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BBQ & KOKEN

Alle op
gas gestookte
apparaten zijn
niet geschikt
voor binnengebruik
wegens open
verbranding.

CADAC SAFARI
CHEFF 2

Ø 22 cm kookvlak
+ piezo ontsteking.
Lichtgewicht gasbarbecue weegt slechts
4 kg en wordt geleverd
met vier verwisselbare
kookoppervlakken;
• brander met pandrager
• BBQ-rooster • bakplaat
• pan die tevens als
deksel te gebruiken is.
Van €129,-

NU VOOR

NU VOOR

PANNENSET RONDO

NU VOOR

Elektrische tafelgrill met
anti-aanbaklaag en regelbare
thermostaat. Afm. 25x25x10 cm.
Verbruik 800 watt, gewicht 1,6 kg.
Van €26,95

NU VOOR

22.95

k in grote
uitvoering
verkrijgbaar

NU VOOR

9.95

19.95

Afmetingen op deze pagina zijn in lxbxh in cm aangeduid.

49.95
Ook in
3- en 4-pits
uitvoering
verkrijgbaar

KOOKPLAAT WIT
ELECTR. MKT-100

Wp aINk kGeSr

3-delige camp-gear pannenset,
carbonstaal, met anti-aanbaklaag
en hittebestendige handgrepen.
Van €26,95

MESTIC GRILLPLAAT
MG 100

Deze airfryer heeft een
inhoud van 1,5L waarin
twee grote porties
gemaakt kunnen worden.
220 V / 900 watt/
lxbxh 29,5x23x30,3 cm
2,73 kg.
Van €62,95
Oo

109.95

QUICK RELEASE CADAC

Met deze quick release
koppeling kunt u zeer
eenvoudig en snel de gasslang van
uw Cadac barbecue loskoppelen.

MESTIC AIRFRYER MA-100

2-PITS GASSTEL

750 watt, met oververhittingsbeveiliging en traploos
verstelbare thermostaat.

NU VOOR

14.95

PANNENSET ELEGANCE 3-DELIG
Luxe 3-delige RVS pannenset,
hittebestendige wegklapbare handgrepen.
2-delige set van 46,95 voor 36,95
3-delige set van 61,95 voor 49,95

NU VOOR

36.95

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

NU VOOR

29.95

PANNEN SPRINT ECO

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

VANAF

8.95
3

HUISHOUDELIJK

Compact en lichtgewicht
STONELOOK SERVIES

Stonelook servies 16-delig. 4 persoons
melamine stonelook servies in grijs of wit.
Van €57,95

NU VOOR

49.95

DIVERSE GLAZEN
VAN POLYCARBONAAT

Extra stevige, luxe glazen.
Gemaakt van 100% polycarbonaat,
waardoor het glas vrijwel onbreekbaar is,
lichtgewicht en kraswerend.
Vaatwasmachinebestendig.

3.50

VANAF

BEKERSET FUNNY

4-delige stapelbare melamine
bekerset in vrolijke kleuren
Van €13,95

10.95

NU VOOR

BESTEKSET
4-DELIG
Verkrijgbaar in
diverse kleuren.

VOOR

SNIJPLANK BAMBOE

2.

95

Inclusief extra rand om knoeien
te voorkomen. Bamboe
neemt nauwelijks vocht
op, dus zeer hygiënisch.
Afm. 20x32 cm.

6.95

NU VOOR

BC AFWASREKJE BAMBOE
Uitvouwbaar droogrek voor afwas.
Zeer compact op te bergen,
gemaakt van bamboe.
Van €19,95

NU VOOR

14.95

Ook in grote
uitvoering
verkrijgbaar

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

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 10L

Afm. L37 x B27,5 x H22,
inhoud 10 L, 800 watt, 3,5 kg,
timer en thermostaat.
Van €44,95

NU VOOR

MESTIC HETELUCHTOVEN 18L

34.95

MESTIC ESPRESSO
MACHINE ME-80

Voor een perfect kopje koﬃe op
de camping. Vermogen 950 watt,
werkt met capsules. Van €99,95

NU VOOR

NU VOOR

NU VOOR

54.95

MESTIC 2-KOPS KOFFIEZETTER

89.95

BROODROOSTER RETRO

Mestic MBR-80, retro broodrooster,
920 watt, 6 standen
en ontdooifunctie.
Van €34,95

Afm. L43 x B32 x H28,5
inhoud 18 L, 800 watt, 6,3 kg,
timer en thermostaat.
Van €64,95

Compact model met uitneembaar ﬁlter.
Deze koﬃezetter heeft een inhoud
voor 2 kopjes. 220V/450 watt.
Van €22,95

NU VOOR

17.95

WATERKOKER RETRO MWC-180

29.95

Mestic, RVS retro waterkoker
met droogkookbeveiliging,
afneembare kan, 1000 watt.
Van €39,95

NU VOOR

34.95

MESTIC MAGNETRON
Afm. L45,2 x B36,3 x H29,6,
inhoud 17 L, 700 watt, 9,5 kg,
timerfunctie
Van €89,95

NU VOOR

74.95

KOFFIEZETTER MESTIC MK 60
6-kops koﬃezetter, 600 watt,
met automatische afslag.
Van €19,95

NU VOOR

17.95

WATERKOKER MWC-100
Waterkoker 0,8 liter met
droogkookbeveiliging
en afneembare kan, 850 watt.
Van €17,95

NU VOOR

14.95
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MOVERS & ACCUMANAGEMENT

Denk ook aan uw levelblokken,
ook handig met een mover!
ENDURO EM 303A + VOLAUTOMAAT

