Samertelt

CAVA Divisionstelt

Samerteltet kan leveres i 2 kvaliteter: som lejrtelt (spejderdug
19 kg) eller til mere permanent brug (stabsdug 23 kg).
Tophætten kan erstattes af en hætte med skorsten i et ikke
brændbart materiale. Dette giver mulighed for at installere
brændeovn, og teltet kan derfor anvendes året rundt. Tophætten
kan åbnes eller lukkes efter behov. Højde: ca. 310 cm. Ø ca. 15,9 m.

Teltet er fremstillet af kraftig bomulds-/polyesterdug. Hovedsektionen (for- og bagsektion) er samlet på midten
med lynlåse, og teltet forlænges ved at indskyde en mellemsektion, som efter eget valg kan have et vindue
eller en dør. Alle sektioner samles med kraftige 9 mm
Divisionstelt
inddækkede lynlåse. Front og bagside kan afmonteres
helt, eller åbnes ovenfra og danne ”stalddør”.
Stativet er 32 mm eloxerede stålrør.
Dugen er cognacfarvet som stabsteltet.
Varenr.		

Varenr.			
7111081
7111082
7111083
7110084
7111085
7100810

kr. incl. moms

7011004

Hovedsektion
560 x 400 cm, 97 kg

*

7010141

Mellemsektion m/vinduer
560 x 200 cm, 30 kg

*

7010142

Mellemsektion m/dør
560 x 200 cm, 30 kg

*

Tee-Pee

kr. incl. moms

8m
8 m, brandhæmmende
10 m
10 m, brandhæmmende
12 m
12 m, brandhæmmende

18.208,21.849,23.850,28.620,28.500,33.908,-

8 m = 45 m2

10 m = 87 m2

7101111
7101113
7101211
7101211
7101311
7101315

kr. incl. moms

Tee-Pee 530, omk. 16 m, ca. 21 kg
Underlag ravndug 530
Underlag PVC 530
Stativ til Tee-Pee 530, 54 kg
Ekstra ben til Tee-Pee – på bestiling

10.990,4.500,2.250,8.285,-

12 m = 110 m2

PRESENCO A/S · Jernet 3-5 · DK-6000 Kolding
Tlf. 7030 0199 · Mail: info@presenco.dk

Sidestykker til Mastesejl

www.cava-telte.dk · www.presenco.dk

Kan også produceres med vindue eller med lynlås dør
– mod merpris.
Pr. sidestykke
Varenr.		

patruljetelte
stabstelte
køkkentelte
divisionstelte
mastesejl
tee-pee
samertelte

Der tages forbehold for farvegengivelse,
trykfejl samt prisændringer.

CAVA Sidestykker til Mastesejl
Løse sider, der monteres ved hjælp af en dobbeltskinne.
Klar til ophængning på mastesejl forberedt for sidestykker.

Varenr.			
7110091
7100911
7100912
7101009
7100913

Ønskes navn påtrykt, skal der påregnes en ekstra udgift.

7110111
7110113
7110121
7110122
7101013
7101014

10.375,13.000,4.250,568,894,1.292,-

Sidehøjde 530 cm, Ø ca. 16 m. Teltet er fremstillet af hvid, kraftig
dug i bomuld/polyester. Snørelukning fra toppen ved røgklapperne til indgangen. Underlag kan leveres som ekstraudstyr i
ravndug eller PVC, samt på bestilling med bål-hul.
Kraftigt stativ til 530, i elexorede stålrør med øje til samling af talje.
Monteringsvejledning medfølger.

I kraftig bomuld/polyester dug (som stabsteltet).
Velegnet til beskyttelse mod både sol og regn.
Leveres excl. rafter, men incl. reb, talje og topring.
Vægt: 8 m / 27 kg, 10 m / 34 kg og 12 m / 42 kg.
Monteringsvejledning medfølger.

