Oplevelser for livet
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Klar til nye eventyr
Sprite-campingvogne kommer fra Englands største producent af campingvogne Swift Group Limited, der årlig producerer mere end 14.000
campingvogne og autocampere og mobilehome af mærkerne Swift og
Sprite, i sit 120-hektar store produktionsanlæg i Cottingham, England.
Faktisk er Swift -mærket det største fritidskøretøjsmærke i Europa!

sikkerhedsudstyrs niveau, samt det mest omfattende standardudstyr,
man kan ønske sig.

Swift Groups filosofi er at fremstille køretøjer af høj kvalitet ved hjælp af
de bedste materialer og topmoderne produktionsmetoder, for at sikre
dig de bedste ferieoplevelser.

Valget af en ny campingvogn er et vigtigt valg. Denne brochure giver
dig alle oplysninger om Sprite-campingvogne til sæson 2023. Iblandt
de mange tilgængelige modeller, finder du helt sikkert en model, som
passer til dig og din families ønske.

Når det kommer til fremstilling af Sprite campingvogne, er sikkerheden
i højsædet. Alle Sprite modeller opfylder derfor strenge europæiske sikkerhedsstandarder. For at garantere absolut perfektion testes alle vogne
grundigt, før de forlader fabrikken.
En Sprite campingvogn har et moderne og tidløst udseende, som
bevarer sin værdi gennem årene. De kendetegnes ved et meget højt

Vognen fastholder sin værdi i mange år frem, hvilket giver dig tryghed i
din beslutning om valg af campingvogn.

Tag ud og besøg din Spirte forhandler så I sammen kan foretaget et valg
af din nye Sprite campingvogn.
Din Sprite forhandler står klar til at hjælpe dig.

2023 BASECAMP

2023 ALPINE SPORT

2023 MONDIAL SE

2023 CRUZER SR
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SPRITE
BASECAMP
Sjov, sporty og stilfuld

Sprite Basecamp: En campingvogn med et moderne look og sin hel egen
stil. Den aerodynamisk taglinje, de fede spoilere og det sportslige ydre
design indikerer at dette er en campingvogn til eventyrer.
Karisma - Basecamp er den perfekte campingvogn som base til dine fritidsaktiviteter.
Basecamp er designet til eventyrlystne campister, der nyder en aktiv udendørs livsstil
og til dig, der ønsker noget anderledes og gerne vil skille dig ud fra mængden, uden
at skulle gå på kompromis med komforten.

Når hyndepuderne vendes om og omdannes til endobbeltseng, giver den unikke
AirWave-konstruktion dig følelsen og komforten som en god topmadras.
Trods de kompakte mål er pladsen godt udnyttet. Alle modeller har toiletrum med
bruser. Køkkenet er veludstyret, hvor der er rig mulighed for at lave et dejligt måltid.
3 gasblus med separat gasovn, ridsefast bordplade, Dometic køleskab på 85 ltr. med
aftagelig fryser og bestikskuffe med "glid-let" metalskinner. Er du typen, som hellere
vil grille udenfor, er der mulighed at tilslutte grillen i gasudtaget udvendig på
vognen.

Basecamp har indgangsdøren i bagenden, hvilket gør det nemt at medbringe cykler,
surfbrædder o.lign. Disse kan placeres mellem langsæderne i fronten og fastgøres til
surringsringe i gulvet mellem de forreste sofaer. Det robuste og funktionelle interiør
passer perfekt sammen med det eventyrlystne eksteriør-design.

Med Basecamp får du en base, der er hurtig og nem at opsætte og pakke ud. Uanset
om du er til adrenalinkick og hurtige aktiviteter, eller bare nyder at komme ud for at
udforske naturen, så er Basecamp det perfekte sted at hvile og genopfylde depoterne.

Masser af udstyr og komfortable sofaerne. AirWave pudekonstruktionen har en slank
silhuet til sædehynderne og tilbyder samtidig afblanceret støtte og polstringskomfort.

