
Prijzen geldig t/m 15 november 2020 – Alleen zolang de voorraad strekt!

1) Informatie over verwijdering van afgedankte elektronica en batterijen vindt u onder www.fritz-berger.de Wijzigingen en fouten voorbehouden. Illustraties vergelijkbaar. Levering zonder decoratie!
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WINTER
VOORBEREIDING

VOOR UW CAMPINGVERBLIJF

2) deze artikelen worden als volumineuze goederen verzonden!                                *U kunt informatie over gevaren vinden op www.fritz-berger.de

BESCHERMING EN ONDERHOUD  –  
voor binnenruimte en tanks!

Ruitenreiniger
Nr. 255720
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Vouwemmer Berger

RB100-LT lithium accu 100 Ah1) 
 Nr. 290210

Rendement: 99%

Berger zonne-energieset 
160 W 1)   2)

Nr. 290250

STROOMTOEVOER –  
ook in de winter geen probleem!

4-seizoenen-voortent Campione III  2)

Productdetails en prijzen op 
www.fritz-berger.de of in uw filiaal

Keramische verwarmingsventilator1)

Nr. 496740

KAMPEREN – ook leuk in de winter! 

draaibaar

VEILIGHEID EN BESCHERMING – 
voor de wintermaanden!

MEM Wielklem model A 2004
Productdetails en prijzen op 
www.fritz-berger.de of in uw filiaal

Kit Level Up - 7-dlg.
Nr. 225320

UV-bestendig

Maak uw voertuig winterbestendig met onze  
checklist om te downloaden:  

www.fritz-berger.de

PERFECT BESCHERMD –  
in alle weersomstandigheden! 

Disselhoes Berger
 Nr. 212980

9,74
 ▪   probleemloos in-
stalleren en blijft 
perfect zitten
 ▪ incl. 1 rubberen 
spanner als  
bevestigings- 
mogelijkheid
 ▪ Materiaal: 100 % 
polyvinylchloride
 ▪ Maten dissel: 
max. 62 cm hoog, 
max. 86 cm lang

 ▪  Met spons en 
tweevoudige 
rubberen lip (ca. 
22 cm breed)
 ▪ Van stevige alu-
minium buis

Telescoopladder
 Nr. 228280

kleine 
verpakkingsmaat

 ▪  van geëloxeerd aluminium
 ▪ met verschuifbare treden 
 ▪ belastbaar tot: 100 kg

 ▪  Bedrijfstemperatuur: 
-20°C tot +60°C
 ▪ Capaciteit: 100 mAh
 ▪ Spanning: 12 V
 ▪ Afmetingen (LxBxH): 
32,9 x 17,2 x 22,6 cm

 ▪  eenvoudige, snelle en 
schone montage
 ▪ ook bij ongunstige 
weersomstandigheden 
optimale laadprestaties

 ▪ Tentdiepte / luifel ca.: 240 / 20 cm
 ▪ Materiaal: 100 % polyester (poly- 
vinylchloride aan beide zijden gecoat)
 ▪ Stangen niet bij levering inbegrepen

 ▪ 3 vermogensniveaus
 ▪ Afmetingen (BxHxT): 20 x 29 x 16 cm

opgevouwen slechts 5 cm dik

Pury-Tank Cleaner 1 l
Nr. 167460

1 liter

Nat-/droogzuiger  
Vortix  12 V1)

Nr. 488010

 ▪ voor de toilet-
tank van mo-
biele toiletten

 ▪ eenvoudige montage  
(max. 1 minuut)
 ▪ kleine verpakkingsmaat, Afme-
tingen (LxBxH): 34 x 18 x 34 cm

 ▪ 7-delige basisset bestaande uit: 
2 Level Up wiggen 
2 Chock Level 
2 Anti-Slip Plate 
1 Level Bag
 ▪ Max. draagkracht  
per as: 5 t 

HET JUISTE ONDERHOUD – voor uw voertuig!
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