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Spektakelfolder /19 
Acties & promoties op caravantoebehoren
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KAMPEERSPEKTAKEL-SPEKTAKEL
DAGENZATERDAG 16 & ZONDAG 17 MAART

van 10u. tot 18u.

4DE  EDITIE



Ontdek bij ons de boeiende wereld van caravans & kamperen.

_ DOE VOORDEEL !

Beste kampeerder, beste klant,

Ook wij hebben veel zin om het nieuwe 

kampeerseizoen 2019 aan te vatten en daarom 

doen wij ons uiterste best om voor jullie, de 

kampeerder en voor ons als bedrijf, van dit 

kampeerspektakel (opendeurdagen) terug een 

topeditie te maken. Leuk, leerrijk en verrassend! 

Maar ook vooral met interessante spektakeldeals, 

acties & promoties op caravantoebehoren.

Vind alvast een kleine selectie van onze deals op de 

caravantoebehoren.

Wij nodigen jullie graag uit voor het 

kampeerspektakel in onze showroom & winkel. 

Traditiegetrouw, en dit voor de 4de maal reeds, 

bouwen wij met passie onze showroom & winkel uit 

tot een gezellig en verassend winkelparadijs voor 

alles wat kamperen met de caravan aangaat.

Je kan er mooie deals maken, er zijn 

productlanceringen, er is 10% spektakelkorting 

in de campingshop, er zijn acties & promoties, er 

zijn presentaties, workshops & demo’s, informatie 

over toffe campings over geheel Frankrijk, 

aanwezigheid van kampeerclubs en verenigingen, 

aanwezigheid van tal van experts op het gebied 

van movers, airco’s, voortenten en nog andere 

caravantoebehoren. En er is iets verrassend lekkers 

te eten in de POP-UP bar / foodtruck!

Kortom, een event om niet te missen.

Wij zien er alvast naar uit. Wij hebben veel zin en 

we hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen 

voor een leuke tijd! Deel dit alvast met jullie 

vriendenkampeerders en kom langs.

Van harte welkom bij ons, 

namens het voltallige DKW-team.

Vanwege de grote diversiteit in het aantal modellen, indelingen en uitrustingsmogelijkheden 
kunnen wij helaas niet alle modellen & producten gedetailleerd beschrijven. U kunt deze 
omschrijvingen beschouwen als benadering. De modelomschrijvingen en afbeeldingen 
kunnen extra’s bevatten die niet tot de standaarduitrusting behoren en tegen meerprijs 
te bestellen zijn of niet verkrijgbaar zijn. Wij proberen met  uiterste precisie u volledig te 
informeren maar hopen dat u hiervoor begrip heeft. Afgebeelde decoratie behoort niet tot de 
standaarduitrusting.  Typfouten, verandering van prijzen, technische gegevens, inrichtingen 
en uitvoeringen alsook de artistieke aard blijven DKW CARAVANS BVBA voorbehouden. De 
gegevens betreffende de leveringsomvang, uiterlijk en prestaties, komen overeen met de op 
het moment van drukken bij ons bekende gegevens. Technische wijzigingen in constructie, 
uitrusting, afwijkingen in kleuren maar ook gebruikte natuurlijke materialen alsook fouten zijn 
onder voorbehoud. Kleurafwijkingen kunnen deels ontstaan door druk of belichtingstechniek.  
Bij afmetingen en technische gewichtsaanduidingen zijn op basis van verschillende 
materiaaleigenschappen afwijkingen van circa 5% mogelijk. Meer technische gegevens 
en details kunt u vinden in onze showroom, DKW CARAVANS BVBA, Roeselarestraat 415 
in Wevelgem. DKW CARAVANS BVBA behoudt zich het recht tot herroepping. Alle prijzen 
zijn 21% BTW inbegrepen. Getoonde prijzen zijn op basis van de informatie ons bekend 
op het moment 10 Maart 2019. Op actieprijzen zijn bijkomende promoties en acties niet 
cumuleerbaar. Alle info en voorwaarden van toepassing in de showroom. Spektakeldeal, 
acties & promoties zijn geldig vanaf 16 maart 2019 t.e.m. 17 maart 2019.