• Geschikt voor: 1800 kg. Eigen gewicht: 34 kg.
• Garantie: 5 jaar
• Automatisch met de afstandsbediening de
aandrijfrollen aan- en afkoppelen op de banden.
• Zeer gebruiksvriendelijke afstandsbediening met
softgrip en eenvoudig te bedienen knoppen.
• Solide aluminium aandrijfrollen.
• Inclusief start/stop technologie voor
nauwkeurig en schokvrij manoeuvreren.
• compleet gemonteerd incl.
standaard accu €1545,00

1545.00

TRUMA MOVER SX HALFAUTOMAAT

• De Truma mover SX is het eerste handbediende manoeuvreersysteem op de markt met traploze snelheidsregeling,
waarmee enkelassige caravans met een totaalgewicht tot
2000 kg kunnen worden verreden.
• Bedwingt hellingen tot 13 procent en heeft
een intuïtieve afstandsbediening met draaiknop om te sturen en een schuifregelaar
voor de snelheid.
• 5 jaar garantie / max 2000 kg bij 13%/ 35 kg
• Prijs gemonteerd incl. standaard accu
(35+25 kg) €1699,00

1699.00

REICH 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
• Voor eventuele gewichtsbesparing
zie pag. 7 voor alternatieve accu’s.

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
• Voor eventuele gewichtsbesparing
zie pag. 7 voor alternatieve accu’s.

1295.00
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MOVERS & ACCUMANAGEMENT
TIP VAN WINGS
OMVORMER:
HART VAN HET SYSTEEM
1 De
omvormer zet de gelijkstroom
van de zonnepanelen om in de wisselstroom van het elektriciteitsnet.
Een omvormer heeft één of meer
Maximum Power Point Trackers
(MPPTs), die er voor zorgen dat
het systeem zo veel mogelijk stroom produceert bij
de lichtintensiteit en temperatuur van dat moment.
Om opbrengstverliezen te beperken kan de omvormer
het beste dicht bij de panelen geplaatst worden.

TIP

PURE SINUSINVERTER 1000/2000 WATT
Pure sinusinverter met LCD display,
afstandsbediening en voorkeurschakeling
1000/2000 watt. Geschikt voor apparaten met
beeldscherm en het opladen van E-bike accu’s.

NU VOOR

379.00

SCHADUW: KETTING ZO STERK
ALS DE ZWAKSTE SCHAKEL
2 De
rondlopende stroom is ook de reden waarom
schaduw de opbrengst van een set zonnepanelen verlaagt.
In de cel waarop schaduw valt zal minder stroom lopen,
waardoor de elektronen niet meer rondlopen. Zo is in een
seriegeschakeld systeem de stroomketen in feite zo
productief als zijn beschaduwde schakel.

TIP

ENDURO LI 1230
•
•
•
•
•
•

Gemakkelijk 60 minuten rangeren.
Gewicht: 4,8 kg.
Capaciteit: 30 ah.
afm. 175 x 175 x 120 mm.
Garantie: 2 jaar.
Ook geschikt als boordaccu
voor uw caravan
Van €499,00
Meerprijs bij
mover €295,00

NU VOOR

Wp aINk kGeSr

HOGERE TEMPERATUUR: LAGERE OPBRENGST
Bij hogere temperaturen wordt de opbrengst van zonne3 panelen lager. Voor iedere 10 graden temperatuurstijging daalt de stroomopbrengst met ongeveer 5 procent. Het
is daarom van belang dat er lucht achter de panelen langs
kan stromen, zodat de temperatuur niet te hoog oploopt.

TIP

419.00

BEZOEK UW WINGSDEALER VOOR MEER INFORMATIE
EN ADVIES OVER ZONNEPANELEN.

299.

00

PWR EXTREME X20, X 30 EN X 10
•
•
•
•
•
•
•
•

X10
Capaciteit
10Ah
Rangeertijd:
30 min.
Gewicht
2,1 kg
Garantie:
5 jaar
Afmetingen:
182 x 120 x 90 mm
Live contact:
met Bluetooth
Prijs van:
€319,95
Meerprijs bij moverset: €195,00

OOK
GESCHIKT
ALS
BOORDACCU!

399.00
499.00

X20

X30

X20
30Ah
60 min.
4,4 kg
5 jaar
250 x 175 x 120 mm
via app (X20)
€459,00
€295,00

REICH MOBILITY
POWER PACK

X30
30Ah
90 min.
5,6 kg
5 jaar
250 x 175 x 120 mm

• onderhoudsvrije lithium ion accu.
Incl. laden achter auto,
daglichtpaneel of 220V.
• Weegt slechts 2,2 kg.
• Rangeertijd: >15 min.
• Garantie: 2 jaar
(2 jaar op elektronica
en 1 jaar op accu)
Van €469,00

€599,00
€395,00

Meerprijs bij
moverset €299,00

Accu meerprijs is bij aanschaf van een nieuwe mover met als setprijs incl. een standaard accu.

429.00
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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

Noviteiten Enduro 2019

Enduro dissel fietsendrager BC260
Deze fietsendrager is ideaal voor op de dissel van de caravan!
• Uniek schuifsysteem
• Geschikt voor 2 (elektrische) fietsen
• Geschikt voor nagenoeg alle dissels
• Weegt circa 10 kg
• Optioneel oprijgoot verkrijgbaar CR101

NIEUW: EM505FL

Accu LI1230

In 2 minuten de caravan op zijn plaats en waterpas!
• Eenvoudig rangeren
• Zeer gebruiksvriendelijke afstandsbediening
• Finding level functie voor het eenvoudig waterpas
zetten van je caravan (i.c.m. Enduro AutoSteady)
• Nu leverbaar!

Licht maar toch krachtig!
• Tot 60 minuten rangeren
• Lichtgewicht
• Ook te gebruiken voor waterpomp
of verlichting
• Vermogen van 30Ah

Tradekar Benelux B.V. Staalweg 8, 4104 AT Culemborg

www.enduro-europe.eu

Enduro Noviteiten adv 210x148 mm F0.indd 1

11-04-19 08:47

Zo eenvoudig is rangeren.
Met easydriver pro en easydriver active.