Den aerodynamiske front i GFK “glasfiber” har et stort panoramavindue, som kan
åbnes. Indefra giver det muligheden for at ligge og kikke på stjerner, når det bliver
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mørkt om aftenen og natten.
Den komplette opbygning i GFK giver nye sportslige muligheder og beskytter
campingvognen mod vind og vejr. SMART++ konstruktionen bygger på en
konstruktion uden træ i vægge og tag, hvor alt er konstrueret i GFK med plaststolper.
Mellem inder- og yderbeklædning er en skumkerne for at give bedre isolering.
Basecamp er kompakt i størrelse og med en lav egenvægt, og kan trækkes af mindre
biler.
Til sæson 2023 er der flere valgmuligheder end nogen sinde tidligere, tre modeller
med sovepladser fra to til fire personer.

SPRITE
BASECAMP

SPRITE BASECAMP SPECIFIKATIONER

Basecamp 2
MODEL:

Basecamp 4

Basecamp 3
BASECAMP 2

BASECAMP 3

BASECAMP 4

Sovepladser (antal)

2

2+1

2+2

Totallængde (cm)

510

559

559

Indvendig længde (cm)

342

391

391

Indvendig brede (cm)

200

200

200

Total bredde (cm)

228

228

228

Total højde (cm)

260

261

261

Indvendig højde (cm)

195

195

195

Egenvægt* (kg)

910

1.065

1.050

Køreklar vægt (kg)

950

1.105

1.090

Maks. totalvægt (standard) / (kg)

1.300

1.450

1.450

205/70 R15 106

205/70 R15 106

205/70 R15 106

5/4

6/5

6/5

Dobbeltseng forrest (cm)

198 x 183

198 x 130

198 x 130

1. enkeltseng (cm)

183 x 69

2. enkeltseng (cm)

183 x 69
178x54

178x54 (2x)

Dækstørrelse (dim)
Vinduer / oplukkelige (antal)
SENGEMÅL:

Seng i bag (cm)

*= +/- 5% udsving i vægt forbeholdes.
Bemærk at lasteevnen reduceres ved montering af ekstraudstyr.
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SPRITE BASECAMP STANDARDUDSTYR
UDVENDIG
SMART++ konstruktion. Alle konstruktioner i væg, gulv og tag er lavet af "PURE"
SMART++ konstruktion gulv: 1,5 mm glasfiber bund og 9,0 mm krydsfiner top
ALKO stabilisator 3004
ALKO bremsesystem
ALKO galvaniseret stål chassis med Euro-aksel
Alufælge med brede dæk
Trækstangsafdækning
Bagparti i glasfiber (GFK) og 3. bremselys
Aerodynamisk front med panoramavindue. Gaskasse med plads til gasflasker
GFK tag og udvendige sider i GFK
Indvendige sider i GFK
Gaskasselåg med gasstøddæmper
Hjulstøddæmpere
Forteltslampe med LED
Reservehjul og holder i gaskassen
Alle vinduer er oplukkelige
Indgangsdør (hel) med vindue, indvendige ramme af plast og forsænkede hængsler. Specialbeslag til indgangsdør
Batteriboks tilgængelig indefra (batteri er ikke inkluderet)
Aftagelig ventilationsrist til køleskab for nem inspektion og vedligeholdelse
Èt nøglesystem passer til alle låse
13-polet stik
INDVENDIG
Let møbelkonstruktion ved brug af stabile plastrammer
Siddegruppe kan klappes helt op for nem tilgang
Trædekor "Hessian" med matchende greb
“ Airwave” polster kvalitetshynder for bedste sidde- og sovekomfort (ekstra tyk)
2 ekstra pyntepuder
Klapbord ved siddegruppen (ikke i Basecamp 3)
Fritstående bord - kan gemmes væk i magasinet
"Duvalay" madras på i fast seng (Basecamp 3) med memoryskum
Sovesofa med lameller
Ventileret ryglæn
Sandwich konstruktion: sidevæg: 25 mm polystyrenisolering og PU ramme i plast
Tagtykkelse: 32 mm med PU-ramme i stedet for træ
Gulvtykkelse: 45 mm med PU-ramme i stedet for træ
ANDET UDSTYR
Udtrækslameller til opbygning af seng mellem enkeltsenge i fronten (ikke Basecamp 3)
Kombi-Rollo til alle vinduer, mørklægning og myggenet
Alle oplukkelige vinduer har natventilation
Tagluge 40 x 40 cm med mørklægning og myggenet

