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Uw vakantie begint bij ons !
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UW CARAVAN OF AANHANGWAGEN VERPLAATSEN
Caravanmovers - Rangeersysteem voor caravans en aanhangwagens

AVELGEMSTRAAT 17-A
9690 KLUISBERGEN

Tot
binnenkort

De Quattro Mover heeft een unieke aandrijving, centraal op de band door middel van twee rollen.
Dit maakt de Quattro Mover een echte krachtpatser, die ook zeer energiezuinig is. Waar andere movers zich
verschuilen achter plastic behuizingen waar zich vuil kan ophopen, heeft het een industrieel, strak ontwerp dat
ook waterdicht is en beschermd tegen vuil en modder.

EGO TITANIUM

PLATINUM

DIAMOND

Half -automatisch

Volautomatisch

Volautomatisch

Betrouwbaar

Dubbele rollen

Smart

Variable snelheid

Efficient

in stroo;gebruik .

Gebruiksvriendelijke

Altijd
welkom

Even voorstellen
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Half-automatisch of volautomatisch

afstandsbediening.

afstandsbediening .

Veilig

Variable snelheid

Joystick-afstandsbediening

Extreem krachtig

Roller-ball besturing

Echte krachtpatser

Max verplaatsbaar gewicht : 2.250 kg

Max verplaatsbaar gewicht : 2.250 kg

Max verplaatsbaar gewicht : 2.500 kg

Technische gegevens

Technische gegevens

Technische gegevens

• Voeding: 12 V

• Voeding: 12 V

• Voeding: 12 V

• Maximale stroomopname: 76 A

• Maximale stroomopname: 100 A

• Maximale stroomopname: 100 A

• Gemiddelde stroomopname: 25 A

• Gemiddelde stroomopname: 25 A

• Gemiddelde stroomopname: 20 A

• Gewicht: 35 kg

• Gewicht: 33 kg

• Gewicht: 34 kg

• 5 jaar onderdelengarantie

• 5 jaar onderdelengarantie

• 5 jaar onderdelengarantie

Europa Caravans
Wat in 2007 begon als hobby met het

fabriekscertificaat

volledige

De locatie te Zwevegem werd wat krap en na

monteren van ‘caravanmovers’ werd al snel

fabriekswaarborg op stukken én werk én op

ferm zoeken, zijn we in februari 2019 kunnen

een ‘gat in de markt ’.

waterdichtheid!

verhuizen naar ons nieuw pand te Kluisbergen.

Van Caravanmovers

met

€ 1.195,-

€ 945,-

groeiden we tot Powermovers België in 2008.
Momenteel is het monteren van movers nog

Onze hoofdactiviteit is het installeren van

Hier hebben we ier hebben we met 1500 m2

altijd onze specialiteit.

technische

en

showroom, 500 m2 werkplaats en 5000 m2

aanhangwagens. Montage van luifels, airco’s,

buitenoppervlakte, heel wat meer ruimte om

In 2010 werd Powermovers een onderdeel

satellietantenne’s, elektrische of hydraulische

nog beter van dienst te kunnen zijn.

van Truma, en kregen wij eveneens de

uitdraaisteunen,

mogelijkheid om met de invoer van nieuwe

fietsendragers,

caravans van het merk Knaus te beginnen,

koppelingen,…

accessoires

op

caravans

anti-slingerkoppelingen,
anti-diefstalsloten,

U bent bij ons altijd welkom.
De koffie staat klaar !

dan is de firma Europacenter bvba geboren,
handelend onder de naam Europacaravans

voor al deze zaken kan u terecht in onze

te Zwevegem. Een gevolg hiervan werd dat we

campingshop.

alle merken movers konden gaan monteren,

In onze werkplaats monteren we allerhande

caravans gaan verkopen en uiteraard ook

accessoires maar doen we ook onderhoud

andere kampeeraccessoires.

en

herstellingen.

Van het vervangen van

tentrails tot het vervangen of herstellen van
Na het merk Knaus werden we ook invoerder

een volledige zijwand.

van

mogelijk in onze ruime werkplaats.

de

caravans

Sprite,

Weinsberg

en

Dit alles is perfect

Cabby. Helaas bestaat dit scandinavische
merk Cabby niet meer,

Volautomatisch

Volautomatisch

Sterk : tot 2000 kg verplaatsen zonder moeite
Vloeiende bewegingen

Vertrouwen op elke ondergrond

• We durven u de beste service-garantie te

Max verplaatsbaar gewicht : 2.000 kg

Technische gegevens

• Kwaliteitsproducten aan betaalbare prijzen

• Voeding: 12 V

• Uitstekende service, ook nà verkoop

• Maximale stroomopname: 80 A

• Vakkundige en professionele technische

• Gemiddelde stroomopname: 20 A

onze kennis en specialisatie op vlak van

kunnen we onze klanten voldoende kennis

• Onderhoud en herstelling op afspraak

winterkamperen kunnen we sedert 2018 nu

meegeven over onze producten. Service na

• Wij verzorgen de keuring voordat u uw

ook het merk KABE verdelen. Als officieel

verkoop vinden wij super belangrijk !