NIEUW

Eenvoudig op vakantie – en de caravan makkelijk, millimeterprecies rangeren. Met de sterke easydriverrangeerhulpen heb je alles ontspannen in de hand. Ook het aan- en afkoppelen is heel easy: electrisch
bij de easydriver pro en met handslinger of accuboormachine bij de easydriver active. In compakte,
chique behuizingen zijn ze beiden optimaal tegen corrosie beschermd en vergezellen je op vele reizen.
Eenvoudig clever, eenvoudig sterk, eenvoudig easydriver!
www.reich-easydriver.com

facebook.com/reich.easydriver

OPSTAPJES & LEVELLERS
OPSTAP KUNSTSTOF
ENKEL EN DUBBEL
VANAF

OPSTAP STAAL / ALUMINIUM
ENKEL EN DUBBEL

14.95

VANAF

6.95

OPSTAPVOETJES
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.

Optionele onderzetvoeten
voor de opstap in verschillende
uitvoeringen in dopmaat van
uw huidige of nieuwe opstap.
De voet geeft meer stabiliteit
door de ﬂexibel scharnierende
beweging en bredere voet.
Voorkomt doorprikken op een
zachte ondergrond.

12.95

NU VOOR

14.95

LPG GASDAMPFLESSEN

S

teeds meer kampeerders gaan over tot het aanschaffen van
hervulbare LPG-gasdampﬂessen of –tanks voor in de caravan of
camper. Het zelf vullen met LPG bij het tankstation levert al snel
een besparing op van ongeveer 50% per vulling.
U gebruikt hiervoor speciale gasﬂessen/-tanks, die dezelfde afmetingen
hebben als de bekende staande gasﬂessen, maar die zijn uitgevoerd
met een vulbegrenzer die het onmogelijk maakt om ze meer dan 80% te
vullen. Ze kunnen van staal of aluminium zijn. De gastanks voldoen aan
alle eisen van veiligheid en brandgevaar, zijn gekeurd en voorzien van
de nodige informatie van geldigheid van de keuring (10 jaar). De tanks
en ﬂessen worden gevuld met vloeibaar gas.

In de meeste landen van Europa is LPG/Autogas verkrijgbaar. Het
vullen van de dampgastank en -tankﬂes gaat via een speciale adapter,
waaraan de vulslang van de aﬂeveringspomp wordt gekoppeld.
Deze adapters zijn onder meer bij de ANWB en grote kampeerzaken
verkrijgbaar.

ADAPTER EUROPA

ADAPTER ITALIË

België, Duitsland, Engeland, Ierland,
Noord-Ierland, Luxemburg, Schotland
en Wales. Ook bij enkele stations in
Nederland, Polen en Zwitserland.

Denemarken, Griekenland, Frankrijk, Italië,
Hongarije, Bosnië-Herzegowina, Kroatië,
Servië, Montenegro, Slowakije, Turkije,
Polen, Zweden, Portugal en Tsjechië.
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ADAPTER BAJONET

Nederland, Noorwegen,
Spanje, Engeland
en Schotland.

ADAPTER SPANJE

Bij sommige tankstations
in Spanje is deze Europa
x W21,8 nippel nodig.

CARAVANACCESSOIRES

SLOT SARACEN (WINTERHOFF)
WIELKLEM NEMESIS

SCM goedgekeurd wielklemslot.
Compact en lichtgewicht design, dat snel
en eenvoudig te monteren is. Compleet
geleverd met handige opbergtas. Het slot
is geschikt voor gebruik op zowel stalen
als lichtmetalen velgen.
Van €149,95

NU VOOR

99.

95

SCM goedgekeurd disselslot geschikt
voor BPW Winterhoff WS3000
koppelingen. Van €94,95

SLOT AL-KO
SAFETY PREMIUM

NU VOOR

Voor AKS 1300/AKS 2004/3004.
Extra robuuste uitvoering en
SCM goedgekeurd disselslot.

NU VOOR

159.95

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

5.95

79.95

SLOT SARACEN GULLWING
(ALKO) MET SCM

Gasflessen, -slangen
en -regelaars bij uw
Wingsdealer verkrijgbaar

Goedgekeurd disselslot geschikt
voor AL-KO AKS 1300/3004
koppelingen. Van €94,95

NU VOOR

79.95

REICH SPIEGEL SPEEDFIX

Universele opzetspiegel toepasbaar op bijna iedere
autospiegel door opzetsysteem. Speedﬁx spiegel
met scharnierknop voor extreem stabiele
houvast en ﬂexibele montage.
Van €63,75

NU VOOR

54.95

BIGFOOT LUXE

Onderlegschijven voor bijna ieder type
uitdraaisteun (verdikt en met
stalen pen). Van €12,20

NU VOOR

9.95

Wp aINk kGeSr

OPBERGTAS VOOR SPIEGELS
Eventueel ook voor stormbandset.

NU VOOR

CEE VERLENGKABEL

Neopreen kabel, compleet met
CEE stekkers.Verkrijgbaar in
verschillende lengtes
CEE verlengkabel 10 m €16,95
CEE verlengkabel 15 m €22,95
CEE verlengkabel 25 m €34,95
CEE verlengkabel 40 m €44,95

NU VANAF

3.95

CEE VERLENGKABEL 25 M

16.95

Incl. draagtas en Frans verloop.
Complete aansluitset bestaande uit
25 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

49.95

QUATRO UNIT, 10 METER

Stekkerblok voor in de kampeertent, voortent,
vouwwagen of caravan. 4 x RA stopcontact.
10 meter kabel. Ook in andere lengtes
verkrijgbaar. Van €34,95

NU VOOR

24.95
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INBOUW WERKPLAATS

Ook
verkrijgbaar
in onze
werkplaats
SERVICELUIK
THETFORD

MAXXFAN DELUXE
WHITE OF TRANSPARANT

Het ultieme dakluik met ventilator die lucht
toe of af kan voeren (thermisch gestuurd).
Het luik is passend voor een gatmaat van
36x36 cm tot 40x40 cm. De diameter van
de ventilator is 30 cm. Dit model wordt
standaard geleverd met afstandsbediening. (12V is benodigd).
Van €399,00

369.00

NU VOOR

MILENCO CARAVANKLUIS

• Sledekluis • Vloermontage
• Afm. 210 x 150 x 95 mm.
Van €59,95

DAKLUIK MINI HEKI PLUS

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

49.95

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.

