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AnnTex skræddersyer tæpper
og madrasser til din campingvogn
eller autocamper

Hvorfor et tæppe?

Skræddersyet kvalitet
fra Anntex
Tæppe kvaliteter

Anntex´ tæppesæt fås i 4 kvaliteter: Compact, Comfort, Luksus
og Exclusiv. De fås i mange forskellige farver, så det matcher
din campingvogn. Anntex´ tæppesæt til campingvogne er
gennemtænkte løsninger af bedste kvalitet.

•

Opgradering af din vogn

•

Skåner dit gulv

•

Udnyttelse af gulvarmen

•

Lækkert at træde ud på

•

Lydisolerer

•

Nemt at rengøre

Compact: er det robuste valg til en populær pris, det findes kun
i en farve, kvaliteten er god, men der findes noget der er bedre.
Comfort: er det sikre valg, i en mellemkvalitet, og med god
holdbarhed.
Luksus: er det klassiske valg med en mere tætvævet overflade
samt bedre kvalitet.
Exclusiv: er et allergivenligt tæppe med 10 års garanti på slid,
plet og farveægthed. Det er til den kvalitetsbevidste campist.

Gælder alle vores tæpper
•

God isolering af kolde gulve

•

Blødt og lækkert at gå på

•

Tåler fugt uden at klistre til gulvet

•

Velegnet til alle former for gulvvarme

Du kan se tæppeprøverne hos din campingvognsforhandler
eller ved klikke ind på www.anntex.dk, så kan du i ro og mag
få syn for sagen.

Perfekt pasform

Tæppesættet laves efter din vogntype. Anntex arbejder med
tolerancer på +0 til -1cm. Det betyder, at der kan være lidt luft
nogle steder mellem tæppekant og vognens kanter. Det har
samtidig den fordel, at det er let at tage ud og genplacere
tæppemodulerne efter rengøring.
Tæppesættet er modulopbygget og derfor nemt at håndtere.
Leveres i forskellige antal moduler afhængig af vognens
indretning.

Bagsiden har sin fordel

Anntex’ specialudviklede bagside ligger perfekt og fast ved
hjælp af velcrobånd, der monteres diskret på vognens gulv.
Placer de medfølgende velcrobånd ved dør og samlinger,
når du monterer tæppet, så det bliver liggende, hvor det skal.
Anntex CampingStop er et tæppeunderlag som er et alternativ
til velcrobånd.

ROBUSTE
TÆPPER

SKRÆDDERSYEDE
TÆPPER

Brug for tilretning
Skulle du mod vores forventning have fået
leveret et tæppe der ikke passer optimalt,
så kontakt os eller din forhandler med:
Compact
Okker 1780

Comfort
Marmor 277

Comfort
Soft beige 110

Comfort
Soft sky 074

Comfort
Tigerøje 296

•

Billeder af fejl, gerne af tæppe i vognen

•

Ordrenummer, står altid bagpå tæppet

Så kan vi i samarbejde få udfordringen løst
indenfor rimelig tid
Det sker, at to vogne ikke er helt ens trods
samme model og årgang.
Comfort
Tigerøje 295

Luksus
Beige 1632

Luksus
Granit 1672

Luksus
Skiffer 1678

Exclusiv
Siv 1827

Modelår & stelnummer

Ved bestilling tjek altid dit modelår, det er
ikke det samme som indreg. år, så hav altid
stelnummer med til din forhandler, da det
fortæller modelår på din vogn.

Exclusiv
Siv 1825

Exclusiv
Hassel 1850

Exclusiv
Ask 1874

Håndlavet til dig

Hurtig levering

Alt bliver lavet efter bestilling, og er skræddersyet af vores syersker. Derfor er det vigtigt, at du tjekker,
om alt er som ønsket ved levering, så vi kan tilpasse eventuelle ændringer, mens vores hukommelse er
frisk.

Det skræddersyede tæppe syes specielt til din
vogn i den bestilte kvalitet og farve.

Opmålingsservice
Hos Anntex har vi skabeloner liggende til flere tusinde campingvogne og autocampere siden sidst i
80´erne. Har vi ikke en skabelon til netop din vogn, kan du vælge at få vognen opmålt.
•

Du kan booke tid til opmåling på vores værksted via vores hjemmeside. Vælger du dette,
kvitterer vi desuden med 400 kr. i rabat på dit nye tæppe

•

Gratis opmåling hos din forhandler inden for 4-6 uger, vores opmålingsteam kører i hele landet,
og opmåler.