kennis

nieuwe caravan komt afhalen

Nauwkeurig 100% koersvast.
Traploos versnellen
Max verplaatsbaar gewicht : 2.250 kg

garanderen!
• Vriendelijk, familiaal onthaal

Licht Tot 20 kg gewichtsbesparing.
Exact Op de millimeter nauwkeurig

helling van 14% oprijden met gemak

ONZE TROEVEN

Door onze eigen ervaring bij het kamperen

het origineel garantie-

TRUMA XT

Exact Op de millimeter nauwkeurig

maar omwille van

erkende importeur van deze merken krijgt u

Q-MOVER

€ 1.395,-

Technische gegevens
• Voeding: 12 V
• Maximale stroomopname: 150 A
• Gemiddelde stroomopname: 28 A
• Gewicht: 28 kg

• Gewicht: 32 kg

• 5 jaar onderdelengarantie

• 5 jaar garantie

€ 1.395,-

€ 2.295,-

Lithium accu’s & solar pannels

Lichtgewicht batterijen voor Caravans & Caravanmovers :
Powerxtreme X10

Powerxtreme X20
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ENERGIE TEN TOP !

Powerxtreme X30

E&P Hydraulics
uw caravan of camper waterpas met 1 druk op de knop !
E&P Hydraulics 6-puntssysteem

Lithium accu : slechts 2,1 kg !

Lithium accu : 3,8 kg

Lithium accu : 5,6 kg

Lader

Lader

Lader

bijgeleverd

ingebouwd

Capaciteit 10 Ah

Capaciteit 20 Ah

Capaciteit 30 Ah

Levensduur :

Levensduur :

Levensduur :

Garantie :

>1500 cycli

Garantie :

5 jaar !

Afmetingen

: 182 x 120 x 90 mm

>1500 cycli

Garantie :

5 jaar !

Afmetingen

: 250 x 175 x 115 mm

€ 309,-

De meeste plaatsen zijn eigenlijk niet vlak. Wie niet schuin wil staan moet

ingebouwd

eerst de caravan of camper nivelleren en dan pas de uitdraaisteunen
uitdraaien. De caravan of camper nivelleren kan eerst met het neuswiel van

>1500 cycli

de caravan en dan met behulp van een oprijblok of een krik.

5 jaar !

Afmetingen

Dit werk wordt u bespaard door een hydraulisch level systseem: met 1 druk

: 250 x 175 x 120 mm

€ 389,-

op de knop uw caravan of camper waterpas zetten en uiterst stabiel !

€ 469,-

6-puntssysteem voor caravans :
stabiel en veilig
enkelas of dubbelas
onderhoudsvrij

0000000

voor Motorhomes :
De Powerxtreme X75 en X125 zijn de nieuwe boordaccu’s voor camper en watersport
in de lichtgewicht LiFePO4 batterijreeks. De accu’s kunnen verantwoord geheel ontladen worden,
waardoor de maximale capaciteit van de accu benut wordt.

Powerxtreme X75

Powerxtreme X 125

inclusief Alko bigfoots
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Leefaccu’s

geheel hydraulisch

gemakkelijk
servicepaneel ingebouwd
optioneel met afstandsbediening

v.a. 3.395,- incl montage

SOLARSET
ALKO BIGFOOTS

Lithium accu :
Lader

Lithium accu :

9,6 kg

Lader

afzonderlijk

14,8 kg

Met één of meer zonnepanelen op het dak

afzonderlijk

van uw camper of caravan bent u minder

Capaciteit 75 Ah

Capaciteit 150 Ah

afhankelijk van een externe stroombron. De

Afmetingen :

Levensduur :

Levensduur :

Powerxtreme XS20s MPPT haalt onder alle

Draagvermogen

omstandigheden het maximale vermogen

Stabiel

uit een zonnepaneel & laadregelaar .

Funtioneel

Garantie : 10 jaar !

voor Alko uitdraaisteunen

Garantie :

>1500 cycli

Garantie :

5 jaar !

Afmetingen

: 330 x 172 x 217 mm

€ 899,-

>1500 cycli

5 jaar !