99.

95

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
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99.95

THULE
DOOR LOCK

Voor meerdere
doeleinden geschikt.
Met HDMI, coax (schotel)
en 220V aansluiting.
Van €45,00

39.95

69.95

THULE SECURITY HANDRAIL

4-1 INBOUWSTOPCONTACT

NU VOOR

54.95

3 GAS+ ALARM
MET EXTRA SENSOR

NU VOOR

NU VOOR

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

Veiligheidsslot
voor camper- of
caravandeur.
Van €69,00

NU VOOR

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

54.95

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 originele 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
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 2019 per mail
naar uw eigen Wingsdealer.
Prijswinnaars krijgen persoonlijk
bericht. Over deze prijsvraag kan
niet worden gecorrespondeerd.
Prijzen kunnen niet worden
ingeruild tegen contanten.
© Persbelangen
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DROOGMOLENSET

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

NU VOOR

29.95

DISSELSET VOOR
DROOGMOLEN

Handig om de droomolen
op de dissel te plaatsen
Van €11,95

NU VOOR

9.95

MESTIC CYCLONE
STOFZUIGER MS-120 230V
Eventueel ook in 12 volt.
Op accu verkrijgbaar
tegen meerprijs.
Van €59.95

WOORDZOEKER

De woorden staan in alle richtingen. Sommige letters worden vaker gebruikt.
Na oplossing vormen de overgebleven letters een zin.

ANWB

FIETS

TREKKEN

APPARTEMENT

FRANKRIJK

VAKANTIE

BERGEN

HOTEL

VLIEGTUIG

BUSJE

JOGGEN

VOETBAL

CABRIO

KASTEEL

WANDELING

CAMPING

KLEDING

WATER

DANSEN

LEKKER

WINKEL

DINER

NATUUR

ZWEMBROEK

DRANKJE

REIZEN

ZWEMMEN

DUIKEN

STRAND

EMMER

TERRAS

14

NU VOOR

49.95

WASMACHINE MESTIC MW 100
Van €44.95

NU VOOR

39.95

WATER
JERRYCAN LUXE
MET TUIT/KRAAN
10 liter
15 liter
20 liter

€ 11,95
€ 12,95
€ 14,95

VANAF

11.95
THETFORD FRESH-UP SET

Complete set: toiletbril + deksel, afvaltank met wielen,
ﬂacon cassettetankcleaner, ﬂacon badkamercleaner.
Met deze set is uw oude chemische toilet
NU VOOR
weer als nieuw! Van €164,00

GIETER
MET TUIT

Gieter met tuit:
- Brengt gemak bij het vullen
van de watertank van de caravan
- Voorkomt knoeien door de lange tuit
- Makkelijker te tillen door het dubbele
handvat
- Afmetingen (lxbxh): 65 x 32 x 20 cm.
- Inhoud: 11 liter

NU VOOR

THETFORD PRODUCTEN

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.

B ij u w
le r
W in g s d e a a r
a
v e r k r ij g b

12.50

TOILETPAPIER

WINkGeSr
pak

Snel afbreekbaar
toiletpapier.
Dit voorkomt
verstopping.

NU VOOR

TOILETZITTING VERHOGER
THETFORD C 200/C2/3/4

WATERTANKREINIGER
5 in 1 waterreiniger.
Reinigt de waterslanghaspel, afwatertank,
afwaterslang,
kraan en pomp.

2.

95

NU VOOR

NIEUW!

119.95

WASBORSTEL
BASIC
Met afsluitbare
waterdoorlaat.
Van €22,95

10.

95

NU VOOR

19.95

DIVERSE WATERKRANEN

Reich Style 2005
Koudwaterkraan
Van €31,00 voor €24,95
Warmwaterkraan
Van €63,00 voor €44,95
Reich Carino mengkraan Van €60,75 voor €49,99

NU VOOR

WATERPOMP
10 LITER
Extreem stil,
druk 0,5 bar,
diameter 43 mm.

NU VOOR

13.95

B ij u w
le r
in
W g sd e a a r
a
b
v e r k r ij g

59.

95

WATERPOMP
18 LITER
met automatische
ontluchting.
Extreem stil,
druk 0,9 bar,
diameter 40 mm.

NU VOOR

25.95

VANAF

24.95

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

NU VOOR

39.95
15

FIETSENDRAGERS

Alle losse onderdelen
voor uw Thule fietsenrek
verkrijgbaar bij
uw Wingsdealer

Wp aINk kGeSr
THULE SPORT G2
FIETSENDRAGER
ACHTEROP
ECO BLACK

Geschikt voor 2 ﬁetsen.
Tot 50 kg.
Van €129,95

99.95

NU VOOR

Geschikt voor 2 ﬁetsen,
uit te breiden tot 3 ﬁetsen.
Maximaal draaggewicht 50 kg.
Verstelbaar van 80 - 150 cm.
Gewicht 8,2 kg.
Van €229,00

189.00

NU VOOR

NIEUW!
Uitschuifbaar model

THULE CARAVAN SUPERB
SHORT VERSION
Geschikt voor 2 ﬁetsen.
Tot 60 kg. Kantelbaar op dissel.
Gewicht 9,6 kg. In aluminium
of zwarte uitvoering.
Van €329,00
Zwarte uitvoering €289,00

NU VOOR

259.00

Dissel, geschikt voor 2 ﬁetsen.
Achterzijde, geschikt voor
2/3 ﬁetsen met insteek voor
signaalplaat.Dissel €19,95
Achterzijde €23,95

VANAF

19.95

ENDURO BC260
UITSCHUIFBAAR

Nieuw: ﬁetsendrager voor op dissel
met uniek uitschuifsysteem, waardoor
u makkelijk bij uw disselkast
kunt komen. Tot 60 kg.