Forberedt for sidestykker
Varenr.				

kr. incl. moms

incl. tophætte og stænger (spejderdug)
incl. tophætte og stænger (stabsdug)
Underlag i ravndug
Tophætte almindelig
Tophætte m/skorsten
Stang til samertelt

CAVA Tee-Pee
Mastesejl

CAVA Mastesejl

CAVA Samertelt

2019

kr. incl. moms

sidestykke til 8 m
sidestykke til 8 m, brandhæmmende
sidestykke til 10 m
sidestykke til 10 m, brandhæmmende
sidestykke til 12 m
sidestykke til12 m, brandhæmmende

1.805,2.156,1.830,2.375,1.855,2.475,-

Presenco har mange års erfaring i produktion af
rigtige spejdertelte og leverer direkte fra fabrik.
Alle priser i DKK incl. moms, ab fabrik.
BETALING: 14 dg netto.
Reklamationer skal ske inden 8 dg fra varemod-

tagelsen. Returnering af varer kan kun ske i henhold til aftale.

teltene til os og helst når sæsonen er forbi, således
at vi kan have dem klar, til sæsonen starter igen.

REPARATION: Vi efterser og reparerer naturligvis jeres telte, efter regning. Af praktiske årsager
beder vi om, at I ringer og aftaler, inden I sender

TILBEHØR: Vi er også leveringsdygtige i stænger, pløkke, forlængere, barduner og stof til
småreparationer.
ALLE VORES CAVA TELTE ER DESIGNET OG PRODUCERET PÅ EGEN FABRIK, JERNET 3-5, DK-6000 KOLDING

* efter regning

Patruljetelt 7101501

Stabstelt, 6-kantet u/midterstang, ca. 26 m2

Oversejl med apsis 7215055

CAVA Stabstelt – sekskantet
Er fremstillet i en meget kraftig polyester/bomuldskvalitet. Stativet er i ekstra kraftig stålrør og konstrueret således at midterstang undgås. Teltet har 2
aftagelige sider (4 døre) med inddækkede lynlåse,
som også kan åbnes ovenfra og danne ”stalddør”.
På de øvrige sider er der vinduer m/gardiner.
Grundareal 26 m2. Sidehøjde 185 cm. Vægt ca. 63 kg.
Dugen – cognacfarvet. Ekstraudstyr - underlag.

CAVA Patruljetelte
Cava-Presenco tilbyder et omfattende program
i de kendte, solidt udførte patruljetelte.

Underlag til CAVA Patruljetelte

Dugen består af 50% bomuld – 50% polyester.
Denne fiberblanding gør, at dugen bevarer
bomuldens behagelige egenskaber og samtidig
bliver mere slidstærk.
Alle patruljetelte er forsynet med 2 kraftige
9 mm lynlåse og solide forstærkninger overalt.
Dugen er cognacfarvet.

7101605 u/bund
7116051 m/fast bund PVC

7102605 u/bund
7126051 m/fast bund PVC

7103605 u/bund

200
200
200
200

6		
6		
6
100
6
100

200 300 185
200 300 185

6		
6		

200 300 200
200 300 200

400 300 210

6		
6		

kr. incl. moms

4

200
200
200
200

Apsis
cm

4
4

3
3

12		

7.250,7.750,-

7.500,-

*
*

4
4= ind-/udgang

7.187,7.750,8.125,9.062,-

4

				Antal
Varenr.		
Br. Lg. Hj.
pers.
300
300
300
300

300 x 200
400 x 300
300 x 200 + 100 m/apsis
200 x 300 + 100 m/apsis
400 x 300 + 100 m/apsis

7315053
7336055
7350543
7316052
7336057

7318000
7318001
7215000

Overliggeren er incl. i prisen – også til oversejlet.
Vægt ca. 15 kg. Oversejl ca. 15 kg.

u/bund
m/fast bund PVC
m/apsis, u/bund
m/apsis, PVC-bund

Varenr. ravndug

Oversejl med 150 cm veranda 7215052

kr. incl. moms
1.325,2.000,1.850,1.850,3.700,-

Varenr.				