Myggenetsdør
Udvendig gasudtag (til grill)
Fastgørelsesbøjle til bagage, cykler etc.
Indgangstrin
Dørmåtte
Quick-luk for alle gasapparater
KØKKEN
Rustfri stålvask med blandingsbatteri
Dometic køleskab 83 ltr. med elektronisk tænding og aftagelig fryseboks
Køkkenbordplade med ridsefast overflade
3-gasblus
Gasbageovn med separat grill
Bestikskuffe med ”easy-glid” metalskinne
Trådkurve.
BAD
Luksus badeværelse med bruser
Thetford kassettetoilet med separat skyllevandstank
Forkromede vandhaner
Vandbesparende brusehoved
Tagluge (40 x 40 cm) med myggenet
VARME- OG VANDFORSYNING
8 ltr. boiler. Gas og 230V.
Gasregulator monteret i gaskassen
Rumopvarmning (recirkulationssystem) gas eller 230 V.
Isolering klasse 3 termisk norm. (ved -15 grader udv. +20 grader indv.)
Ferskvandsforsyning
Udvendig tilslutning til bruser
Vandslanger af knækfast materiale
Spildevandssystem med ekstra stor diameter på slanger
EL
TV-tilslutning med 230V og 12V stik og antennekabel monteret
Flere USB-stik
Fuld afsikret elinstallation med 5 stikdåser
Udvendig 230V stik.
Batterioplader 25 Amp.
Kontrolpanel med 12 V system til f.eks. batterimåler, belysning, vandpumpekontrol , inde- og
udetemperatur, Bluetooth forbindelse m.m
Justerbare læsespot i opholdsrummet (12V)
Belysning under køkkenoverskabe
Strømbesparende LED-lys
Solpanel 100W på taget
25 meter tilslutningskabel med CEE-stik

SPRITE
BASECAMP

Udvendig kompakt,
indvendig rummelig
Er du på udkig efter en kompakt levægts campingvogn men ikke vil
gå på kompromis med komfort og plads, så er Alpine Sport 370 EK det
perfekte valg.
For ingen anden campingvogn med en indvendig længde på 3,7 meter byder på 2 meter
opholdsafdeling og sovekomforten fra en luksuriøs dobbeltseng eller to enkeltsenge.
Sengene er desuden udstyret med lamelramme og tykke, komfort madrasser.
Rejsevognen Alpine Sport Sprite 370 EK er meget populær. Dette skyldes ikke kun det
attraktive ydre med det aerodynamiske front og den sportslige farve, men selvfølgelig
også den fantastiske komfort, som denne campingvogn tilbyder.
Alpine Sport sikrer dig mange bekymringsfrie ferier bl.a. på grund af Smart ++
konstruktionen. D.v.s. at den er fremstillet af glasfiber (GFK), både tag, sideplader,
front og bagende. Hertil kommer, at gulvet i campingvognen er forsynet med en
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bundplade, der ligeledes er fremstillet af glasfiber (GFK), hvilket beskytter den imod
fugt.
Opvarmning og isolering, som er i den højeste klasse 3, sikrer en behagelig
temperatur, selv på kolde dage.
Sprite Alpine Sport har alt, der får dig til at føle dig hjemme. Hynderne i siddegruppen er med springindlæg, hvilket giver en fantastisk siddekomfort. Alle faste
senge er udstyret med luksus madrasser “Duvalay Duvalite”, som er ergonomiske
madrasser med ”memory-skum” på lamelbunde. Her har du samme komfort,S som
du er vant til derhjemme. Lameludtræk til sengeopbygning ved enkeltsenge er også
standard.
Den kompakte 370 EK har køkkenet i bagenden og toiletrum i hjørnet og langsæder i
front. Sprite Alpine Sport har et rummeligt og komfortabelt opholdsområde med alle