DISCLAIMER

CARAVAN
TOEBEHOREN
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KAMPEERSPEKTAKEL-SPEKTAKEL-
DAGENZATERDAG 16 & ZONDAG 17 MAART

van 10u. tot 18u.
4DE  EDITIE

SPEKTAKELDEALSCARAVAN
TOEBHOREN

CARAVAN
TOEBEHOREN

Ontdek bij ons de boeiende wereld van caravans & kamperen.

-20%

-20%

-20%

€ 159,-

-20%
(ACTIE) € 199,-

RAIN & SUN BLOCKERS VOOR 
DAKLUIFEL 6200 ACTIE
Voorzie jouw Thule dakluifel van een Rainblocker zijkant of 
voorwand. Of wil je gewoon een sunscreen. Kan ook. 
Stel jouw Thule dakluifel uitbouwpakket zelf tesamen.
Nu uitzonderlijk met 20% korting !

Bijvoorbeeld 
1x Rainblocker G2 zijkant 
large voor Thule 6200
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-20%-20%

Bijvoorbeeld 
1x Rainblocker G2 zijkant 
large voor Thule 6200



SPEKTAKELDEALS CARAVAN
TOEBHOREN
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-15%-15%

-15%

( SPEKTAKELDEALS ) 
Geniet van 
spektakeldeals op 
nog meer kampeer-
accessoires in de 
campingshop op 
zaterdag 16 & zondag 17 
maart 2019.

-15%-15%

€ 1.255,-€ 1.285,- € 1.255,-
(ACTIE)€ 1.285,-

(ACTIE) € 1.475,-
€ 1.515,-

LUIFELTENT RESIDENCE G3
4m of 4,5M ACTIE
Kwaliteitstent om jouw THULE dakluifel om te vormen tot een  
gesloten voortent. DIt met een aluminuim snelzet steunen en een 
inschuivende PVC panelen met raam. Makkelijk op te bergen. 
Licht in gewicht. Ideaal voor de caravankampeerder die graag zijn 
Thule luifel wil uitbreiden tot voortent.
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SPEKTAKELDEALSCARAVAN
TOEBHOREN

CARAVAN
TOEBEHOREN

Ontdek bij ons de boeiende wereld van caravans & kamperen.

KAMPA FIESTA AIR PRO 
350 of 420 PAKKET ACTIE
Oppompbare voortent zonder middensteun in een voordeelpakket 
met de tent, stormset, aandrukstangen & tapijt.

-50% -45%

€ 695,-€ 605,-

-45%

(OUTLET)
-50%

€ 605,-
(OUTLET)

350 420

-45%

(OUTLET)(OUTLET)(OUTLET)(OUTLET)(OUTLET)(OUTLET)(OUTLET)(OUTLET)(OUTLET)
-50%

(OUTLET)(OUTLET)(OUTLET)(OUTLET)(OUTLET)(OUTLET)(OUTLET)(OUTLET)(OUTLET)(OUTLET)(OUTLET)(OUTLET)(OUTLET)(OUTLET)(OUTLET)(OUTLET)(OUTLET)(OUTLET)(OUTLET)(OUTLET)(OUTLET)(OUTLET)(OUTLET)
€ 1.309,-€ 1.214,-

-50%
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KAMPA AIR SHELTER 
LANCERINGSACTIE
Oppompbare shelter met 4 afsluitbare zijkanten meegeleverd. 
Mogelijk op 4x4m en 3x3m.

400 x 400

300 x 300

( SPEKTAKELDEALS ) 
Geniet van 
spektakeldeals op 
nog meer kampeer-
accessoires in de 
campingshop op 
zaterdag 16 & zondag 17 
maart 2019.

