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De allernieuwste
trends in accessoires
voor motorhome,
caravan & camping.

Vanomobil, het hart
van je motorhome

Welkom in de Vano Shop!
Lichtgewicht bestek, vrolijke glazen, zonnige borden, comfy campingstoelen …
In onze Vano Shop kan je terecht voor alle soorten kwalitatieve kampeeraccessoires!
Vanomobil ken je waarschijnlijk vooral als een verhuurder en verkoper van campers.
Maar wij zien onze opdracht een stuk breder: we voelen ons verantwoordelijk voor de
volledige kampeerervaring van onze klanten! Deze opdracht omvat ook het voorzien van
kwalitatieve accessoires, niet alleen voor jouw motorhome, maar voor de kampeervakantie
in de ruimste zin van het woord. In ons Vanomobil team zitten heel wat fervente
kampeerders met heel wat ervaring die onze producten helpen testen.
Dat maakt onze shop zo waardevol en uniek.
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Buitenleven
Producten in de kijker

Gezellig tafelen

Heb je nog iets te kort of gun je jezelf wel eens een leuke gadget?
Je kan van maandag tot en met zaterdag terecht in onze Vano Shop in Deerlijk
of in één van onze andere vestingen: Hoogstraten of Tremelo.
De shop in Tremelo werd trouwens helemaal vernieuwd.
Ga zeker even een kijkje nemen!

Producten in de kijker

Kamperen
met de camper

- Huishoudtoestellen in de camper
- Opladen toestellen in de camper
- Volg je camperbatterij op: E-Trailer
Kom langs in één van onze
drie shops of ontdek ons
aanbod vanuit je zetel
op onze
Vanomobil Webshop

!
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Met een druk op de knop
kan je je bestelling plaatsen
en online betalen.
Haal jouw bestelling ter
plaatse af of laat ze
opsturen naar je thuis!

Shop nu ook online:

SHOP.VANOMOBIL.BE
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Citi Chef tafel BBQ
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Tafel gasbarbecue met grillplaat,
pottenstand, deksel en ingewerkte
thermometer. Andere kookoppervlakken optioneel verkrijgbaar.
Ø38cm.
Zwart, hemelsblauw of olijfgroen.

Paëllapan

Lichtgewicht paëlla-, risotto, pasta
en pannenkoekenpan geschikt voor
het Cadac gamma.

Pizzasteen

De 12 mm dikke steen heeft een warmteverdeler voor het krokant bakken van pizza,
brood, focaccia of croissants.
Geschikt voor Citi Chef en Carri Chef 2.
Ø40cm.

2 Cook Pro Deluxe

Draagbaar kooktoestel met
2x pandrager, 1x bakplaat
en 1x grillplaat.
57x32x10cm.

1

4

BBQ borstel

Voor het eenvoudig
schoonmaken van de
Cadac bakoppervlakken.

2

NIEUW

8
5

Kunststof grondpen
Merk: Peggy Peg.

Geschikt voor 2 E-bikes.
90° kantelbaar. Ideaal voor het
openen van de kofferklep type
Vw T6, Ford Transit Costum, …
Capaciteit 30kg per rail.

7
3

Uebler I21 90° fietsenrek

Elektrische plooifiets

In samenwerking met Belgocycle.
6
9

COMF
op re ORT
is

Opstapje Victoria
11

1 Majestic kampeerstoel
Comfortable stoel met verstelbare rugleuning.
Optionele voetenbank verkrijgbaar.
2 Elektrische plooifiets

NIEUW

3 Compressor koelbox
Koel- en vries functie op 12 en 230V
25, 35 of 40L
4 Carri Chef 2 Chefpan BBQ

Ø48cm
Gasbarbecue met bakplaat, ‘Chef’ bakpan,
pottenstand, deksel en ingewerkte
thermometer. Andere kookoppervlakken
optioneel verkrijgbaar.
5 ArtSound Lighthouse

Luidspreker + lamp + powerbank.
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10

Aluminium lichtgewicht
en plooibare opstap.
60x40x23cm.