moderne bekvemmeligheder, herunder flere USB-stik med mulighed for at oplade
telefon, iPad eller tilslutning af fjernsynet. Lys og luft får lov til at strømme ind i
vognen via Heki taglugerne og giver en god rumfornemmelse.
Det fuldt udstyrede køkken går ikke på kompromis med noget. Et Dometic køleskab
på 98 liter (heraf 14 liter frys). 3 kogeblus med glasafdækning. Køkkenskuffer på
letløbende metalskinner, en kraftig bordplade i afstemte farver. Smuk vægbeklædning
ved køkkenvinduet med baggrundsbelysning.
Takket være Truma Therme med 5 liters vandbeholder skulle der ikke blive mangel
på varmt vand. Håndvasken og gasblusset er placeret i siderne for mere arbejdsflade
foran. Greb med låse sikrer, at dine ting i skabene holdes pænt på plads under kørsel.
Det traditionelle Sprite kommode-arrangement i midten, hvor udtrækspladen
fungerer som et serveringsbord for to personer, finder du også i Sprite Alpine Sport.

SPRITE
ALPINE SPORT

SPRITE
ALPINE SPORT

SPRITE
MONDIAL SE
Omfattende udstyr

Sprite Mondial SE tilbyder dig alt, hvad du har brug for på en
campingferie. Udstyret i Mondial er endnu mere luksuriøst. Den har en
attraktiv front med tre vinduer, et topudstyret køkken med komfur og
ovn, elvarme og en Bluetooth-radio.
Med det omfattende standardudstyr i Mondial SE behøver du ikke at opgive den
luksus, du er vant til derhjemme, når du er på ferie. Alle Mondial-modeller har
komfortable sofaer. Helårsudstyr som varmt vand, gas og elektrisk opvarmning, gør
at du kan tage på ferie året rundt.
Mondial SE tilbyder et smukt rummeligt køkken med et luksuskomfur med gasovn og grill funktion. Ultra Heat, dobbelt USB-stik og en radio med Bluetooth for
afspilning af din yndlingsmusik til hyggelige aftener med familien. Det moderne lyse
interiør med hvide køkkenoverskabe giver vognen en god rumfølelse. Opvarmning
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og isolering er i den højeste klasse 3 hvilket vil sige, at der selv på meget kolde vinterdage kan opnås en god temperatur inden i vognen.
Mondial-serien er naturligvis bygget med det afprøvede Smart ++ konstruktionssystem, som garanterer dig en campingvogn, der er modstandsdygtig over for fugt
og vandindtrængen. Det er netop disse detaljer ved Sprite-vognene, der er med til
at kunne give dig en TæthedsSikring på op til 10 år, hvis du følger fabrikkens anvisninger for service og eftersyn.
Med hele tre vinduer i fronten, taglugen og Skyroof vindue vil du opleve, at der i
dagtimerne strømmer masser af lys ind ved siddegruppen, og om aftenen er der mulighed for at kikke på stjernerne.

Du har valget mellem 3 grundrids, fra små til store, som alle har et stort opholdsområde, komfortabel soveplads og et rummeligt badeværelse. Den kompakte 420 SE har
et meget rummeligt badeværelse med separat brusekabine, bagerst i vognen. Model
470 SE har fransk dobbeltseng, toiletrum med udvendig håndvask. Den største model
490 SE har siddegruppe, enkeltsenge og et baderum i bag på tværs af hele vognen.
Hver kvadratmeter er udnyttet maksimalt og giver god plads, så alle har det godt.
Det skal være hyggeligt og bekvemt for hele familien. Det bliver det med Mondial, uanset om I er et par, der bruger vognen, som rejsevogn, eller om hele familien skal på ferietur. Intet står i vejen for en vellykket ferie med Sprite Modial SE.
Sprite Mondial er kvalitet med stil!