Afmetingen

DUBBELE OPSTAP

: 330 x 172 x 217 mm

€ 1.429,-

v.a. € 299,-

200x180mm
tot 1250 kg per poot

€ 126,-

Dubbele trede
Stabiel
Minder kniebelastend
Optionele stepfoot

v.a. € 34-

Truma, Dometic, Telair, Mestic, deze merken bieden hoogwaardige airco’s aan. Alle apparaten zijn het resultaat van jarenlange

expertise op het gebied van klimaatregeling en onderscheiding zich door hun uitstekende koelcomfort voor caravans en campers.

Lekker warm in tussenseizoen en winter !
Truma verwarming
Als trotse Truma-partner en Truma servicecenter kan u altijd bij ons terecht voor onderdelen en herstellingen van

en
rm
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Voor elk voertuig de passende airconditioning

Truma-artikelen, inclusief de verwarmingssystemen. In de meeste caravans zit een Truma S kachel meestal met ringverwarming,
de campers zijn meestal uitgerust met een Truma combiverwarming

De benodigde koelcapaciteit en de juiste keuze van de airco hangt af van volgende factoren :
- grootte van de binnenruimte
- temperatuur en luchtvochtigheid

Mestic - inclusief luchtverdeler dakairco luchtverderl

- dikte van het dak of de bodem van het voertuig
- gewicht / laadvermogen
- enkel koelen of ook verwarmen
- stroomverbruik

Truma S

v.a. € 1.495,-

Truma Combi

Truma Ultraheat
Elektrisch bijverwarming voor caravans

Met de elektrische bijverwarming Ultraheat bent u gewapend tegen elk jaargetijde.

Bankairco Truma

Dakairco Truma

Er is geen extra ruimte nodig, omdat de warme lucht via de bestaande Truma

Saphir

Aventa Compact Plus

ringverwarming en warmeluchtbuizen gelijkmatig door de caravan wordt verdeeld.

Compact 1800 W 2,8 A
Comfort RC 2400/1700 W 4?2 A

Compact 1700 W
Compact Plus 2200 W

Enkel mogelijk te monteren bij een Truma S-verwarming !

Flexibel : S-verwarming en Ultraheat kunnen zowel elk afzonderlijk als samen worden
gebruikt.

Veilig: De bijverwarming heeft een automatische oververhittingsbeveiliging.
Uitbreidingsmogelijkheid

: Optioneel is een afstandsvoeler verkrijgbaar, om de

binnentemperatuur optimaal te sturen.

Technische gegevens
• Voeding: 230 V/50 Hz

v.a. € 1.659,-

v.a. € 2.125,-

• Stroomverbruik 500 W, 1000 W of 2000 W
• Gewicht: 2 kg

ALDE verwarming

Dakairco Truma Aventa

Aventa Comfort

In de wintercaravans en -campers wordt standaard een ALDE-verwarmingssysteem ingebouwd vanuit de fabriek. Deze ALDE verwarming werkt zoals

koelen 2400 W
vewarmen 1700 W

centrale verwarming bij u thuis : een verwarmingsketel en buizen met liquide van het type glycol. Met ALDE stelt u zelf de gewenste temperatuur in
en de verwarming regelt alles vanzelf ! Ook is er meteen heelijk warm water voor de keuken en badkamer !

Aventa Comfort

Aventa Compct & Compact Plus

Ook voor Alde is Europacaravans een partner en service-center

Saphir compact

0

5m

Saphir comfort RC

5,5 m

6m

6,5 m

€ 379,- montage incl.

7m

v.a. € 2.525,-
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Benegas light
Licht in gewicht: tot 50% lichter dan stalen flessen
Doorzichtig : je ziet hoeveel gas er nog inzit
Veiliger

geen ontploffingsgevaar

Composiet :

roest niet i

3 formaten :

5 kg - 7,5 kg - 10 kg

Statiegeld

: 55 € voor gelijk welk formaat

Wisselen : formaten zijn wisselbaar

CITY CHEF 40

SAFARI CHEF

CARRI CHEF

Tafelbarbecue

Compacte gas barbecue

Gezinsbarbecue

Gasdrukregelaarset

gasdrukregelaar 30 mb
gasslang
2 slangpilaren

€ 12,95

• Trendy gasbarbecue (ø 40cm)
• Uit
te
breiden
met
andere
kookoppervlakken zoals bv pizzasteen

• Makkelijk

schoon

te

maken

door

uitneembare vetopvangbak

• Deksel kan aan de achterkant gehaakt
worden als wind- of spatscherm

• Automatische ontsteking
• Met handige draagtas
• Incl. pandrager, BBQ rooster en deksel
met thermometer

Kooktoestellen op gas

• Kleuren zwart, olijfgroen of lichtblauw

•

• Compacte, lichtgewicht gasbarbecue
(ø 30cm)

• Luxe all-in-one gasbarbecue (ø 50cm)
• Modular System - veel (optionele)
kookoppervlakken mogelijk

