
Jouw caravan, jouw kampeergemak. 

Uitgerust met juiste toebehoren die ervoor 

zorgen dat kamperen met de caravan nog 

nooit zo fijn, makkelijk en comfortabel was 

of zal worden. Mover, airco, levelsysteem, tv 

kijken en meer. Wij adviseren en realiseren met 

jouw de best passende productoplossingen 

aan competitieve prijzen voor een vakkundige 

montage met dienst na verkoop en kennis van 

zaken. Deel onze passie!

Fietsendragers voor

Fietsendragers achter

Veilig onderweg

Caravanmovers

Levelsysteem

Dak airco

I-net 

Bank airco

TV kijken

PAGINA 60 - 61 
PAGINA 62 - 63 
PAGINA 64 - 65
PAGINA 66 - 67
PAGINA 68 - 69
PAGINA 70 - 71 
PAGINA 72 
PAGINA 73 
PAGINA 74 - 75

TOEBEHOREN
Bestsellers en acties

DKW 

MONTAGEPRIJZEN

Ideaal om jouw vooropgesteld 

budget onder controle te 

houden, hebben wij in deze 

brochure de toebehoren inclusief 

de montageprijs. Dit kun je 

herkennen aan het bovenstaande 

icoontje. Zo kom je niet voor 

verrassingen te staan.

WIST 
JE

DAT?
montageInclusief

DKW  TOEBEHOREN
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De dak- en de etuiluifel zijn volledig ‘hot’ bij de 

caravankampeerders. Voor wie wil rondtouren is 

dit een ideale uitbreiding op de caravan. Heerlijk 

te gebruiken voor de tussenstops onderweg naar 

de vakantiebestemming. Snel opgezet!

Mogelijkheid tot een optionele LED verlichting. 

Kortom, een minimum aan werk. Uitbreidbaar 

met voor- en zijwanden en/of luifeltent voor 

bescherming tegen regen of zon. 

€ 195,-

€ 199,-

€ 249,-

€ 144,-

€ 69,-

incl. montage

Zijwand  Rainblocker G2 - Large - Uitval 2m50

Zijwand  Rainblocker G2 - Large - Uitval 3m

Voorwand  Sunblocker - Lengte 3m80 (4m)

ADVIES ! vanaf 4m luifel  Extra steunpoot voor luifel

9200

LED VERLICHTING

Zijwanden & voorwanden luifels

  GEWICHT
(4m) 42 KG

€ 1.875,-

KENMERKEN
Extra versterkte cassetteluifel bovenop het dak 
met uitdraaizwengel

LED verlichting optioneel mogelijk

Lengte mogelijk van 4m tot 6m

Uitval 3m diep

Uitbreiding met Smart Panels mogelijk !

Uitbreidbaar met motor 230v !

€ 2.085,-

Prijs / 4,5m

Prijs / 5m

montage
Inclusief

& roofadpater

Prijs

Prijs

Prijs

Prijs

Prijs

VOORTENTEN & LUIFELS
Bestsellers & acties

LUIFELS

TOURING

ZOMER +  WEEKENDS 4 SEIZOENS

VAST
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€ 1.425,-

  GEWICHT
(4m) 29 KG

KENMERKEN
Cassetteluifel bovenop het dak van de caravan 
met uitdraaizwengel

LED verlichting optioneel mogelijk

Uitval 2m50 diep

Lengte mogelijk van 2m60 tot 5m

Uitbreiding met Smart Panels mogelijk !

Uitbreidbaar met motor 12v !

KENMERKEN
Etuiluifel, in de rail geschoven van de caravan

Uitval 2m50 diep

Doekkleur 31 

Lengte mogelijk van 2m30 tot 5m50

Uitbreiding met Smart Panels mogelijk !

Prijsgunstig & makkellijk uit te nemen.