SPRITE
MONDIAL SE
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SPRITE
MONDIAL SE

SPRITE
CRUZER SR
Topserien fra Sprite

Sprite Cruzer har et elegant design og imponerer med højt standardudstyr.
Du er altid garanteret en soveplads på kvalitets madrasser og et luksuriøst
badeværelse udstyret med brusebad, uanset om du vælger en lille eller en
stor Cruzer.
Sprite Cruzer er stadig en trendsætter, ikke kun med hensyn til design, men også med
et utroligt høj standardudstyr. Der er en luksuriøs kombinationsovn, mikroovn, Truma
Combi 4 til varmt vand og opvarmning, stort ladeapparat, dobbelt USB-stik, radio
med Bluetooth og Swift Command-system. Sidstnævnte giver dig mulighed for at
betjene næsten alle enhederne i din campingvogn ved hjælp af Swift Command-appen
eller din mobiltelefon.
Det udvendige design er karakteristisk og ikke bare smart, men også innovativt med
det panoramiske tagvindue ”Skyroof”, som lader sollyset strømme ind. Med sine
fremragende køreegenskaber er Cruzer indbegrebet af den perfekte rejsevogn.
Takket være Smart++ konstruktionen garanterer vi, at din campingvogn er
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modstandsdygtig over for fugt- og vandindtrængen, og vognen får dermed
en længere levetid. Front, bagende, tag og sideplader er udelukkende lavet af
glasfiber både ud- og indvendig d.v.s. helt uden “træ” og 100% fugtbestandig. Hertil
kommer, at gulvet i campingvognen er forsynet med en bundplade, der ligeledes er
fremstillet af glasfiber (GFK), der ligeledes beskytter vognen imod fugt.
Takket være sit fuldt udstyrede køkken tilbyder Cruzer stil og komfort samt
madlavning som derhjemme. Komfuret består af en kombination af 3 gasblus og 1
stk. elektrisk kogeplade samt både bageovn og grilovn. Mikrobølgeovn og et stort
98 liters køleskab med 14 liters fryseboks. 550 SR og 635 SR har standard et
"Slimline" køleskab på hele 133 liter. Både køleskab, komfur og ovn er anbragt
modsat forteltet, så varmen kan ledes direkte ud i det fri. Køkkenet har en bordplade
med en stærk ridsefast overflade, et luksusblandingsbatteri og løs drypbakke med
rum til opbevaring. Væggen bag køkkenvasken er i akryl og har indirekte belysning,
hvilket giver et smukt lys. Masser af lys og god plads er opskriften på den eksklusive
fornemmelse af velvære i denne vogn.

For at sikre dig og din familie en god nattesøvn har alle faste senge “Duvalay Duvalite”
ergonomiske madrasser, som bidrager med en behagelig harmoni i temperatur og
trykreduktionen, samtidig med at madrasserne er slidstærke.
Den rummelige siddegruppe har hynder med ekstra polster og springindlæg som
sikrer dig en fantastisk god siddekomfort. Benyttes udtrækket, kan de to enkeltsenge
omdannes til en stor dobbeltseng. Om dagen kan bordet gemmers væk, og du har
nu to langsæder med et kommode-arrangement i midten, hvor udtrækspladen, kan
fungere som et serveringsbord for to personer.
Det er ligegyldigt, om du vælger en lille eller stor Cruzer, for du har altid et fuldt
udstyret badeværelse med brusebad. Fire af modellerne har et badeværelse, som
strækker sig på tværs af hele vognen i bag.
Vi kan med stolthed sige, at Sprite Cruzer SR, som standard er en af de bedst
udstyrede campingvogne på markedet.