• Inclusief 3 kookoppervlakken
• Automatische piëzo-ontsteking
• Inklapbare

pootjes

voor

compact

opbergen
• Met handige opbergtas
• Incl. pandrager, BBQ rooster en pan/
deksel

Lp versie beschikbaar met

•
•
•
•
•

Afschroefbare, aluminium poten
Automatische ontsteking
Ook als oven te gebruiken met deksel
Met handige opbergtassen
Incl. pandrager, BBQ rooster, Grill2Braai
en dekseldome

kleine gascartridges

ook in LP versie beschikbaar met
kleine gascartouchen

Varianten : :

Prijzen

2, 3 of 4 gaspitten

Prijzen van Cadac barbecues en accessoires verschillen enorm op internet ! Let op : de toestellen in de fysieke winkels zijn niet
dezelfde als de toestellen die op allerhande internet-sites verkocht worden !

met of zonder piëzo ontsteking
met of zonder grillplaten
merken : Gimeg, Campingaz, Cadac

v.a. € 44,95

Accessoires Cadac

Verschillende accessoires beschikbaar in onze campingshop te Kluisbergen

Sprite caravans
Creating smiles for life

v.a.
€ 17.050,Prijs

v.a.

Knaus-caravans: Duitse degelijkheid

€ 19.795,-

Vrijheid in beweging
Europacaravans is invoerder en de grootste verdeler van het merk Knaus in België.

Sprite caravans zijn afkomstig uit de fabrieken van Engelands grootste

Alle

uitgestald : de Knaus Sport & Fun, de Südwind, de Südwind 60 years edition, de Sport Silver Selection , de Deseo en zelfs ook de Knaus Scandinavian

producent van toercaravans: Swift Group Limited. De filosofie van de

dan ook aan de strenge Europese

Selection . Bij aankoop verzorgen wij alle importdocumenten en keuring.

Swift Group is het vervaardigen van hooggekwalificeerde voertuigen,

veiligheidsnormen.

die door het gebruik van de beste materialen en inrichting zorgen

perfectie te garanderen worden alle nieuwe

voor probleemloos genieten.

modellen uitvoerig getest alvorens ze in productie gaan.

Een Sprite caravan is een moderne, maar tijdloze verschijning, die door

Sprite biedt voor modeljaar 2021 de keuze uit 4 verschillende modellen

de jaren heen zijn waarde onmiskenbaar aantoont en ook behoudt.

voor de Europese markt, met de deur langs de juiste kant voor ons :

Een Knaus-caravans bieden de kampeerder comfort, vrijheid en kwaliteit! De caravans worden gefabriceerd in de fabriek van Knaus-Tabbert in

Sprite

modellen

voldoen

Prijs

Bij ons staan heel wat verschillende soorten Knaus-caravans

Om

absolute

Duitsland. Materialen worden nauwkeurig geselecteerd, de afwerking is heel precies zodat u met een Knaus jarenlang kampeerplezier kunt beleven!

Knaus heeft met het uitgebreid gamma voor elke kampeerder wat wils en ze scoren bij Knaus hoge toppen met een luxueus merk, met veel comfort
aan héél aantekkelijke prijzen !

de Basecamp, Alpine Sport, de Mondial en de Cruzer.
De

Sprite-caravans

bieden

in

vele

gevallen

een

ongekend

slaapcomfort en een uitermate ruime badkamer, in veel modellen met
een echte douchecabine.

modellen staan uitgestald in onze showroom.

Verschillende

Weinsberg caravans
Al 45 jaar met liefde gemaakt
Weinsbergcaravans: al meer dan 45 jaar worden deze caravans gemaakt

Elk jaar is er een actie-model, de HOT-edition , die wordt gemaakt in een

met ervaring, toewijding en enthousiasme in de Knaus fabriek.

beperkt aantal met een groot aantal opties standaard voor een zeer
aantrekkelijke prijs.

De Weinsbergcaravans zijn elegant, robuust en vooral betaalbaar! Ze
zijn flexibel, betrouwbaar en bieden goede service. Ze zijn eenvoudig,

Een nieuwe Weinsberg-caravan heb je al vanaf € 12.370 !

realistisch en individueel. Een Weinsberg maakt uw vakantie compleet !

Kom eens langs en ontdek de caravans in onze de showroom!

Een perfecte mix van prijs en prestatie om aan uw droom van vrijheid
tegemoet te komen! In feite koopt u met een Weinsberg een degelijke
Duitse Knaus-caravan aan de prijs van een Franse caravan.

v.a.
€ 12.370,prijs

v.a.
€ 34.240,prijs

Kabe caravans
De rolls royce onder de caravans !
Iedereen heeft wel een Kabe-caravan gezien,

gepatenteerde oplossing die u in geen enkele

getypeerd door de bekende rode streep.

andere caravan zult aantreffen.