NU VOOR

279.00

GEVARENPLAAT
(50X50 CM)

OPRIJGOOT VOOR
ENDURO BC260
Eenvoudig uw ﬁets
op de drager plaatsen.

NU VOOR

18

TRAVELLIFE
FIETSHOEZEN

34.95

Gevarenborden zijn verplicht in
Spanje en Zwitserland.
In diverse uitvoeringen.

VANAF

6.95

LUIFELS
LUIFEL THULE 1200

Etui-luifel met een uitval van maar liefst 250 cm.
Bruikbaar in bestaande tentrail.
Voorzien van een nieuw afspansysteem in het dak.
Leverbaar 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
€365,00
€375,00
€385,00
€395,00
€415,00
€440,00
€470,00
€500,00
€540,00

Voor
€299,00
€309,00
€319,00
€329,00
€339,00
€359,00
€389,00
€409,00
€449,00

Wp aINk kGeSr

LEEVZ CHILLMAT CARPET XL

LUIFEL THULE 6300 (WITTE CASSETTE)

Ideaal voor onder de luifel.
3.50 mtr x 2.70 mtr.
Van €79,95

Deze aerodynamische 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
Luifel Thule Omnistor 6300
Luifel Thule Omnistor 6300
Luifel Thule Omnistor 6300
Luifel Thule Omnistor 6300
Luifel Thule Omnistor 6300
Luifel Thule Omnistor 6300
Luifel Thule Omnistor 6300
Luifel Thule Omnistor 6300
Luifel Thule Omnistor 6300

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
5,00 m/2,50 m

THULE RAINBLOCKER/
SUNBLOCKER G2 VOORPANEEL
(1,00/1,50/1,75/2,00 mtr)
Vanaf €107,00

NU VANAF

95.00

59.95

NU VANAF

Van
€725,00
€785,00
€905,00
€905,00
€945,00
€975,00
€1040,00
€1040,00
€1120,00

Voor
€599,00
€659,00
€759,00
€769,00
€799,00
€829,00
€869,00
€879,00
€949,00

Wp aINk kGeSr

TRAVELLIFE COMFORT MAT

Hij kan toegepast worden als bodembedekker in uw voortent of als luifel en
tevens als speelmat in het gras of zand.
Door een handige lus in elke hoek is de mat
met haringen te bevestigen in de grond.
De mat is luchtdoorlatend en zeer licht
wat hem makkelijk hanteerbaar maakt.

THULE RAINBLOCKER
G 2 ZIJPANEEL

(hoogte S/M/L/XL diepte 2,5/2,75/3,00)
Vanaf €199,00

NU VANAF

169.00

2,90 m/2,50 m
3,40 m/2,50 m
3,90 m/2,50 m
4,50 m/2,50 m

€59,95
€69,95
€79,95
€89,95

NU VANAF
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59.95

Televisie kijken op de camping

MULTIMEDIA

TV FINLUX SMART 24”
LED HDR DVB-T/C CI
+ ZIGGO CERT.

Het toestel heeft Netﬂix-ondersteuning,
verschillende tuners (DVB-C en DVB-T)
en heeft een slot voor CI of CI + TV

NU VOOR

TV BEUGEL VECHLINE
MUURSTEUN MET
VERGRENDELING!

VANAF

29.95

189.00

TV NIKKEI 22” 12V LED
FHD DVB-S2/C/T2 CI
+ HEVC H.265
De Nikkei NL22MBK is een
22 inch full HD led tv (56 cm)
met o.a. een T2-tuner (H.265)
en een S2-tuner met fastscan.
Het toestel wordt standaard
geleverd met een 12 V kabel.
De tv is verder voorzien van
2 HDMI-aansluitingen en een
2.0 USB-aansluiting.

NU VOOR

299.00

299.00
SATENNE R3-85S SCHOTEL

Automatische schotel, geschikt voor vaste montage op het dak van
uw caravan of camper. Zoals u gewend bent: met één druk op de
knop de juiste satelliet.
De automatische schotel is slechts 18 cm hoog in ingeklapte
toestand en het gewicht is ondanks het forse schotelblad met
85 cm diameter beperkt tot 10 kg. Het unieke gesloten
tandwielmechanisme houdt zand en stof buiten
zodat deze automatische satellietschotel kraakvrij,
soepel en geruisloos blijft functioneren.

NU VOOR
excl. montage

20

1395.00

SATENNE TV SATV22HD-PRO

De SATENNE SATV22HD-PRO is een 22 inch LED TV met
ingebouwde satellietontvanger. U heeft vanaf nu dus maar
1 afstandsbediening nodig!
De SATV22HD-PRO is speciaal ontwikkeld voor gebruik in
caravan en camper, zo is deze geschikt voor 12 volt met
een groot spanningsbereik van 11 tot 28 volt, is het chassis
verstevigd om vibraties tijdens het rijden te kunnen
weerstaan en levert het hoogwaardige beeldscherm
een strak beeld vanuit iedere kijkhoek.