SPRITE
CRUZER SR
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SPRITE
CRUZER SR

SPRITE 2023
SPECIFIKATIONER
Alpine Sport
370 EK

Mondial
420 SE

Mondial
470 SE

Mondial
490 SE

Sovepladser (antal)

2

2

4

4

Total længde (cm)

543

605

681

709

Indv. længde (cm)

372

434

510

539

Indv. bredde (cm)

211

211

211

211

Total bredde (cm)

225

225

225

225

Total højde (cm)

261

261

261

261

Indv. højde (cm)

195

195

195

195

Egenvægt * (kg)

930

1.045

1.145

1.225

Køreklar vægt ** (kg)

980

1.095

1.195

1.275

Max totalvægt (standard) (kg)

1.350

1.350

1.500

1.600

Omløbsmål (cm)

813

868

944

970

1

1

1

185 R14 C 102 Q

185 R14 C 102 Q

185 R14 C 102 Q

7/5

9/7

10/8

1
195/70 R15
C 104 R
11/9

206 x 190 ***

206 x 185 ***

1. enkeltseng (cm)

200 x 74

200 x 74

195 x 75

2. enkeltseng (cm)

190 x 74

185 x 74

190 x 75

MODEL

Aksler (antal)
Dæk størrelse (dim)
Vinduer / oplukkelige (antal)
SENGEMÅL
Dobbeltseng i front (cm)

206 x 152/142 *** 206 x 152/142 ***

Seng i bag
Dobbeltseng i bag (cm)
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*
+/-5% udsving i vægt forbeholdes. Bemærk at lasteevnen reduceres ved montering af ekstraudstyr.
** Køreklar vægt = Egenvægt +55 kg (fuldt vandtank + 2x11 kg gasflasker)
*** Mål uden komode.

200 x 140

Cruzer
460 SR

Cruzer
480 SR

Cruzer
492 SR

Cruzer
495 SR

Cruzer
520 SR

Cruzer
550 SR

Cruzer
635 SR

2

4

4

4

4

4

4

612

694

731

731

754

754

799

440

523

560

560

583

583

627

211

211

211

211

211

233

233

225

225

225

225

225

244

244

261

261

261

261

261

261

257

195

195

195

195

195

195

195

1.145

1.275

1.335

1.325

1.365

1.445

1.585

1.200

1.330

1.390

1.380

1.420

1.500

1.640

1.500

1.600

1.750

1.750

1.750

1.800

2.000

879

962

999

999

1.022

1.022

1.052

1
185 R14
C 102 Q
9/7

1
195/70 R15
C 104 R
9/7

1
195/70 R15
C 104 R
11/9

1
195/70 R15
C 104 R
10/8

1
195/70 R15
C 104 R
11/9

1
205/70 R15
C 106 R
10/8

2
185/70 R14 88T

206 x 190 ***

206 x 160 ***

206 x 160 ***

206 x 160 ***

206 x 160/142 ***

228 x 163 ***

228 x 163 ***

195 x 135

197 x 140

200 x 140

200 x 150

190 x 74

192X75

180 x 74

183X75
195 x 135

11/9
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OPBYGNING
SMART ++konstruktion. Alle konstruktioner i væg, gulv og tag er lavet af "PURE"
SMART ++ konstruktion: 1,5 mm GFK bund og 9 mm krydsfiner
ALKO stabilisator kobling 3004
ALKO Euro bremsesystem, tilbageløbsbremse og håndbremse med gasfjeder
ALKO galvaniseret letvægtschassis med Euro-akselsystem
Alufælge
Hjulstøddæmper
Stabilform støtteben
Trækstangsafdækning
Formstøbt bagparti i GFK med moderne lyster og tredje bremselys
Aerodynamisk GFK front m/panoramavindue, 1 stort frontvindue, gaskasse
Aerodynamisk GFK front med panoramavinduer, 3 frontvinduer, gaskasse
GFK tag og sider
GFK indvendige vægge og lofter
Kunststof beskyttelse af tagsamlinger
Sky-Roof, stort panorama tagvindue over det forreste vindue
Gaskasselåg med gasfjeder
Hjulafdækning og skørter
Forteltslampe med LED
Reservehjulsholder i gaskassen
Reservehjulsholder (stål) placeret under vognen
Alle vinduer er oplukkelige (undtagen dørvindue og “Sky-Roof”)
Alle vinduer er mørktonede