Reeds sinds de jaren 60 worden deze caravans
vervaardigd in het Zweedse provincie Småland

Een

en de afgelopen 50 jaar werden deze caravans

verluchtingssysteem zorgen samen voor een

extreme

isolatie

en

uniek

voortdurend verbeterd en geperfectioneerd

aangenaam warm gevoel in de winter en een

zodat ze voldoen aan alle eisen die zowel het

perfect koele caravan in de zomer !

Scandinavische klimaat als het Zuid-Europese
klimaat stelt.

Of u nu kiest voor een wat kleinere Kabe
caravan op 2,30 m breedte of voor een groot

Het unieke systeem van vloerverwarming

model op 2,50 m breedte, u bent verzekerd

en

balken

van comfort in alle seizoenen, hoge kwaliteit,

slechts

betrouwbaarheid en slimme oplossingen ! Een

met

de

zelf

ontwikkelde

ingegoten

enkele

van

de

uitvindingen

een octrooi hebben.
ventilatiesysteem

kunststof

luchtkanalen

zijn

waarvoor

ze

Het geoptimaliseerde
VarioVent

is

KABE-Classic heeft u vanaf € 34.000,Meer info op onze website

een

www.europacaravans.be
brochure!

of

in de Kabe-

Voortenten
Diverse merken, voor elk wat wils
Volledige

complete

voortenten,

deeltenten,

wintertenten,

seizoenstenten, luifels, jaartenten… voor elk wat wils.

SERVICE & ADVIES
Indien u twijfelt over de juiste maat of de bijhorende accessoires kan u
ons altijd contacteren, wij helpen u graag !

Wij verdelen de merken DWT, DOREMA, STARCAMP, UNICO, THULE en
GüSTO – u bent van harte welkom voor een passende offerte voor een

VOORTENT KOPEN

voortent voor caravan, stacaravan of motorhome !

In onze campingshop te Kluisbergen hebben we enkele modellen
uitgestald staan waardoor we u een overzicht kunnen geven van de
gebruikte buizen, stof en vormgeving van de verschillende merken.

v.a.

Kabe motorhomes

€ 89.345,-

Nieuw bij Europacaravans !
Motorhomes Kabe bieden naar isolatie en rijcomfort net dat tikkeltje meer dat u van een luxueuze motorhome verlangt.

Dit merk biedt u de mogelijkheid om het hele jaar door te genieten van uw vrijheid. Door de isolatie, opbouw en materiaalkeuze ziet en voelt u meteen
het verschil tegenover een ander merk!

Sinds 2020 zijn er op vraag van de fabrikant KABE nu ook motorhomes verkrijgbaar bij Europacenter bvba, dit enkel op bestelling.

Meer info in de showroom en op de website www.europacaravans.be en www.kabe.se/nl

Subparagraph | Paragraph
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Thule

Thule omnistor 6300
dakluifel
De Thule Omnistor 6300 dakzonwering is verkrijgbaar in 9 lengtes van

• Perfecte doekspanning

2,60 m tot 5,00 m met een maximale uitval van 2,50 m. De cassette is

• Optioneel met 12V motor

verkrijgbaar in de kleuren aluminium, wit en antraciet.

• Verkrijgbaar in vier verschillende cassettekleuren
• Negen verschillende lengtes

Een optionele 12V motor met handbediende override stelt u in staat om

• Gepatenteerde extra spanarmen (optioneel)

een luifel met een lengte van 3,00m of langer zonder moeite te bedienen.

• Vijf verschillende doekkleuren

De motor kan eenvoudig als accessoire achteraf worden geïnstalleerd
op een handmatige Thule Omnistor 6300 luifel. Het totale gewicht zal

Thule

hiermee met 1 kg toenemen.

Omnistor 1200
Thule Omnistor 6300 afmetingen

01

Stevige veerarmen met gepatenteerde, geïntegreerde extra spanarmen
zorgen voor een perfect gespannen luifeldoek en voor een verhoogde
windweerstand. De extra spanarmen zijn standaard geïntegreerd voor
luifelengtes vanaf 4,00m of langer en zijn optioneel voor de luifellengte

02

van 3,00m, 3,25m en 3,50m.

03

v.a.
€ 1.045,incl montage

04

Lengte (cm)

Uitval (cm)

Gewicht (kg)

230

200

9,0

260

220

10,4

300

250

12,0

325

250

12,6

350

250

38,0

375

250

43,0

400

250

43,0

425

250

45,0

450

250

55,0

500

250

550

250

v.a.
€ 309,incl montage

Thule Omnistor 1200
Stabiliteit en grote uitval voor een etuiluifel
01 - Wit

02 - Aluminium

03 - Aluminium / Zwart

04 - Zwart

De Thule Omnistor 1200 etuiluifel is verkrijgbaar in 11 lengtes tussen
2.30 m en 5.50 m met een maximale uitval van 2.50 m.