€ 480,-
€ 550,- € 1.525,-

Prijs / 4m Prijs / 4m

Prijs / 4,5m Prijs / 4,5m

1200 6300

  GEWICHT
(4m) 15 KG

montage
Inclusief

montage
Inclusief

& roofadpater

NIEUW
2020

€ 69,-
ADVIES!  vanaf 4m luifel  ... Extra steunpoot voor luifel

Prijs
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Wil je jouw dakluifel uitbreiden tot een tent? Dat 

kan met de onderstaande luifeltenten.  Licht 

in gewicht en makkelijk op te zetten. Dankzij 

de aluminium klem- en mastprofielen is deze 

goed afgedicht en stabiel. Uniek aan het type 

Panorama is het Airtex doek van 100% polyester. 

Dit neemt bijna geen vocht op! 

De ‘Residence G3’ is daarentegen vervaardigd 

uit hoogwaardig PVC-doek. Makkelijk op te 

bergen en te hanteren in de twee meegeleverde 

luxe draagtassen.

  GEWICHT
33 KG

KENMERKEN
Luifeltent uit Airtex doek van 100% polyester

Tochtstrook is inclusief

2 luxe opbergtassen

Uitneembare zij- & voorwanden

Zijwand voorzien van muggengaas

KENMERKEN
Luifeltent uit hoogwaardig PVC doek

Tochtstrook is inclusief

2 luxe opbergtassen

Zij- & voorwand open te ritsen en op te rollen

Zijwand voorzien van muggengaas

RESIDENCE G3 PANORAMA

  GEWICHT
31 KG

€ 1.525,- € 2.100,-Prijs 
4m breed / 2,5m diep / large

Prijs 
4m breed / 2,5m diep / large

+ € 40,- + € 80,-...  / 4,5m ...  / 4,5m

VOORTENTEN & LUIFELS
Bestsellers & acties

LUIFEL-TENTEN

€ 69,-
ADVIES ! vanaf 4m luifel  Extra steunpoot voor luifel

Prijs

TOURING

ZOMER +  WEEKENDS 4 SEIZOENS

VASTTOURING

ZOMER +  WEEKENDS 4 SEIZOENS

VAST
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€ 395,-Prijs

KENMERKEN
Voor montage op het A-frame ( = dissel )

Draagvermogen tot 60 kg.

Geschikt voor elektrische fietsen

Kantelbaar

Afstandshouders vergrendelbaar met sloten

Optioneel uitbreidbaar voor 3de fiets

2 jaar garantie (Zie voorwaarden Thule.com)

SUPERB XT BLACK  / (SV)

V E-BIKES
  GEWICHT

9,7 KG

montage
Inclusief

Eénmaal op de vakantiebestemming 

aangekomen en zin om de omliggende omgeving 

te verkennen met de fiets? Dat kan! 

Met de elektrische fiets? Ja, dat kan ook ,mits de 

juiste fietsendrager. 

De onderstaande geselecteerde fietsendragers 

zorgen voor een zorgeloze rit onderweg en voor 

een makkelijk op- en afladen. Kiezen jullie voor 

een fietsendrager op het A-frame (dissel) of liever 

achterop ten voordele van de gewichtsverdeling 

op de caravan, wij adviseren jullie graag.

TOEBEHOREN
Bestsellers

FIETSEN DRAGERS

€ 69,-

€ 79,-

 VOOR SUPERB  

 VOOR SUPERB  XT  BLACK

3de FIETSUITBREIDINGEN

Prijs

Prijs

montage
Inclusief

montage
Inclusief

Vooraan, op de dissel ...

NIEUW
2020
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€ 355,-Prijs

KENMERKEN
Voor montage op het A-frame ( = dissel )

Draagvermogen tot 60 kg.

Geschikt voor elektrische fietsen

Kantelbaar

Afstandshouders vergrendelbaar met sloten

Optioneel uitbreidbaar voor 3de fiets

2 jaar garantie (Zie voorwaarden Thule.com)

SUPERB  / (SV)

  GEWICHT
9,7 KG

montage
Inclusief

V E-BIKES

€ 375,-Prijs

  GEWICHT
10 KG

KENMERKEN
Voor montage op het A-frame ( = dissel )

Draagvermogen tot 60 kg.

Geschikt voor elektrische fietsen

Uniek schuif-slide-systeem.  