Rammevinduer, mørktonede
Indgangsdør med vindue, forsænkede hængsler

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Batteriboks tilgængelig udefra (batteri medfølger ikke)
Serviceklapper ved fast seng (ved enkeltsenge 1 stk.)
Sikkerhedsbeslag på indgangsdør
Ventilationsrist ved køleskab, aftagelig for nem inspektion og vedligeholdelse
Udvendig vandpåfyldning, Truma, indbygget 38 liters vandtank
Ét-nøglestystem, passer til alle låse
13-polet stikdåse
Forberedt til cykelholder (max. 60 kg)
INDVENDIG
Rummelige overskabe med låsegreb
Let møbelkonstruktion takket være stabile kunststoframmer
Magasinet ved front siddegruppe er opklappelig for nem adgang
Formskåret luksus gulvtæppe, løst
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Møbeldekor “Aralie Sen” med matchende greb
Møbeldekor "'Sangallo Elm" med matchende greb
Hynder med ekstra tyk polster med springindlæg
“Duvalay” luksusmadrasser i faste senge med Memory-skum
Dobbelt gardinstang (Gardinet hænger pænere og glider nemt)
To ekstra pyntepuder
Kommodeskab med udtræksplade ved forreste siddegruppe
Fritstående bord, som kan gemmes væk i skab/magasin
Lamelbund med fjederhængsler for nem adgang til magasinet
Ventileret ryglæn
Opdelt siddepude for nem opredning af seng
Radio CD MP3-afspiller tilslutning til iPad/MP3 med Bluetooth forbindelse
Indbygget højttaler
Sideplade 25 mm med polyurethan ramme
Tagtykkelse 32 mm med polyurethan ramme
Gulvtykkelse 46 mm med polyurethan ramme

•

Udtrækklelig lamelbund mellem langsæder for én stor liggeflade
Alle vinduer har Kombi-Rollo (mørklægning og myggenet)
Natventilation på alle oplukkelige vinduer
Mini Heki tagluge (40 x 40 cm) klar glas, mørklægning og myggenet (grundridsafhængig)
Midi Heki (70 x 50 cm) med mørklægning og myggenet
Indgangsdør med myggenet
Indgangstrin
Dørmåtte
Quick-luk for alle gasapparater
KØKKEN
Rustfri stål vask med luksus blandingsbatteri
Løs afdækningsplade til vask med rum
Løs skærebræt med rum
Dometic køleskab 98 ltr. med elekrisk tænding og aftagelig fryser
(Cruzer 550 SR og 635 SR: Slimline køleskab 133 ltr.)
Køkkenbordplade med ridsefast overflade Formica
Gasovn med grill-funktion
Indbygget mikroovn
3 gasblus med elektrisk tænding og glasafdækning
Komfur med 3 gasblus med elektrisk tænding og en el-kogeplade til 230V
Stort køkken med ekstra stor arbejdeflade
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Bestikskuffer med “easy-glide” metalskinner

•

Luksus badeværelse (Mondial 420 SE har separat bruser)
Thetford kassette-toilet med separat skylletank
Forkromede vandhaner
Ekstra belysning (modelafhængig)
Tagluge Mini Heki 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning

CRUZER SR

• • •

BAD
Luksus badeværelse med bruser

MONDIAL SE

ALPINE SPORT

CRUZER SR
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ANDET UDSTYR
Lamelbund med aluminiumsramme i alle faste senge