NU VOOR
Setprijs: schotel + tv incl. montage

1995.00

MULTIMEDIA
TELECO FLATSAT SKEW EASY SMART
65 CM HOOGTE ULTRADUN 17 CM
+ AUTO SKEW + GPS
Volautomische schotel. Deze antenne richt
zichzelf automatisch op een andere satelliet
wanneer dat nodig is en heeft een volledig
automatische SKEW-functie waarmee ook de
LNB automatisch naar links of rechts draait om
de juiste hoek te maken op momenten dat dat
nodig is (Zuid-Europese landen). Hierdoor heeft
u altijd optimale signaalsterkte beschikbaar.
Voorgeprogrameerde satellieten: Hotbird, Astra
(19), Astra 3 (23) en nog 6 extra (totaal 10
stuks). Opbouwhoogte van slechts 17,5 cm!
Prijs los (LET OP! is excl. receiver en montage)

NU VOOR

TELECO
TELESAT 65 CM

2199.00

TRAVELVISION SCHOTEL SMART
FIND 65 CM DUO LNB OP STATIEF
(handbediende ﬁjnafstelling) Losse schotel
met kunststof pan (parabool). De kans op
beschadiging of vervorming is hierbij kleiner.

Fijnafstelling
door speciaal
afstelmechanisme.

NU VOOR

299.

00

TIP VAN WINGS
TIP

1

Via uw Wingsdealer kunt u een
abonnement afsluiten bij een provider
Canal Digitaal of Joyne. Uw dealer
kan er alles over vertellen.
Canal Digitaal goedgekeurde receivers?
Dit betekent dat zenders bij zender- en
transponderwijzigingen automatisch
aangepast worden. Deze goedkeuring
zorgt ervoor dat de betreffende receiver in de toekomst minder softwareupdates nodig heeft.

Voor de Astra 3 heeft u voor een
TIP
bereik in verschillende landen
2 goed
verschillende schotelgroottes nodig.
Zo heeft u in het Zuiden van Spanje en
Italië en Scandinavië een iets grotere
schotel nodig dan in Noord Spanje en
het grootste gedeelte van Italië en de
rest van Europa. Laat u bij aanschaf
goed informeren door uw Wingsdealer!

Volautomatische schotel (zonder
disecq) handmatig Astra instellen
via paneel. Bedieningspaneel met maar
3 knoppen. Voorgeprogrammeerde
satellieten: Hotbird, Astra 1 (19),
Astra 2 (28), Astra 3 (23).
Opbouwhoogte van 19 cm (ingeklapt)
en weegt 10,6 kg.
Afmetingen lxbxh: 73x65x19 cm.
Prijs los van €1549,00

Prijs excl. montage
en receiver

NU VOOR

1399.00

SAB TITAN 4 COMBO HD
S2/C/T2 12V USB PVR
RDY H.265 HEVC S918
Met de receiver geniet u o.a. van
Canal Digitaal, TV Vlaanderen,
Joyne, Ziggo en Digitenne met
haarscherpe beeldkwaliteit.

NU VOOR

104.95

DENSON DS1010 ROAD V4 CI+ COMBO, S2/C/T2, 8-28V, IR, HEVC
(Canal Digitaal goedgekeurd !)
Denson heeft de DS1010 V4 digitale
ontvanger voorzien van satelliet-,
Digitenne- en kabelontvangers.
Het CI-slot op de achterkant is geschikt
voor Canal Digitaal, TV Vlaanderen,
TeleSat, Fransat en Joyne CI-modules
met smartcard. Kanalen downloaden
gaat supersnel met de Fastscan-functie.

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

NU VOOR

149.95
21

OPBERGEN
BC LEGKAST RAPID
LAAG 61X47X85
Voorzien van uniek
opzetmechanisme,
extra snel in en uit
te klappen.
Van €87,95

Zeer sterke
organizer. Kan op
diverse manieren
bevestigd worden.

NU VOOR

Wp aINk kGeSr

59.95

BC KOOKKAST RAPID
80X47X84

TENTSCHORT
XL
NU VOOR

17.95

TENTSCHORT
KLEIN
NU VOOR

Kookkast Rapid, watervast
en hittebestendig blad.
Van €113,95

11.95

NU VOOR

89.95

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

NU VOOR

17.95

VOUWKAST BOCAMP
3 LADES
NU VOOR

TENTKAPSTOK
MET KLITTEBAND

Universele kapstok met 8 haken,
kan eenvoudig
VOUWKAST
bevestigd worden.

NU VOOR

4.95

BOCAMP
2 LADES
NU VOOR

22

24.95

34.95

STRAND

the way we camp!
STRANDSTOEL MALLORCA
Luxe strandstoel die ook
als ligbed te gebruiken is.
Van €49.95

NU VOOR

39.95

LIGBED
PEBBLE BEACH

Opvouwbaar ligbed,
in zes standen verstelbaar,
met zonnedak.
Van €99.95

NU VOOR

WWW.EUROTRAIL.INFO

79.95

EUROTRAIL TARP HARDIN

Gemakkelijke tarp voor het creëren
van een extra schaduwplek.
Maatvoering 325x325,
wordt incl. stokken geleverd.

NU VOOR

PARASOL SOLEIL

WINDSCHERM
SEASON MET RAAM

Strandparasol in vrolijke
kleuren in draagtas
met zilver UV-block
coating Upf50+
Van €19.95

NU VOOR

39.90

15.95

Extra stabiel en sterk windscherm
met raam en een UV coating.
In de gewenste positie te
plaatsen door de 3 vakken.
Extra dikke stalen stokken
(ø 19x0,8 mm) en een speciaal geweven
300D Oxford nylon doek. Compleet met
draagtas, scheerlijnen en haringen.
Van €98,50
NU VOOR

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

79.95
23

TENTACCESSOIRES
LEEVZ TENT
BIRCH 3/BIRCH 2

BC CARAVANLUIFEL TRAVEL
460 X 240 CM.
Ook verkrijgbaar in
3.50 m x 2.40 m.

van €74,95

NU VOOR

69.95

LEEVZ SLAAPZAK LARIX

59.