Buitenleven

Alle handige en te
es om
denkbare accessoir itenleven.
u
genieten van je b

6 Tafellamp Urban Bamboo
LED verlichting met 3 lichtstanden.
7 Camperfood & Fijne Plekken
Reisverhalen gecombineerd met
recepten met lokale producten door
Els Sirejacob en Bram Debaenst.
8 Camperplaatsen Wegenkaart

Wegenkaart met gratis camperplaatsen
onderweg. Beschikbaar voor Benelux,
Frankrijk, Duitsland, Italië, Portugal,
Zwitserland & Spanje.

9 Dienblad / Tafelblad
In bamboe
40x40cm
10 Onbreekbare Drinkfles
700ml
Diverse designs
11 Happycamper kokosmat

50x25cm

Barletta
kampeertafel

Inklapbare, lichtgewicht
kampeertafel
120x70cm of 100x68cm.

Shop nu ook online:

SHOP.VANOMOBIL.BE
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Onbreekbaar
& onmisbaar
op elk outdoor
feestje.
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Gezellig tafelen

kijker

Geniet
van je
vakantietafel
met onze vele
handige
accessoires.

Onbreekbaar
ginglas Liza
Set van 2.

Onbreekbaar
bierglas Gustav
Set van 2.

Set van 2.

Melamine broodplank
met houten inleg
en anti-slipbodem.
24x36cm.

Glas bescherming

Onbreekbaar
waterglas Tic Tucker

Bescherming voor
glazen of flessen.

Set van 4.

Sharp Line
Broodmes

Broodplank

Clip & Close vershouddozen
Beschikbaar in 14 formaten.

21cm.

Citruspers

Multifunctioneel
vuilbakje

Panbeschermers
Fleurige
panbeschermers
in verschillende
formaten.

Mooi design vuilbakje.
Dankzij de handige clips te
bevestigen aan het raam,
de tafel, de muur of de
kopsteunen van uw autozetel.
3L of 9L.
Diverse kleuren.

Thermoskan

Hot mugs

Melamine beker met anti-slip bodem
en blijft koel aan de buitenzijde.
300ml.
Diverse kleuren.

Bestekset

16-delig.
Kleuren: zwart of zilver.
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Onbreekbaar
wijnglas Abigail

Savana servies

Voor al uw warme
en koude dranken.
Voorzien van
een quickpress
sluiting.
1L.
Diverse kleuren.

Beige melamine servies.
Breukbestendig, lichtgewicht, duurzaam &
voorzien van een anti-slip bodem!

Anti-slip mat

Voor diverse
doeleinden en
makkelijk op
maat te snijden
30x150cm.
Diverse kleuren.

Dénia servies

Lichtgrijs melamine servies.
Breukbestendig, lichtgewicht, duurzaam &
eenvoudig schoon te maken!
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Kamperen

MET DE

CAMPER

VOOR DE ECHTE
AVONTURIERS !

Geniet je op vakantie graag van een beetje
comfort en luxe? Dan is kamperen met een
motorhome of campervan de oplossing. Een
camper is letterlijk een huis op wielen die je
alle vrijheid en comfort onderweg biedt.

Vrij kamperen in ‘The middle of nowhere’ is
de droom voor veel kampeerders. Maar in
de praktijk kan energie wel een spelbreker zijn. Je wil immers niet zonder batterij
vallen, zo ver van de bewoonde wereld.
Dankzij deze mobiele installaties op
zonne-energie ben je altijd goed voorzien!

De woonbatterij is letterlijk het hart van
je camper: onzichtbaar, maar cruciaal om
alle onderdelen te laten werken. Een goed
gebruik en onderhoud van de woonbatterij
start bij kennis van de limieten.

GEBRUIK VAN HUISHOUDTOESTELLEN IN DE CAMPER

Probeer niet zomaar je koffiezet of stofzuiger van thuis mee te nemen en te laten werken in je camper,
want dan zal je batterij maar een kort leven beschoren zijn of veroorzaak je hoogstwaarschijnlijk een kortsluiting
op de camping. In onze shop bieden we hiervoor verschillende oplossingen: van toestellen op 12V tot toestellen
op 230V (met een lage wattage). Die toestellen kan je wel zonder zorgen gebruiken in de camper.