•

Bor du tæt på vores rute, måler vi gratis op indenfor 4-6 uger

•

Kan du ikke komme forbi vores værksted og skal vi ikke køre i dit område i den kommende
periode, kan du spørge til muligheden for særopmåling. Så finder vi et tidspunkt, hvor vi
kommer og opmåler din vogn. Særopmåling koster 1.000 kr.

Ønsker du et tæppe i ét stykke, skal vognen køres til vores værksted i Risskov for specialopmåling.
Dette koster mellem 1.000-1.500 kr.
Ovenstående gælder brofaste øer i Danmark.

Tæpperne leveres indenfor 14 arbejdsdage,
medmindre du har en campingvogn, som vi ikke
har en skabelon til, og derfor kræver opmåling.

Forsendelse
Vi sender gratis til dig, til privatadresse bedes du
oplyse hvor fragtfirmaet, må stille din pakke, fx i
en carport, et skur eller lignende, hvis ikke du er
hjemme. Dette er dog på eget ansvar.

Rengøring af tæpper
Alle tæpperne er overflade behandlet fra fabrik,
og kræver kun rengøring med almindeligt vand.
Spul dem med vandslangen og lad dem
dryptørre.
Brug kun rengøringsmidler ved genstridige
gamle pletter.
BEHAGELIGE
TÆPPER

Madrasser
Lagner
Puder

Lagner
Er du træt af lagner, som ikke passer til
din fransk/dob-seng eller fristående-seng i
campingvognen?
Anntex’ campinglagen er fremstillet i lækkert
100% bomuld med afskåret hjørne til højre
eller venstre eller til din fritstående dobbeltseng.
Passer til de fleste campingvogne str.
140 x 200 x 30 cm eller 160 x 200 x 30 cm
og til fritstående seng 165x210 cm med lille
bue til højre og venstre.

Råhvid
Til fransk seng
140*200cm
160*200 cm

Sort
Til fransk seng
140*200cm
160*200 cm

Grå
Til fransk seng
140*200cm
160*200 cm

Grå
Til fritstående seng
seng 165*210cm

Fås i farverne, grå, råhvid og sort til fransk/
dob. seng, og kun i grå til fritstående dobbeltseng.
Fås hos udvalgte forhandlere og på
anntex.dk

Bundmadras

Viskoelastisk topmadras

Er din bundmadras i campingvognen træt og slidt, så har du mulighed for en Anntex bundmadras. Madrassen er i 12 cm kvalitetsskum med et lækkert aftageligt betræk. Den fås til alle
campingvogne, oplys blot campingvognsmærke og årgang.

Trænger du til en bedre og roligere søvn?

Kan bruges med eller uden topmadras.

Luksus bundmadras
Bruger du campingvognen ekstra meget?
Så er en 12 cm Waterlily bundmadras et sundt alternativ. Produktionsprocessen er miljøoptimeret og madrassen har en længere holdbarhed. Den er med et lækkert aftageligt betræk, og fås
til alle typer campingvogne og autocampere.

Anntex´ viskoelastiske topmadras, er af et temperaturfølsomt materiale som former sig efter
kroppen ved hjælp af kroppens varme, og derved
støtter kroppens svage punkter. Rigtig god hvis
din krop trænger til ekstra aflastning fx. ryg, lænd
og ben.
Leveres i 5 cm eller 7 cm højde med et lækkert
blødt aftageligt betræk, der kan vaskes ved 60gr.
Fås til alle campingvogne.

Fås til alle campingvogne.

Dette er et temperaturfølsomt materiale, det vil
sige, at hvis det er koldt, trækker madrassen sig
sammen, og den kan være dage om at få den
“rigtige” størrelse, og kan derfor føles hårdere
– hvis den har været pakket sammen, tager det
igen tid inden, den har rettet sig ud.
Vores tolerance for pasform er efter bundmadrassen dog +1cm / -2 cm.

ErgoPur hovedpude

Leveringstid:

ErgoPurs hovedpuder er lavet af trykaflastende skum skåret i små terninger. Puden aflaster
nakke og skulder, og forebygger spændinger. Du kan selv regulere mængden af fyldet, så den
passer til dig. Se mere på anntex.dk

Vores leveringstid er 14 arbejdsdage, såfremt
skabelon forefindes.

Almindelig topmadras
Trænger din seng til en ny topmadras?
Anntex´ “almindelige” topmadras har en 3 cm kvalitetsskumkerne, samt et lækkert aftageligt
quiltet betræk. Det skåner bundmadrassen, og giver ekstra blødhed.

Kør solnedgangen
i møde med et
nyt originalt
campingtæppe

Læs mere og bliv inspireret på
www.anntex.dk
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