Thule

0000000

Omnistor 6300

Eenvoudig en snel op te zetten
De luifel zit opgeborgen in een PVC-hoes met een aangenaaide
pees die eenvoudig in de caravanrail wordt geschoven. Open de

Thule Omnistor 6300 afmetingen

hoes en rol de luifel uit. Het gelijktijdig uitzwenken van de steunpoten

Lengte (cm)

Uitval (cm)

Gewicht (kg)

260

200

23,0

300

250

29,0

325

250

33,0

Exclusief doekspansysteem

350

250

33,0

Met “pump-buckle” span technologie. Uiterst gebruiksvriendelijk

375

250

38,0

door het heen en weer klikken om het luifeldoek perfect op te

400

250

43,0

425

250

43,0

450

250

45,0

500

250

55,0

en spanarmen maakt een eenvoudige en snelle opbouw van deze
compacte etuiluifel mogelijk.

spannen.

Showroom & campingshop
1500 m2 binnenruimte & 4500 m buiten
Nieuwe caravans, voortenten, luifels, demonstratieruimte movers , alles staat
netjes uitgestald in een aangenaam verwarmde binnenruimte .

Binnen kan u een groot aantal modellen komen bekijken van de merken Knaus,
Sprite, Weinsberg en Kabe.

Uiteraard kunnen we niet alles binnenzetten, de

tweedehandscaravans vindt u op onze parking. U bent altijd welkom om een
kijkje te komen nemen in onze showroom !

Onze werkplaats
Campingshop

Al 14 jaar vakmanschap

Ruime keuze kampeerartikelen

Dagelijks worden professionele

In onze fysieke campingshop te Kluisbergen maken we een selectie van kampeermeubilair volgens prijs-kwaliteit. Vele artikelen worden door ons
persoonlijk getest alvorens ze in de campingshop verkocht worden.

montages

van

airco’s,

elektrische

of

caravans en aanhangwagens.

steunen,

luifels,

Wij helpen u graag met onze ervaringen en bieden u een vrijblijvend passend

advies aan volgens uw noden.

Montage

uitgevoerd van technische accessoires op

satellietantenne’s,

hydraulische

anti-slingerkoppelingen,

uitdraai-

anti-diefstalsloten,
ATC’s,

gas-en

“Zo zie ik, David, er zelf op toe dat er

waterinstallaties,… voor al deze zaken kan u

professioneel en net gewerkt wordt in elke

bij ons terecht, maar ook voor onderhoud en

caravan, want elke klant komt in vertrouwen

herstellingen, ook voor het steken van een

binnen met hun eigendom en daar moeten wij

nieuwe zijwand.

als Europacaravans zorgzaam mee omgaan! “
In onze werkplaats kunnen we 6 caravans
Begonnen

Webshop
Bijna alles is online te bestellen via shop.europacaravans.be

van

plaatsen, maar werken we graag op afspraak

caravanmovers in 2007, kunnen we ons zeker

met

het

monteren

voor onderhoud en montage van accessoires.

nog altijd ‘specialist caravanmovers’ noemen.

Op deze manier hoeft u maar 1 keer de afstand

Ons bedrijf Europacaravans is in de jaren

naar onze firma af te leggen U komt bij ons toe

wel wat geëvolueerd en uitgegroeid tot wat

op afgesproken datum en uur, wij monteren het

het vandaag is op de nieuwe locatie met een

bestelde accessoire terwijl u even in onze shop

grotere, comfortabele werkplaats.

rondkijkt en u even een drankje nuttigt in onze

Zo zijn we o.a. service-center geworden voor

koffie-hoek, of u maakt even een uitstapje in

ALDE, AL-KO, TRUMA, REICH, E&P en DOMETIC.

onze Vlaamse Ardennen, en enkele uren later
kunt u terug huiswaarts keren, mét de caravan.

Door onze eigen ervaring bij het kamperen

En heel belangrijk is Garantie en Service,

De webshop is een kopie van de website van onze leverancier. Als u ziet staan ‘op voorraad in magazijn’ , worden de goederen direct verstuurd

kunnen we onze klanten voldoende kennis

Bij grotere werkzaamheden is werken op

ook nà verkoop! Want onze klanten zijn niet

van bij onze leverancier met levering bij u thuis, maximum 2 dagen na bestelling.

meegeven over onze producten en de uit te

afspraak soms niet mogelijk, dan moet de

afhankelijk van ons, wij zijn en blijven afhankelijk

voeren werkzaamheden.

caravan enkele dagen bij ons blijven.

van onze klanten !