95

LEEVZ VOUWSTOEL PINE

Hippe en zeer compacte vouwstoel.
Voorzien van ventilatiegaas in de
rugleuning. Lichtgewicht en zeer
compact in te klappen.
In meerdere kleuren leverbaar.
Van €34,95

NU VOOR

Polyester tent met
voortent van 70 cm,
voorzien van trendy bladdesign
en getapete naden. De afsluitbare ventilatieopeningen zijn voorzien van
ﬁjnmazig mesh. Inclusief 6 opbergvakken en een ophanghaak in de top.
Speciale doorvoer met ritssluiting voor stekkers en aansluitsnoeren.
Geleverd inclusief transporthoes, scheerlijnen en haringen.
Birch 2 van €79,95 voor €69,95
Birch 3 van €99,95 voor €89,95
VANAF

29.95

Zeer comfortabele slaapzak.
Comfortabel vanaf 12°C.
Comfortabele 1-laags hollow
ﬁbre 3D vulling van 250 g/m².
Inclusief foedraal, geldzakje,
aantrekkoord en comfortrand. Van €29,95

NU VOOR

24.95

NU VOOR

39.95

LEEVZ INFLATING MAT 5.CM.
Hoogwaardige zelfvullende slaapmat
met een trendy bladpatroon. Isoleert
zeer goed en is daarom ook ideaal
tijdens koudere omstandigheden.
Koperen vrijwel onbreekbaar ventiel.
Ook in 7,5 en 10 cm dikte leverbaar.
Van €54,95

Wp aINk kGeSr

Uw vakantie begint hier!
v.a. 68,-

Starlon Tenttapijt

24,95

Framespanner

MULTI NOVA
Al 20 jaar het succesnummer voor de toerkampeerder

Bezoek één van de Wings dealers

www.dorema.nl

24

299,-

Mistral Ripstop

TENTACCESSOIRES
LUCHTBED 1-PERS.
VELOURS AIR-XL SLIM

Extra lang, stevig en comfortabel
velours luchtbed. 200 x 70 x 23 cm.
Ook leverbaar in 2 pers. Air-XL.

24.95

NU VANAF

ELEKTRISCHE LUCHTPOMP OP ACCU

Oplaadbare pomp voor luchtbedden en andere opblaasbare artikelen.
Inclusief Li-ion batterij die ook kan dienen als 4000 mAh powerbank.
Met led indicatoren voor de status van de accu.
Geleverd met USB kabel 250 liter per minuut,
voor zowel opblazen als leeglopen.
Van €29,95

RAAMLUIFEL
180x75 cm
Van €29,95

NU VOOR

24.95

NU VOOR

24.95

BINNENTENT
VOORTENT

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

NU VOOR

29.95

HANGLAMP/
INSECTENVERJAGER ATOM
Van €24,95

NIEUW!
INSIGHT DELUXE
VOORTENTLAMP LED (DIMBAAR)

Voortentlamp met bevestigingsklemmen en klittenband,
aansluitbaar op 12v of 230v met dimmer.
70cm, 8.5W, white, 450 Lumen, 20000h.
Van €53,95

44.95

NU VOOR

TAFEL/HANGLAMP
DELTA 350
LUMEN

Multifunctionele
tafellantaarn. Ook te
gebruiken als hanglamp.
High power LED verlichting
met 3 lichtstanden
(30%, 60% en 100%).
De Li-ion accu kan worden
opgeladen via het meegeleverde USB laadsnoer.

NU VOOR

VENTILATORLAMP
Werkt op 3 AA
batterijen.
Van €22,95

NU VOOR

NU VOOR

19.95

NIEUW!

19.95

Diverse haringen
en tentrubbers
verkrijgbaar
bij uw
Wingsdealer

Wp aINk kGeSr
STORMBAND UNIVERSEEL

29.95

Van €14,95

NU VOOR

9.95
25

MEUBELS
WESTFIELD SMART STAR
TAFEL 90X70 CM
FEATHER
CAMPINGTAFELS

Lichtgewicht, maar zeer stabiele
campingtafel met houtlook blad.
Het tafelblad is van glasﬁber
met een kunststof rand is
hittebestendig en watervast.
80 x 60 cm
Van €119,95

NU VOOR

De Westﬁeld Smart Star tafel is een
ultralichte en compacte tafel (5,9 kilo).
De tafel is door het one piece gespoten
kunststof blad, weer- en waterbestendig en
gemakkelijk schoon te houden.
Van € 89.95

NU VOOR

89.95

79.95

WESTFIELD SUPERB TAFELS

Stabiele en betrouwbare tafel Watervast en
hittebestendig. Het blad is rondom afgewerkt
met een slagvaste rand, waardoor er geen
vuil tussen de randen kan komen.

VANAF
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99.95

100 x 70 cm van €109.95 voor €99.95
115 x 70 cm van €124.95 voor €104.95
130 x 90 cm van €144.95 voor €124.95

MEUBELS
Wp aINk kGeSr

STANDENSTOEL
CHEERFUL RED
Gewicht 5 kg.
Geschikt tot 120 kg.

NU VOOR

Wp aINk kGeSr

69.00

STANDENSTOEL
BARLETTA
Van €94.95

Limited
edition

NU VOOR

COPA RIO
KINDERSTOEL

84.95

BC STOEL COPA RIO

Zeer compacte lichtgewicht alu-klapstoel.
Voorzien van extra stabilisatoren en een
‘safetylock’ tegen ongewenst inklappen.
Belastbaar tot 100 kg.
In verschillende kleuren leverbaar.
Standaarduitvoering van €39.95 voor €29.95
XL uitvoering
van €49.95 voor €39.95
kinderuitvoering
van €33.95 voor €24.95

29.