Yeti 1500x

Draagbare Li-ion batterij
met omvormer van 2000W. Verschillende USB,
12V en 230V uitgangen. Oplaadbaar via netstroom,
optioneel mobiel zonnepaneel of gelinkt aan de
startbatterij van jouw camper.

Kampeerlampen Nomad 200
ij,
mobiel
met Li-ion batter 200W
zonnepaneel
laden
op te laden via voor het
van jouw
Yeti 1500x
zonne-energie
(9u à 18u
laadtijd).
of Usb.
Torch 500
Crush Light
plooibaar

Haardroger

Stofzuiger

(12V - 150W)

Wist
je dat?

Heteluchtoven

(230V - 500W)

Watt =
Toestelvermogen
Volt =
Stroomspanning
(batterijen 12V en
stroomnet 230V)
Ampère =
Stroomsterkte

OPLADEN VAN
TOESTELLEN IN
DE CAMPER

plaats
bij de Vanomobil werk t
bij jou in de buur

of

mobiele
ontdek onze nieuwe ze
omvormers in on
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(230V - 800W)

Vuistregel om te berekenen of een toestel kan gebruikt worden in de camper:
toestelvermogen (W)/ stroomspanning (V) = stroomsterkte (A) die je nodig hebt.
Thuis beschik je gemiddeld over 16A, op een camping over 6 tot 10A.
Stel je sluit een toestel van 230W aan op de stroom (230V), dan trekt hij slechts 1A.
Laat je datzelfde toestel werken op jouw woonbatterij (12V), dan loopt dat al snel op tot 19A!
Dat is veel meer dan de batterij van je camper aankan.

Venture 75

Li-ion Powerbank
19200mAh voor
smartphone of tablet.

Voor het opladen van je laptop of elektrische fietsen heb je minstens 230V nodig
en moet je dus eigenlijk aangesloten zijn
op stroom. Daarom laten veel kampeerders
een omvormer installeren: deze zet de 12V
spanning van je woonbatterij om naar 230V.

Informeer

Koffiezet

(230V - 800W)

Yeti 500x

Draagbare Li-ion batterij
met 12V, USB en 230V
uitgang. Maximum
capaciteit 300W,
perfect voor het opladen van je elektrische
fiets. Oplaadbaar met
optioneel draagbaar
zonnepaneel.

DE BATTERIJ VAN JE CAMPER OP AFSTAND
OPVOLGEN? HET KAN MET E-TRAILER!
Met de E-trailer app kan je heel eenvoudig via één app de verschillende
statussen van je camper opvolgen, eender waar of wanneer.
Van batterijstatus, over bandenspanning tot het waterpeil,
met één blik op je smartphone heb je een volledig overzicht.
Ontdek nu onze startpakketten!

E-TRAILER BASIS PAKKET
Het hart van het E-trailer systeem dat jouw camper en jouw smartphone met elkaar in
verbinding brengt. Het basis pakket omvat de twee meest essentiële functies: assistentie bij het waterpas zetten van de camper en controle van de status van de woonbatterij.

E-TRAILER VEILIGHEIDSPACK

Sherpa 100AC

Krachtige Li-ion
Powerbank 25600mAh
met innovatieve functies
zoals draadloos opladen en
high speed power delivery.
Ideaal voor smartphone,
tablet, laptop…

Lighthouse
600

Venture jump
Powerbank
booster
voor de
startbatterij.

Het eerste uitbreidingspakket stelt je in staat om vanuit de app de bandenspanning na
te kijken met waarschuwing bij een plots drukverschil of een overzicht op te vragen van
welke ramen, deuren of dakluiken openstaan met herinnering bij het verlaten van de camper.

E-TRAILER COMFORT PACK
De andere uitbreiding maakt het reizen extra comfortabel doordat je op de app
eenvoudig het peil van je verswatertank kan controleren, de inhoud van de gasfles en
de temperatuur en luchtvochtigheid in de camper of een andere ruimte kan meten.
{9}

Slaapcomfort

IN DE

camper

Oyasumi dekbedden + hoeslakens

Een dekbed van 100% zuivere alpacawol (400gr) en dekbedovertrek van 100%
biologische katoen/ satijn mix. Kleuren: Antraciet, Zand, Ivoor en Zilvergrijs.

