 3 plattor

2

Tack vare en Truma gaskamin är det varmt och skönt i husvagnen, även kalla dagar. Och tack vare

3
4
3

Deltas

husvagnar

och ett stort kylskåp på 80 liter.

den smarta värmeslingan är temperaturen jämn i hela vagnen.

Den stora Remis-takluckan i Euroliner och Summerliner släpper in extra ljus. Om det är för mycket
ljus kan du helt enkelt stänga kombikassetterna.

Med den unika tv- och satellitanslutningen kan du också titta på dina favoritprogram hemifrån.

4

har ingen överﬂödig
lyx. Däremot är det

kompletta husvag-

nar fulla med prak24

tiska

hjälpmedel.
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TYG ER

Morzine

TILLVAL

>> Snyggt och bekvämt
Som du kan förvänta dig av Delta, är också de
tyger som använts både moderna och praktiska. De är rejäla och slitstarka. Och om du skul-

>> Mer lyx

le spilla är de lätta att tvätta. I Aero sitter du

26

på Morzine: en glad kombination av blått och

Deltas alla husvagnar kan förses med ett antal tillval. Den bagagelucka som ﬁnns på

rött. Euroliner och Summerliner är standar-

Euroliner och Summerliner kan exempelvis också byggas på Aero, liksom stötdäm-

dutrustade med tyget Grenoble, som är en klar

parna och tv-anslutningen. Andra möjliga tillval är exempelvis en myggnätsdörr,

blå färgton i kombination med beige.

värmeslinga, cykelhållare, sidokjolar, däcklagningsset, förstärkta utskruvningsbara

Grenoble

stödben. Återförsäljaren har hela paketet med priser.
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INDELNINGAR
>> 13 möjligheter

Bonoyage!
v

AERO 3900 TZV

EUROLINER 3500 FB

EUROLINER 3900 FB

AERO 4100 TSF

EUROLINER 4100 LB

EUROLINER 4100 TSF

AERO 3200 DD

AERO 4700 TKM

EUROLINER 4400 FB

EUROLINER 4700 TKM

AERO 3200 DV

SUMMERLINER 3900 TZV

SUMMERLINER 4700 EB

Alla har sina egna önskemål. Vissa husvagnsägare
känner inte behovet av lyx utan vill ha så mycket
utrymme som möjligt om dagen. De väljer en husvagn utan fast säng och utan badrum och toalett.
Andra vill tvärt om ha alla bekvämligheter och
komfort på semestern och vill gärna ha ett rum
för föräldrarna och ett för barnen med badrum
och toalett. Allt är möjligt. Oavsett vilka önskemål
du har ﬁnns det en husvagn som passar dig bland
de tretton indelningarna av Delta.
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>> Vackert par
Med Greylook Multi Nova Excellent får du ännu mer utrymme på semestern. Eftersom alla delar är försedda med dragkedjor, kan du använda Greylook Multi Nova
Excellent som tälttak, tälttak med sidoväggar eller ett komplett förtält. Med ett djup
på 240 centimeter fördubblar Greylook Multi Nova Excellent boendeytan på ett kick.
Naturligtvis passar modellen och färgsättningen perfekt till din husvagn. Tältet är
tillverkat av högvärdigt Ten Cate All-Season tältduk. Detta material är vatten- och
smutsavstötande, det är lätt att göra rent, det andas optimalt och det missfärgas
inte. Det ﬁnns också ett fönstertälttak som du kan köpa till husvagnen; med det kan
du hålla solen och värmen ute.

>> Låg vikt
Ramen på Greylook Multi Nova Excellent är tillverkad av lätt aluminium. Den är stark
och lätt att sätta på. Med de praktiska snabblåsen sätts tälten eller tälttaket upp på
ett litet kick. Så att du snabbt kan njut av din välförtjänta semester!
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