Heeft u een vraag, aarzel niet ons te contacteren

Subparagraph | Paragraph

Thule fietsendrager

Satelliet R7

Satelliet

Superb

Super XT

Volautomatisch

volautomatisch

2 of 3 fietsen

Zwarte uitvoering

op statief

op dak gemonteerd

•
•
•
•
•

0000000

•
•
•
•
•

Aantal fietsen: 2 (uitbreidbaar tot 3)
Maximaal draaggewicht: 60 kg
Geschikt voor e-bike
Volledig kantelbaar
Montageplaats: dissel

Aantal fietsen: 2 (uitbreidbaar tot 3)
Maximaal draaggewicht: 60 kg
Geschikt voor e-bike
Volledig kantelbaar

Providers

• geen montage nodig

• lage opbouwhoogte

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

gering gewicht
gemakkelijke bediening
volautomatisch
update door uzelf
diameter 65 of 80 cm

Tv

Thule fietsendrager

0000000

• Meer info in de campingshop

gering gewicht
montage op dak camper/caravan
gemakkelijke bediening
update door uzelf
diameter 65 of 80 cm

Montageplaats: dissel

v.a. € 1.295,Thule fietsendrager

Thule fietsendrager

Fietshoes

Excellent

Excellent XT

2 of 3 fietsen

Zwarte uitvoering

vooraan & achteraan

v.a. € 1.695,-

Televisies
Alphatronics

TV armen Novus

Travellife

In de mobiele sector zijn er
• verschillende groottes
• 230v/12v
•
•
•
•

Aantal fietsen: 2 (uitbreidbaar tot 4)
Maximaal draaggewicht: 60 kg
Geschikt voor e-bikes
Montageplaats: achterwand

•
•
•
•

Aantal fietsen: 2 (uitbreidbaar tot 4)
Maximaal draaggewicht: 60 kg
Geschikt voor e-bikes
Montageplaats: achterwand

•
•
•
•

geschikt voor onderweg
gemakkelijke bediening
modelafhankelijk met dvd, dvb-t, sat,
smart-tv

• verschillende mogelijkheden
• voor wandmontage
200,300,350 cm
• • kenmerk
• • kenmerk
• kenmerk
• kenmerk
• kenmerk

heel wat mogelijkheden om tv
te kijken op reis. Kom gerust
eens langs in de showroom.
Afhankelijk van uw wensen en
mogelijkheden maken wij u een
passend voorstel !

MILENCO

Diefstalbeveiliging voor op koppeling caravan
ALKO, scm gekeurd

Koppellingsslot voor koppeling
Winterhof, scm gekeurd

0000000

€ 159,95

€ 109,-

GUARDIAN

MILENCO

Wielbouten anti-diefstal

slot voor poten van de
caravan

€ 24,95

t
ile
to

g
in
ilig
ve
be

AL-KO SAFETY PREMIUM

Thetford

Thetford

Thetford

Fresh-up set

Fresh-up set

WC Papier

Thetford C 250/260

Thetford C 400

Thetford

Thetford

Thetford

Fresh-up set

Fresh-up set

Aqua Kem

Thetford C 200

Thetford C 2/3/4 links of rechts

Blauw 2 l

Thetford

Thetford

Thetford

Cassettetankcleaner

Aqua Kem

Aqua Kem

geconcentreerd

zakjes - groen of blauw

AL-KO

“Compact
C”premium
met klem
Saftey ball
de beste!

€ 79,-

Milenco wielklem
Compact C aluminium/
staal velg

€ 9,-

Nemesys Ultra

WIELKLEM
SCM gekeurd

• Veilig & sterk
• 1 wielbout vervangen door bijgeleverde
wielbout

• makkelijk te monteren
• compact
• praktisch op te bergen in meegeleverde
koffer

€ 129

MILENCO

Thetford

Thetford

Thetford

autospiegel

Aqua Rinse

Aqua rinse

Toilet bowl cleaner m

Aero

Spray

1,5 l

Lorem

• vlak glas of bol glas
• uiterst stabiel !
• rubbers ter bescherming

van

de

autospiegels

• compact of groot formaat
• onderdelen afzonderlijk verkrijgbaar

v.a. € 79,-

0000000

Travellife

Travellife & Westfield

Visssersstoel

Campingstoelen

Tafelblad afzonderlijk verkrijgbaar

Licht, comfortabel, gemakkelijk
transporteerbaar

Travellife, Westfield

Travellife

Travellife & Westfield

Travellife & Westfield

Relax

voetsteunen campingstoel

voetsteun afzonderlijk

Travellife

Crespo

Travellife

Ligzetel

Travellife, Bo-camp, Westfield

Defa, Bo-Camp

Kampeertafels

Kampeermeubilair, kooktafels

Licht, makkelijk meeneembaar

Verschillende maten en modellen in de campingshop

Droogmolen
alu of antraciet

Kookwindscherm

€ 39,95,-

€ 29,95,-

Tenttapijt & luifelmatten

Peggy Peg

Verschillende types en maten

schroefharingen , tool voor boormachine

Campingservies : melamine, licht en onbreekbaar
Licht, comfortabel, verschillende serviezen verkrijgbaar in onze campingshop