300 x 300300 x 300

€ 335,-€ 335,-
(DEAL) € 480,-

400 x 400
€ 399,-€ 399,-

(DEAL) € 530,-
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K A M PA  A C T I E
Bij aankoop van een nieuwe KAMPA  
voortent tijdens het kampeerspektakel 
ontvangt u gratis de aandrukstangen 
& stormset.*

* Alleen geldig bij aankoop op zaterdag 16 en zondag 17 maart 2019.
Niet geldig en cummeleerbaar met andere kortingen, lopende promotie & acties
Tot uitputting voorraad. 
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SPEKTAKELDEALSCARAVAN
TOEBHOREN

CARAVAN
TOEBEHOREN

Ontdek bij ons de boeiende wereld van caravans & kamperen.

Fibre-Tech frame
Inclusief

PRIJZENTABEL
Maat ACTIEPRIJS
10    875 - 900 € 1.115,-
11    900 - 925 € 1.135,-
12    925 - 950 € 1.145,-
13    950 - 975 € 1.170,-
14    975 - 1000 € 1.215,-
15    1000 - 1025 € 1.305,-
16    1025 - 1050 € 1.320,-
17    1050 - 1075 € 1.350,-
18    1075 - 1100 € 1.380,-
19    1100 - 1125 € 1.395,-

MULTI NOVA EXCELLENT 
- BLACK FIBRE EDITION

Super lichtgewicht

Multi Nova Excellent Black Fibre

Deze tour voortent kun je eerst 

opbouwen als een luifel. De zijpanelen 

en voorpanelen zijn op de hoeken en 

aan het dakzeil verbonden met een 

rits. Eenmaal de panelen eruit zijn, dan 

bekom je een luifel. Makkelijk: twee in 

één!
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SPEKTAKELDEALS CARAVAN
TOEBHOREN
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LANCERING
QUICK’N EASY 
Oppompbare snelzet voortent van Dorema.
Ideaal voor de korte kampeervakanties in het voor- en naseizoen.
Mogelijke maten : 225, 265, 325

( SPEKTAKELDEALS ) 
Geniet van 
spektakeldeals op 
nog meer kampeer-
accessoires in de 
campingshop op 
zaterdag 16 & zondag 17 
maart 2019.

€ 249,-€ 249,-
(ACTIE) maat 225
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SPEKTAKELDEALSCARAVAN
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CARAVAN
TOEBEHOREN

Ontdek bij ons de boeiende wereld van caravans & kamperen.

CARAVANMOVER 
EM505 ACTIE
Deze krachtpaster van een caravanmover. Volautomaat.
Vermogen tot 2000 kg. Indicatie waterpas.
Nu met Lithium ion batterij 20 AH van Enduro gemonteerd.
(Exclusief eventuele benodigde montageplaten!)

€ 1.865,-€ 1.865,-
(ACTIE) gemonteerdgemonteerd

€ 2.095,-

montage
Inclusief

montage
Inclusief
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SPEKTAKELDEALS CARAVAN
TOEBHOREN
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CARAVANMOVER + 
LEVELSYSTEM - ACTIE
De caravan op zijn plek rangeren én waterpas zetten. En dat alles 
binnen 2 minuten! Dat kan met het nieuwe rangeersysteem van 
Enduro EM505FL + Enduro AutoSteady systeem. 
Meer info op de stand ENDURO.

( SPEKTAKELDEALS ) 
Geniet van 
spektakeldeals op 
nog meer kampeer-
accessoires in de 
campingshop op 
zaterdag 16 & zondag 17 
maart 2019.

€ 2.990,-
(ACTIE)

gemonteerdgemonteerd
€ 3.490,-

montage
Inclusief

montage
Inclusief

11



KAMPEERSPEKTAKEL-SPEKTAKEL-
DAGENZATERDAG 16 & ZONDAG 17 MAART

van 10u. tot 18u.
4DE  EDITIE
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CARAVAN
TOEBEHOREN

Ontdek bij ons de boeiende wereld van caravans & kamperen.

TRAVELVISION R7 -
65 DUO ACTIE
Een satellietzoek die op een staander op de grond staat.
M.a.w je plaatst deze waar u wilt op uw kampeerplaats.
Automatisch zoekt deze systeem de astra 1 en 3 tegelijk.
Dit met de Duo knop! 