Afstandshouders vergrendelbaar met sloten

De rails zijn van links naar rechts verschuifbaar

2 jaar garantie (Zie voorw. Enduro-europ.com)

BC260 - SLIDE

montage
Inclusief

V E-BIKES

Ontdek bij ons de boeiende wereld van caravans & kamperen.
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TOEBEHOREN
Bestsellers

€ 495,-Prijs

KENMERKEN
Voor bevestiging op achterwand

Draagvermogen tot 60 kg.

Geschikt voor elektrische fietsen

Optioneel uitbreidbaar voor 3de en/of 4de fiets

Afstandshouders vergrendelbaar met sloten

De rails zijn van links naar rechts verschuifbaar

2 jaar garantie (Zie voorwaarden Thule.com)

EXCELLENT XT BLACK  

V E-BIKES
  GEWICHT

12 KG

montage
Inclusief

€ 64,-

€ 79,-

€ 94,-

 VOOR SPORT  G2

 VOOR ELITE  G2

 VOOR EXCELLENT XT  BLACK

3de FIETSUITBREIDINGEN

Prijs

Prijs

Prijs

montage
Inclusief

montage
Inclusief

montage
Inclusief

FIETSEN DRAGERS
Achterop de caravan ...

NIEUW
2020
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€ 395,-Prijs

  GEWICHT
10,1 KG

KENMERKEN
Voor bevestiging op achterwand

Draagvermogen tot 60 kg.

Geschikt voor elektrische fietsen

Optioneel uitbreidbaar voor 3de en/of 4de fiets

Afstandshouders ( sloten zijn optioneel! )

De rails zijn van links naar rechts verschuifbaar

2 jaar garantie (Zie voorwaarden Thule.com)

€ 325,-Prijs

KENMERKEN
Voor bevestiging op achterwand

Draagvermogen tot 50 kg.

Vergrendelbaar platform

Optioneel uitbreidbaar voor 3de fiets

Afstandshouders ( sloten zijn optioneel! )

De rails zijn van links naar rechts verschuifbaar

2 jaar garantie (Zie voorwaarden Thule.com)

SPORT G2  ELITE G2

  GEWICHT
8,2 KG

V E-BIKES

montage
Inclusief

montage
Inclusief

EERSTE 
PRIJS !
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Belangrijk voor jouw voorbereiding van jouw 

kampeerreis met de caravan. De veiligheid 

voor jouwzelf, jouw gezin en jouw caravan. 

Onderstaand zijn enkele belangrijke opties die 

hierbij van goede dienst zullen zijn.

Een Al-Ko Trailercontrol die uitwijkmanoeuvres 

en slingeren registreert en hierbij ogenblikkelijk 

ingrijpt. Een handige krikset & reservewieldrager 

onderaan de caravan die ervoor zorgt dat je snel 

en veilig kunt handelen. En een SCM gekeurd 

stevig disselsot ter beveiliging. Makkelijk in 

gebruik. Thuis, in de stalling of onderweg.

€ 895,-Prijs

  GEWICHT
5 KG

€ 215,-Prijs

RESERVEWIELDRAGER ATC TRAILERCONTROL

  GEWICHT
8 KG

KENMERKEN
Reservewielhouder onder de caravan creëert 
ruimte en een betere gewichtsverdeling.

Verlaagt het zwaartepunt en verbetert zo de 
rijeigenschappen

Optimale montage: direct achter de as.

Exclusief reservewiel !  Inclusief montage.

KENMERKEN
Vroegtijdige herkenning van kritieke rijsituaties

Door het zachte afremmen trekt de aanhanger 
zich zelfstandig terug in het spoor

Sensoren reageren al op geringe 
dwarsversnellingen

Inclusief montage.

montage
Inclusief

montage
Inclusief

VEILIG ONDERWEG

TOEBEHOREN
Bestsellers
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€ 135,-Prijs

  GEWICHT
5 KG

€ 175,-Prijs

KENMERKEN
AL-KO® Premium disselslot

SCM gekeurd

Veelal aanvaard door Omnium verzekering.

Diefstalbeveiliging voor de voertuigcombinatie

KENMERKEN
Intelligent insteeksysteem: meer veiligheid voor 
mens en materiaal doordat de krik niet wegglijdt

Exclusief reservewiel !  Inclusief montage.

Draagvermogen statisch 1000 kg.