STANDAARD UITVOERING VAN €39,95 NU VOOR

TRAVELLIFE MONZA
STOEL ZWART/
ANTRACIET

Ideale compact op te vouwen
kampeerstoel. De rugleuning
is in 3 standen te verstellen.
Voor de zitting is gebruik
gemaakt van een 3D mesh
bekleding.
Van €69,95

59.95

NU VOOR

BARLETTA COMPACT

95

Van €49.95

NU VOOR

39.95

TRAVELLIFE RELAXSTOEL RIMINI
GRIJS/ANTRACIET
Traploos verstelbaar waardoor u altijd
de comfortabelste positie kunt uitkiezen.
Inclusief hoofdkussen en bekerhouder.
De bekleding is vervaardigd
uit 3D mesh.
Afmeting hxbxd: 112x70x97cm.
Van €129,95

NU VOOR

119.95
BC PREMIUM TAFEL OVAAL

Koffermodel tafel (inklapbaar) met
opbergnet onder blad, warmte- en
watervast blad, lichtgewicht alu-frame.

VISKRUK MET BLAD
Kan gebruikt
worden als
stoeltje, bijzettafel
of voetenbank.

WINk kGeSr
pa

NU VOOR

17.

50

150x80 cm van €124,95

NU VOOR

WINk kGeSr
pa

120x80 cm van €114,95

NU VOOR

89.95
79.95

Ook tegen aktieprijzen in andere maten
verkrijgbaar
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AIRCO’S
KRONINGS AIRCO DAKUNIT A2000
Geschikt voor een dakluikmaat van 40x40 cm.
Nominale koeling 2.0 kw
Dak-unit gewicht 27 kg
Binnen-unit gewicht 3 kg
Energieverbruik 750 watt
(hoog/medium/laag fan) 64/62/59
Ook geschikt voor campings
met 4A stroom!

1295.00

NU VOOR

•
•
•
•
•

Zeer stil
Tot 6 jaar garantie
Soft start
Laag gewicht
Zeer krachtig met zuinig
energieverbruik
• Ontvochtigingsfunctie
• Gemakkelijke montage

Incl. optie tot
ontvochtigen
en verlichting
in de onderunit.

RAAMAIRCO (SPLIT) EUROM AC2401

Aansluitspanning 220-240V / 50Hz. Opgenomen vermogen 450W / 2A. Koelingscapaciteit 750W (2559BTU)
Netto gewicht 20,5 kg.
Afmetingen: binnendeel 39,4 x 36 x 18 cm
buitendeel 43,5 x 41 x 20 cm
Van €599,00

TELAIR SILENT 7400H

Automatische dakairco (geschikt voor dakluik
maat 40x40) met een krachtige warmtepomp.
Verbruik 900 watt (34 kg). Geschikt voor
caravans/kampeerauto’s tot 6-7 mtr
(climacontrole en timerfunctie).
Van €1599,00
Gemiddelde stroomverbruik 4,2 A.
NU VOOR
Ook geschikt voor campings met 6 A stroom!

1499.00

NU VOOR

499.00

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

WLX-2100 Wings.indd 1
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Werkt in elk land

Weerbestendig

Makkelijk te installeren
13/03/2017 11:19

Seminautic Matrassen presenteert de

1 UUR DRIVE IN
Jouw nieuwe matras ingemeten en geproduceerd binnen 1 uur!

* Bestel met jouw dealercode
en ontvang een gratis
ventilerende onderlegger!

100% VAN DE
KLANTEN BEVEELT
SEMINAUTIC AAN!

Maak een afspraak en kom proefliggen!

085 - 401 2782
Of bekijk onze werkwijze op Seminautic.Nu

900+ reviews | Bron, Kiyoh.nl

ROLKACHEL INFRAROOD

HEATEK VLOER(MAT)VERWARMING
• Kema keur
• Warmteopbrengst ca. 33C
• Inclusief aansluitsnoer met 230V-stekker
In antraciet of donkerblauw
50 x 40 cm. 20 W 70 x 60 cm. 55 W
100 x 40 cm. 40 W 110 x 60 cm. 100 W

AKTIEPRIJS VANAF

NU VOOR

NU VOOR

Wp aINk kGeSr

69.95

BP gasflessen
bij uw Wingsdealer
verkrijgbaar

69.95

MOBICOOL
KOELBOX T30

De Mobicool T30 is een
compacte koelbox met een
inhoud van 30 liter. Met
ingebouwde omvormer, ook
geschikt voor tweeliterﬂessen.
Werkt op 12v en 230v.
Voorzien van dubbele ventilator
voor betere koeling.

Omval-, thermische en zuurstofgebrekbeveiliging (werkzaam op gas).
Groot voor 5 en 11 kg ﬂes.
Van €99,95

MOBICOOL
B 40

DC/AC hybride
compressor koelbox
40 liter op 220 V
koeling tot -15°C.
Op 12 V 20 graden
onder buitentemperatuur.
Van €279,95

79.95

NU VOOR

TRAVELLIFE PREMIUM
KOELBOX STANDAARD

249.00

Extra stevig en stabiel
door de extra
stabilisatiestang!

NU VOOR

19.95
29

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 8 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!

Barneveld Eefde

Poeldijk
Bergschenhoek
Dirksland
Boekel
Budel

COLOFON
Ontwerp en realisatie: GBU printmedia - www.gbu.nl
Beeld: o.a. www.acsi.nl - m.m.v.: www.bovag.nl

wsbrief
Voor opgave Nieu
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www.wingsrecreatie
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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
acht 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.
Levering zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn excl. eventuele wettelijke verwijderingsbijdrage.
Het kan zijn dat een artikel later binnenkomt dan de verschijningsdatum van de folder.
Assortiment kan per dealer verschillen.
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