Cool-Sense hoofdkussen

Ademend en verkoelend anti-transpiratie
hoofdkussen met ecologische visco-kern.
Met wasbare buitenhoes.
NIEUW
60x40cm.

NACHTRUST
IN DRIE
STAPPEN
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Airflex ondermatras

Deze 100% gerecycleerde
ondermatras biedt u een comfortable
ondersteuning en veerkracht.
Daarnaast heeft de airflex ook een
hoge ventilatiewaarde, perfect voor
compacte ruimtes &
hefdak bedden.

NIEUW
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1MATRAS

2
HOOFDKUSSEN

3
HOESLAKENS &

De merken die we verdelen hechten veel
belang aan slaapcomfort en zorgen voor
kwalitatieve koudschuim matrassen.
Koudschuim heeft een zeer hoge
veerkracht, een goede ventilatiewaarde
en vochtregulering en uitermate geschikt
om in specifieke vormen te snijden:
perfect voor campers dus!
Door het gebruik van een matrasbeschermer gaan de matrassen nog
langer mee. Slaap je in een ombouw bed,
zorg dan voor een egaal en comfortabel
slaapvlak door een kwalitatieve topper.

Een ergonomisch hoofdkussen is essentieel voor een goede nachtrust. De druk
van je hoofd en nek moeten gelijkmatig
verdeeld worden over het kussenoppervlak.
De bijzondere
afmetingen
van de bedden, vereisen
ook een kussen
dat in de camper
past zonder te
veel plaats in te
nemen.

De bedden en matrassen van campers
kunnen heel veel vormen en maten
aannemen. Van stapelbed tot
centraal bed, van paviljoen bed
tot frans bed.
Daardoor kan je niet zomaar
je dekbed van thuis gebruiken.
Geen nood, Vanomobil heeft
voor elk type bed een
passend hoeslaken en dekbed.

DEKBEDDEN

Zitbankhoes + zetelhoes cape

Universele badstoffen hoes die
jouw zetels beschermen.
Kleuren: beige, camel, antraciet.

OP

mEMaAAaKtT
G

Matras op maat

Tapijt op maat

Matrassen zijn iets heel persoonlijks.
Stel dat de oorspronkelijke matras toch
niet helemaal voldoet aan de eisen van
jouw lichaam, dan kan je een matras op
maat laten maken. Je beslist niet alleen
de afmetingen, maar ook en vooral de
dikte en uitvoering van de matras.

Houd je van warme voetjes? Een huiselijk
gevoel in je camper? Of wens je de vloer
beschermen? Wat dacht je van een tapijt
op maat van jouw camper? Bepaal de
kleur en uitvoering volgens jouw eigen
smaak. Dan maken wij een tapijt perfect
op maat, van jouw huis op wielen.

Vra

OFFERT ag
E bij de
in je bu

ur t !
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MARTERS

CAMPER
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motorhome uit

Vraag

OFFERTE bij de
VANOMOBIL MAAKT DIT MAKKELIJKER VOOR JE.

DAAROM
DAARO

COATEN !

Verwen je (nieuwe) camper met een coating en hij
is beschermd tegen vuil, lichte krassen, insecten,
boomsappen, hars, Uv-straling en verkleuring.
Bovendien krijgt je camper een mooie glans
en reflectie. Alleen het beste is goed
genoeg voor onze favoriete reisgezel,
niet waar?
Zo

in je buur t!
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Shampoo
Glas
reiniger

0,5l of 5l.

Velgen
reiniger

Leder
reiniger

Marters zien er lieve dieren uit, maar kunnen
heel wat schade aan de motor van je camper
berokkenen. Niet alleen je vakantie valt erdoor
in het water, maar de herstellingskosten voor
dergelijke schade kunnen ook nog eens
oplopen tot verschillende honderden euro’s.