KOPPELINGSSLOT CHASSIS - KRIKSET

  GEWICHT
5 KG

montage
Inclusief

montage
Inclusief
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Nauwelijks aangekomen of de caravan staat al 

op de plaats, exact daar waar je ze wilt hebben. 

Plaats jouw caravan binnen enkele minuten 

zonder enige krachtsinspanning op de gewenste 

plaats. Zo snel is uw kampeervakantie nog nooit 

begonnen!

Ook thuis of in de stalling zet je jouw caravan 

snel, veilig en tot op de centimeter nauwkeurig 

op haar plaats met behulp van de caravanmover. 

Zelfs op hellingen en op onverharde wegen heb 

je de volledige controle.

€ 1.795,-Prijs

  GEWICHT
32 KG

KENMERKEN
Volautomaat

Tot 1800 kg/ 1500kg bij 15% helling

Inclusief montage

5 jaar garantie (zie voorwaarden Enduro)

Inclusief Lithium-ion batterij 20 AH met lader

Inclusief soft start/stop technologie

Gebruiksvriendelijke afstandsbediening

€ 1.595,-Prijs

KENMERKEN
Halfautomaat

Tot 1800 kg/ 1500kg bij 15% helling

Inclusief montage

5 jaar garantie (zie voorwaarden Enduro)

Inclusief Lithium-ion batterij 20 AH met lader

Inclusief soft start/stop technologie

Gebruiksvriendelijke afstandsbediening

EM303+ EM303A+

  GEWICHT
32 KG

montage
Inclusief

montage
Inclusief

CARAVAN MOVERS

TOEBEHOREN
Bestsellers

EERSTE 
PRIJS !
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€ 2.595,-Prijs

  GEWICHT
28 KG

KENMERKEN
Volautomaat

Tot 2300kg/ 2000kg bij 13% helling

Inclusief montage

5 jaar garantie (zie voorwaarden Truma parnter)

Inclusief Lithium-ion batterij 20 AH met lader

Rechte loop over oneffenheden en hindernissen

Traploos sturen/versnellen met afstandsbediening

€ 1.995,-Prijs

KENMERKEN
Halfautomaat

Tot 2000kg/ 1800kg bij 13% helling

Inclusief montage

5 jaar garantie (zie voorwaarden Truma parnter)

Inclusief Lithium-ion batterij 20 AH met lader

Met eenvoudige hendelbeweging te bedienen

Traploos sturen/versnellen met afstandsbediening

SX XT

  GEWICHT
34 KG

montage
Inclusief

montage
Inclusief
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Naast het caravanmoversysteem is een 

levelsysteem de volgende stap om jullie comfort 

tijdens het kamperen nog een stapje hoger te 

brengen. Eénmaal de caravan gerangeerd is 

op haar kampeerplaats zet je met één druk op 

de knop van het E&P levelsysteem de caravan 

stevig en 100% waterpas op de 6 steunen. De 

E&P werkt volledig automatisch, correct en snel. 

Daarentegen is de Autosteady een prijsgunstiger 

alternatief. De complete set automatische 

uitdraaisteunen vervangen de originele 

handmatig te bedienen uitdraaisteunen. Met 

de afstandsbediening kun je zonder onnodige 

krachtinspanning of bukken de caravansteunen 

uitdraaien.

LEVEL SYSTEEM

met één druk op de knop
van het E&P Levelsysteem
staat de caravan
waterpas ... 

GOED
VERKOCHT

2019
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€ 3.990,-

KENMERKEN
Hydraulisch 6 steuns levelsystem voor caravan

Optioneel Touchscreen / afstandsbediening

Inclusief montage

Incl. noodpomp

Exclusief batterij

Automatisch waterpas in 2 minuten

2j. garantie (zie voorwaarden E&P-hydraulics.nl)

E&P - 6 STEUNS

  MEER GEWICHT TOV 4 STEUNEN
20 KG

montage
Inclusief Prijs

TOEBEHOREN
Bestsellers

€ 1.295,-

KENMERKEN
Set van 4 uitdraaisteunen met 12 volt motoren

Met de afstandsbediening de uitdraaisteunen als 
zowem het Enduro® rangeersysteem bedienen

Inclusief montage

3j. garantie (zie voorwaarden Enduro-europe.com)

Maximaal 2000 kg

Exclusief batterij (Gebruik van de batterij mover)

  MEER GEWICHT TOV 4 STEUNEN
8 KG

montage
Inclusief Prijs

AUTO STEADY
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Een strakke blauwe hemel en temperaturen 

boven de 30°, daar dromen veel kampeerders 

van. Maar caravans warmen op zulke dagen 

enorm op. De binnenruimte wordt heet en 

benauwd, slapen kun je wel vergeten. 