Peggy Peg

Peggy Peg

Peggy Peg

manuele schroeftool

schroefharingen

ankerplaat

€ 8,25,-

v.a. € 15,25,-

€ 11,50,-

Brunner

Brunner

Brunner

Servies Blue Ocean

Servies Space

Servies Serenade

melamine glazen

campingbestek

Koffieservies

witte of rode wijn, champagne, bieren waterglazen

Peggy Peg

Fix n go tube

stormkit

met water op te vullen, om luifel vast te zetten op harde ondergrond

potten en pannen
lichtgewicht, anti-aanbak
diverse formaten

€ 59,95,-

€ 25,25,-
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Mestic

Mestic

airfryer

bakoven elektrisch & microgolfoventjes

Ontdek de koelboxen van Mestic,
voor thuis, onderweg en op de camping!

klein of groot formaat

groot formaat

_

COOLING

Keep it
€ 69,95,-

v.a. € 47,95,-

Mestic

Mestic

Mestic

Broodrooster

Grillplaat

Contactgrill

COOL

COOLING

Mestic

Mestic

0000000

Koffiezetmachines

€ 29,95,Mestic

€ 26,95,1502780

Mestic

12 V
AC

220-240 V

COOLER
Hybride
koelboxen
_

DC

12 V
AC

220-240 V

COOLEST
Compressor
koelboxen
_

Mestic

Koelbox HYBRIDE MHC-40
AC/DC

Tot 20°C onder de
omgevingstemp.
Tot 20°C onder de
omgevingstemp.

Tot 20°C onder de
omgevingstemp.
+10°C tot -15°C

12 V

+10°C tot -18°C

DC

24 V

Adapter

+10°C tot -18°C
+10°C tot -18°C

Mestic

Koelbox COMPRESSOR MCC 25 AC/DC

Koelbox COMPRESSOR MCC 35 AC/DC

Stofzuigers
op netstroom op accustofzuigers

COOLING

COOLING

€ 293,-

v.a. € 25,-

COOLING

COOLING

€ 369,-

€ 419,-

Thermo elektrisch MTEC-25
AC/DC

Thermo elektrisch MTEC-28
AC/DC

v.a. € 20,95,-

DC

DC

COOLING

€ 37,95,-

COOL
Thermo
Elektrische
_

€ 89,95,-

COOLING

€ 76,95,-

Specialist WINTERKAMPEREN !
KORTRIJK
(15 KM)

KLUISBERGEN

U vindt ons in Kluisbergen,
het hart van de Vlaamse
Ardennen ! Welkom !

Eigen ervaring : winterkamperen met caravan :
Kamperen in de winter is superplezant !

Wij zijn zelf ervaren kampeerders, zowel in de zomer als in de winter.

Kamperen in de winter is perfect mogelijk als u op een aantal zaken gaat letten :

• Isolatie : bepaalde merken caravans en campers zijn beter geïsoleerd dan andere merken, kijk ook
naar isolatie van bodemplaat, dak en zijwanden

• Verwarming : Truma ringverwarming of ALDE verwarming
• Schoorsteenverlenging : zowel bij Truma als bij ALDE dient de schoorsteen gevrijwaard te blijven
•
•
•
•
•

van sneeuw, daarom raden we aan om een schoorsteenverlenging te monteren bij aankomst op uw
winterbestemming
Verlichting : zorg voor voldoende licht binnenin de caravan of camper
Gas : in de winter is het beter om butaan mee te nemen, dat vervriest minder snel. Gas kan meestal
lokaal gekocht worden
Water : kan bevriezen, dus als er geen verwarming opstaat, mag er geen water in de caravan of
camper aanwezig zijn. Ook niet tijdens de rit ! Tenzij u ALDE verwarming heeft dit mag opstaan tijdens
de rit.
Voortent : zorg voor een kleine voortent die als sas dienst doet, zo kan u ten allen tijden makkelijk uit
de camper of caravan stappen.
Accessoires winter : een aantal accessoires zijn noodzakelijk mee te nemen.

meer info op www.europacaravans.be

Europacaravans
AVELGEMSTRAAT 17-A
9690 KLUISBERGEN
Tel 056 299 464
www.europacaravans.be

Tot binnenkort