Der medfølger stænger i 22 mm letvægtsstålrør
i 1 mm godstykkelse.

7115051
7115053
7115054
7115055

Str. cm

3
* efter regning

Varenr. PVC kr. incl. moms
7315054
7336056
7350544
7360524
7336058

600,990,940,940,1.228,-

*
*
*

Tilbehør til CAVA Telte
7110063
7110064
7110065
7110066
7100810
7111088
7000023
7110021
7101114
7101213
7110043
7110086
7100790
7110082
7110080
7110081
7003039

*
*
*

Køkkentelt på villastel 300 x 300 cm

CAVA Oversejl

kr. incl. moms

Stativ til 6-kantet stabstelt
Hjørne til stabstelt
Ben til stabstelt
”Lysekrone” for stabstelt
Midterstang samertelt
Alu topring samertelt
Køkkentelt stativ 300 x 300
Hjørne m/ben for køkkentelt
Topring til mastesejl 8 m
Topring til mastesejl 10/12 m
Divisionstelt stativ 540 x 400 cm
Hjørne til divisionstelt
Stilbar teltstang 180 – 220 cm
Overligger 200 cm, 22/1 mm
Overligger 300 cm, 22/1 mm
Overligger 150 cm, 22/1 mm
Trådpløkke 24 cm, metal

kr. incl. moms

7101006 Stabstelt
7110061 1/1 underlag ravndug
7110062 1/1 underlag PVC

kr. incl. moms

Underlag til apsis 1505 i PVC
Underlag til apsis 1505 i ravndug
Veranda / mellemsejl

Varenr.			

Varenr.		

6.513,361,162,1.345,1.292,217,1.875,388,1.096,1.186,8.016,310,162,169,208,98,3,-

Varenr.			
7003019
3050
3031
7110083
10008
10018
10017
10016
7003029
7003028
7003027
7003026
7003025
7003020
7003017
7003037
10013

kr. incl. moms

Plastpløkke 18 cm
Vinkelpløk 50 cm, stål
Pløkke 30 cm, plast
Bardunstrammere, stål 3-huls
Bardunsnor pr. m
Imprægneringsvæske 2,5 ltr.
Imprægneringsvæske 1 ltr.
Imprægneringsspray
Ravndugspose, rund bund 60/100 cm
Spejdertelt pose 45 x 100 cm
Oversejlspose 20 x 100 cm
Stangpose 20 x 100 cm
Pløkpose 18 x 36 cm
Gummistrop m. kliklås til d-ring
Stangforlænger 10 cm
Dupsko 19 mm
Stangspids til Ø 22 mm rør

3,87,8,3,3,313,138,93,378,275,243,154,43,3,25,3,10,-

* efter regning

Varenr.		

kr. incl. moms

7215051
7215052
7215055
7215056

B300 x L200 x H200 cm
til jord
med veranda 150 cm
med apsis
med veranda og apsis

2.925 ,4.075 ,4.675 ,5.750 ,-

7216051
7216052
7216056

B200 x L300 x H185 cm
til jord
med veranda 150 cm
med veranda og apsis

3.100 ,4.500 ,5.763 ,-

7226052
7226054

B200 x L300 x H200 cm
med veranda
med veranda og apsis

4.625 ,5.875 ,-

7236052
7236054

B400 x L300 x H210 cm
med veranda
med veranda og apsis

5.687 ,6.500 ,-

Andre størrelser efter regning

CAVA Køkkentelt på villastel
Grundareal 300 x 300 cm. Teltet er fremstillet af
samme bomuld-/polyesterdug som patruljeteltene.
Netvinduer i begge sider med udvendig, klar plastklap. I den ene gavl er monteret en kraftig spirallås,
så siden kan rulles op/ned, eller helt afmonteres,
og i modsatte gavl et stort vindue.
Alle lynlåse er inddækkede. Vægt ca. 30 kg.
Varenr.		
7001002 Køkkentelt

kr. incl. moms
12.495,* efter regning