Een airconditioningsysteem is hier de 

oplossing. 

€ 2.195,-Prijs Prijs

KENMERKEN
Koelen, warmen, circuleren & ontvochtigen 

Ultracompacte design zowel binnen als buiten.

Inclusief montage

2 jaar garantie (zie voorwaarden Dometic)

Koelcapaciteit 2200w - Warmen 1200w

Afstandsbediening, timerfunctie en sleepfunctie

€ 2.395,-

KENMERKEN
Koelen, warmen, circuleren & ontvochtigen 

Zeer krachtige, effciënte airco en bijzonder stil

Inclusief montage

5 jaar garantie (zie voorwaarden Truma parnter)

Koelcapaciteit 2400w - Warmen 1700w

Afstandsbediening, timerfunctie en sleepfunctie

Truma / I-Net Ready

AVENTA COMFORT AVENTA COMPACT PLUS

  GEWICHT
33 KG

montage
Inclusief

montage
Inclusief

  GEWICHT
31 KG

COMPRESSOR 
TECHNIEK

COMPRESSOR 
TECHNIEK

DAK AIRCO

TOEBEHOREN
Bestsellers

TOPPER !

TECHNIQUE 
COMPRESSOR
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€ 1.795,-Prijs

  GEWICHT
39 KG

€ 1.695,-Prijs

KENMERKEN
Koelen en ontvochtigen

Extra laag, minder luchtweerstand tijdens rijden

Inclusief montage

Infrarood afstandbediening

Vermogenopname 750 W

Eerste keus / beste koop

MESTIC 2500A 2000

  GEWICHT
30 KG

montage
Inclusief

montage
Inclusief

EERSTE 
PRIJS !

KENMERKEN
Koelen, warmen, circuleren & ontvochtigen 

Krachtige airco en stil

Inclusief montage

Koelcapaciteit 2500W - Warmen 2200W

Afstandsbediening

Verlichting geïntegreerd.

PREMIER 
Prix !
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Geen plaats voor een airco op het dak van uw 

caravan? Truma biedt passende inbouwairco’s 

aan. Ze kunnen ruimtebesparend worden 

ingebouwd en onderscheiden zich door 

diverse mogelijkheden om de koele lucht in de 

binnenruimte te verdelen. Daarvoor dienen de 

flexibele koudeluchtbuizen, waarmee de lucht 

gelijkmatig en zonder trek daarheen kan worden 

verdeeld waar het nodig is.

€ 1.950,-Prijs

  GEWICHT
28 KG

€ 1.650,-Prijs

SAPHIR COMPACT SAPHIR COMFORT RC

  GEWICHT
20 KG

montage
Inclusief

montage
Inclusief

KENMERKEN
Koelen & warmen 

Ruimtebesparend inbouwairconditioningsysteem

Inclusief eco-montage

5 jaar garantie (zie voorwaarden Truma parnter)

Koelcapaciteit 2400w - Warmen 1700w

Afstandsbediening, timerfunctie en sleepfunctie

Truma / I-Net Ready

KENMERKEN
Koelen 

Ruimtebesparend inbouwairconditioningsysteem

Inclusief eco-montage

5 jaar garantie (zie voorwaarden Truma parnter)

Koelcapaciteit 1800w

Afstandsbediening, timerfunctie en sleepfunctie

Truma / I-Net Ready

BANK AIRCO

TOEBEHOREN
Bestsellers
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De Truma iNet Box is de centrale besturingseenheid 

van uw Truma apparatuur. Hij vormt samen met de 

airconditioning, de verwarming en uw smartphone één 

netwerk, ontvangt de besturingscommando’s en geeft 

deze door aan de apparatuur. De besturing gaat op 

afstand per sms, van dichtbij via Bluetooth.