€ 1.195,-(ACTIE) € 1.195,-
€ 1.295,-
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SPEKTAKELDEALS CARAVAN
TOEBHOREN
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TRAVELVISION TVA 80 ALL IN 
PACK “CONNECTED” - ACTIE
Compleet TV systeem met een satelliet op dak van de caravan 
gemonteerd. Voor Spanje met een 85cm dish + automatische 
skew. Voorzien van een sterke TV beugel en een Salora 24” TV. 
Gemonteerd.

( SPEKTAKELDEALS ) 
Geniet van 
spektakeldeals op 
nog meer kampeer-
accessoires in de 
campingshop op 
zaterdag 16 & zondag 17 
maart 2019.

€ 2.895,-€ 2.895,-
(ACTIE) € 3.095,-

NIEUW

montage
Inclusief

montage
Inclusief

UPDATE VIA APP (nooit meer zonder 
update onderweg! Informeer!)
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CARAVAN
TOEBEHOREN

Ontdek bij ons de boeiende wereld van caravans & kamperen.

DAKAIRCO - WARMEN & KOELEN 
TRUMA AVENTA COMPACT
ACTIE
De lichtste en stilste camping-dakairco van zijn klasse. Bijzonder stil en 
licht airconditioningsysteem met een koelcapaciteit van 1700 Watt. Past 
op nagenoeg elk dak – ook bij camperbusjes

€ 1.995,-
(ACTIE)

montage
Inclusief
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SPEKTAKELDEALS CARAVAN
TOEBHOREN
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DAKAIRCO  -  KOELEN 
KRONINGS A2000
ACTIE
De eerste instapper voor een airco op het dak! Voor wie op zoek 
is naar een aircosysteem voor de caravan die maar enkele malen 
per jaar wordt gebruikt ! Eerste prijs/kwaliteit!

( SPEKTAKELDEALS ) 
Geniet van 
spektakeldeals op 
nog meer kampeer-
accessoires in de 
campingshop op 
zaterdag 16 & zondag 17 
maart 2019.

€ 1.595,-
(ACTIE)

montage
Inclusief
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THULE DAKKOFFER 
MOTION XT - XL
De topper onder de dakkoffers 
voor uw skireis of zomerreis. Mag 
75 kg dragen.

THULE DAKKOFFERS 
ALLE TYPES* + GRATIS MONTAGE
*Uitgezonderd type Aeroskin Touring

THULE DAKDRAGERS
ALLE TYPES + GRATIS MONTAGE
Wingbar, square bar, Wingbar edge

-20%

€ 559,-
€ 699,-

-10%
-10%

(ACTIE)
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SPEKTAKELDEALS CARAVAN
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( WINTERDEALS ) ( OUTLET ) 
Diverse 
kampeeraccesoires 
aan outletprijzen in de 
campingshop tijdens 
de wintermarkt !

PRO-USER DIAMANT 1
Plooibare fietsendrager voor 2 elek-
trische fietsen. Met draagtas. 7 pin & 
13 pin 

THULE EASYFOLD
Plooibare fietsendrager voor 2 elek-
trische fietsen.
7 pin - generatie 1  

YAKIMA JUST CLICK 2
Plooibare fietsendrager voor 2 ele-
ktrische fietsen. Makkelijk montage 
met één klik systeem

€ 310,-

€ 495,-

€ 595,-
€ 389, 

€ 629,- 

€ 699, 
-20%

-20%

-15%

(ACTIE)

-15%
(ACTIE)

€ 310,-
(ACTIE)
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Ontdek de boeiende wereld van caravans & kamperen.

w
w

w.dkw
caravans.be

Adres  Roeselarestraat 415 - 8560 Wevelgem  Tel +32 (0)56 40 16 20    BE 0457 358 067
Email info@dkwcaravans.be  Web www.dkwcaravans.be  

U VINDT ONS 
HIER !

3000 M2 KAMPEERPLEZIER !
OPEN OP ZONDAG!