MONDIAL SE

ALPINE SPORT

CRUZER SR

MONDIAL SE

ALPINE SPORT

SPRITE 2023
STANDARDUDSTYR

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

VARME OG VANDFORSYNING
Truma Combi 4 til varmt vand og opvarmning (1,8 kW el / 4 kW gas/ 3,8 kW
kombineret) med digital styringsenhed
Truma Therme, 5 liter varmt vand, 230V
Truma opvarmning 3 kW, gas og elopvarmning 2 kW
Truma gasvarme 3 kW
Gasregulering monteret i gaskassen
TrumaVent blæservarme
Opvarmning og isolering efter klasse 3 termisk standard
Vandslanger af knækfast materiale
Spildevandssystem med stor diameter
Friskvandstank 38 liter med niveaumåler
Spildevandstank
EL
Antennestik med 230 V og 12 V tilslutning, antenne og tilslutningskabel
4 stk. stikkontakter
USB-stik
“Swift Command” system med drift via app på mobiltelefon
“Swift Command” funktioner omfatter kontrol af: Batteri, belysning, vandpumpe, indendørs og udendørs temperatur, indendørs luftfugtighed, varme og Bluetooth-forbindelse
Omformer/batterioplader 25 Amp
Kontrolpanel 12 V batteri-indikator med kontakt til vandpumpe mv.
12 V spot i stue- og soveafdelingen
12V spot i stue og soveafdelingen, dæmpbar
Indirekte belysning ved overskabe
God belysning i køkken ved arbejdsoverflader
Strømbesparende LED-belysning
Afbryder til indvendig belysning ved indgangspartiet
Forberedt til tilslutning af solcellepanel
Tilslutningskabel, 25 meter med CEE-stik
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STRONG
MODERN

STRONG

AERODYNAMIC
RESILIENT

MODERN
AERODYNAMIC
RESILIENT

TESTED

TESTED

HOLDBAR & STÆRK
Den stærke ramme lavet af "PURE", et hårdt polyurethanbaseret produkt, der er
fuldstændig uigennemtrængeligt for vand, hvorved holdbarheden forlænges.

OPBYGNING VED HJÆLP AF SMART++
KONSTRUKTIONSMETODE

GOD NAT!
OVERLEGEN SOVEKOMFORT

Sovekomforten er enestående i en Sprite campingvogn, da alle faste senge er
MODERNE
Hele den udvendige konstruktion både sideplader, taget, fronten og bagpartiet er
udstyret med luksus DUVALAY madrasser på lamelbunde. De lette ergonomiske
Konstruktionssystemet SMART bruger moderne materialer og er udviklet for at sikre,
lavet af glasfiber (GFK), som gør den mere vejrbestandig.
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Le service après-vente Sprite
Sprite Service
te After-Sales
Acheter une caravane Sprite, c’est acheter plus qu’un
Wenn Sie einen Sprite Wohnwagen kaufen, erwerben
neer u een Sprite caravan koopt, koopt u meer
objet. Vous bénéficiez également du service Supercare,
Sie mehr als nur einen Wohnwagen. Sie erhalten
alleen een caravan. U krijgt er ook de service
Intercamp A/S
Specifikationerne i denne brochure er gyldige fra 09-2022
for modelår 2023.
Når du køber en Sprite-campingvogn, får du mere end bare en campingvogn.
l’excellente organisation de service après-vente de
zusätzlich den Service von Supercare, der führenden
Supercare bij, de vooraanstaande After-Sales
Industrivej
11 · 6640 Lunderskov
Sprite
har
et
omfattende
forhandlernetværk
i
Europa.
De
sikrer,
at
du
altid
Sprite, pour des vacances sans souci.
Kundendienstorganisation der Swift Group Limited,
nisatie van Swift Group Limited, zodat u zorgeloos
Tlf.
76 84 08 20
Denne
brochure
udgør
ikke
et
tilbud
fra
Swift
Group
Limited
(Swift).
får
førsteklasses
service
,
så
du
kan
nyde
din
ferie
og
din
campingvogn.
sodass Sie Ihren Wohnwagenurlaub sorglos
uw caravan en vakantie kunt genieten.
Sprite dispose d’un vaste réseau de concessionnaires
mail@intercamp.dk
genießen
können.
dans toute l’Europe. Aveceux, vous pouvez toujours
ropa kent Sprite een uitgebreid dealernetwerk.

www.spritecaravans.dk
Vi forbeholder
os retten til at ændre i specifikationer
efter udgivelse
af denne
giver kunt
2-års reklamationsret
alle modeller og op til 10-års
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