Met de gratis Truma App bestuurt u uw 

airconditioning- en verwarmingssysteem. Als u een 

Combi verwarming en een Truma airconditioning 

combineert, geniet u van automatische 

klimaatregeling. 

Ontdek bij ons de boeiende wereld van caravans & kamperen.
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Knus en gezellig tijdens jullie kampeertijd 

naar jouw favoriete films op DVD of tv-series 

kijken, dat kan. Hiervoor selecteerden wij 

enkele combinaties die ervoor zorgen dat 

jullie ook in de de caravan de aangename tv-

momenten kunnen beleven. 

  GEWICHT
15 KG

€ 2.995,- € 3.995,-Prijs Prijs

KENMERKEN
Travelvision TVA 80 satellietontvanger op dak

Twin LNB (voor twee tv’s/decoders of recorder)

80 cm schotelblad 

Auto skew voor LNB (aanpassende LNB) 

Stevige TV-beugel met afneembaar montagestuk

1x Salora LED TV - 24” - met ingebouwde satel-
liet, antenne en kabelontvanger. USB slot & DVD

Inclusief vakkundige montage

TV-vlaanderen voorbereide & automatische 
update zenderlijst

Update via USB. Of via jouw App (Smartphone) 
naar de controlebox.

KENMERKEN
Oyster V 85 Vision

Twin LNB (voor twee tv’s/decoders of recorder)

85 cm schotelblad 

Auto skew voor LNB (aanpassende LNB) 

Stevige TV-beugel met afneembaar montagestuk

1x AVTEX PRO TV - 24” - met ingebouwde satel-
liet, antenneontvanger. USB slot & DVD

Inclusief vakkundige montage

TV-vlaanderen voorbereide & automatische 
update zenderlijst

Update via USB. Of via jouw App (Smartphone) 
naar de controlebox.

TV PAKKET - ALL IN  TVA 80 TV PAKKET - ALL IN  OYSTER 85 V

  GEWICHT
15 KGmontage

Inclusief montage
Inclusief

montage
Inclusief

montage
Inclusief

TOEBEHOREN
Bestsellers

TV KIJKEN

meer info & voorwaarden in de showroom of via onze website  WWW. DKWCARAVANS .BE

75



€ 1.195,-€ 1.395,- PrijsPrijs

KENMERKEN
Satelliet op statief op de begane grond

Werkend op Li-ion batterij (60 min.)

Richt volledig automatisch uit.

Update via USB

Verstelbare skew aanpassing

Schotelblad 65 cm

Duo LNB

KENMERKEN
Satelliet op statief op de begane grond

Werkend op Li-ion batterij (60 min.)

Richt volledig automatisch uit.

Update via USB

Verstelbare skew aanpassing

Schotelblad 80 cm voor bereik Spanje/Portugal

Single LNB

TRAVELVISION R7 - 80 TRAVELVISION R7 - Duo 65

  GEWICHT
6 KG

  GEWICHT
7,5 KG
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DKW WERKATELIER

Meer dan 30 jaar ervaring met de 

opbouw van caravantoebehoren, 

schadeherstel, onderhoud en 

check-up’s. Wij doen het graag.

Jouw kampeerdromen helpen realiseren is meer dan alleen maar de juiste 

productoplossingen en configuraties vinden. Het moet allemaal ingericht, gemonteerd 

en gerealiseerd worden. In het werkatelier wordt alles vakkundig gemonteerd. We delen 

onze expertise met onze leveranciers, medewerkers en onze klanten om een goed 

resultaat te bekomen. Het werkatelier is het kloppend hart van het familiebedrijf.

DKW WORKSHOPS

Op verschillende momenten  

kunnen jullie genieten van  

workshops over alles wat met 

de caravan te maken heeft.

WERKATELIER
‘het kloppend hart’

WORKSHOPS
altijd handig

meer info & voorwaarden in de showroom of via onze website  WWW. DKWCARAVANS .BE
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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!

BEZOEK ONZE WEBSITE !
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