MARTERSCHADE ONDER
GARANTIE OF VERZEKERD?
Marterschade valt nooit
onder garantie. Of de verzekering
tussenkomt hangt af van welk
soort verzekering je hebt: een
BA verzekering dekt marterschade
niet, een omnium wel.
In elk geval:

voorkomen
is beter
dan genezen !

Anti marter
geurschijf

Anti marter
ultrasoon +
spanningssysteem

Bevestigingskit
ultrasoon systeem

ONDER
PRODU HOUDSCTEN
in de

Anti marter
ultrasoon systeem

kijker

Interieur
reiniger
Interieur
parfum

+
Telescopische
microvezel
wasborstel

Microvezel
washandschoen

Krasvrij wassen van de camper.
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Verlengbaar
tot 245cm.
Met shampooaansluiting.

Anti marter
geurspray

tip !

Een DUBBEL AFWEERSYSTEEM is tot zover
het meest succesvol gebleken,
daarom raden we het
Anti Marter Ultrasoon + Spanning Systeem aan.
Stel dat een marter het ultrasone geluid weet te
doorstaan en toch in het motorcompartiment kruipen,
zal hij al snel op de vlucht slaan door de elektrische
schokken van de sensors.

ONTDEK ALLE MARTER

STOP&GO

SYSTEMEN IN ONZE SHOPS
Onze specialisten geven je graag advies.
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Isolatie
tip !

Warm in
de winter
& fris in
de zomer.

OP MAAT
VAN JE CAMPER
NIEUW

Om zo efficiënt mogelijk te verwarmen,
is het isoleren van je camper heel
belangrijk. De cabineramen bescherm
je best met een isothermisch deken aan
de buitenzijde. Zo heeft condens aan de
binnenzijde geen kans.
Ook voor de achterdeuren/ - klep
of pop-up dak van je campervan bestaan
isothermische dekens op maat. Deze
worden aan de binnenzijde gemonteerd.

2022

8-delig.

55.00

45.00

Vanomobil
Cabinetapijt
49.90

39.00

Wasbak grijs
6.50

4.99

Vuilbak
Zerbino
23.90

19.90

Aqua Soft

4 rollen.

Isothermisch deken om te bevestigen aan de binnenzijde van uw
pop-up dak. Beschikbaar voor
campervans en camperbusjes.

Soplair Thermoback achterdeur

4.50

3.90

Soplair
Thermocover /
Isoplair

Isothermisch
4 seizoenen scherm
voor de cabineramen.
Beschermt tegen de
koude in de winter en
tegen de warmte
in de zomer.
6 of 10 lagen versie.
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Isabella Servies

13 liter.

Thermiroof isolatie pop-up dak

Wigo Sunscreen

Geld
of uitig van 19/
puttin 04/2
g voo 022 t.e
rraad
.m. 3
1/05/
.

Isothermisch
(regen)scherm
om te bevestigen
aan de buitenzijde
van uw pop-up
dak. Beschikbaar
voor Westfalia en
Dreamer camperbusjes.

NIEUW

Zonnescherm voor de
cabineramen.
Beschermt het interieur
tegen de zon en biedt ook
schaduw binnenin zonder
het zicht te belemmeren.

prom o’s

Altijd
welkom in
onze shops.

Thermoskin
isolatie pop-up
dak

Verlucht ook regelmatig (min. 2x per dag)
de camper om vochtigheid geen kans te
geven. Zo vertoef je in een gezond leefklimaat en voorkom je condens op de
koudste plekken in de camper.

Muggenhor & isothermisch scherm in één.
Altijd toegang tot kofferruimte mogelijk.
Beschikbaar voor campervans en camperbusjes.

VOOR
JAAR
S

Dometic Acryl
Ramenreiniger
9.00

13.00

6.50
Wielhoes

Beschermt de banden
tegen UV straling en hitte.

Autoglym
Hyper Fresh

9.50
Blijf op de hoogte van onze
nieuwste producten en promo’s via onze
Vanomobil webshop en sociale media

!

Op ons

kun je vertrouwen

Welkom bij Vanomobil
verkoop en verhuur van
motorhomes en campervans
8 Europese topmerken
SERVICE OP NR 1

www.vanomobil.be

1

showroom

DEERLIJK
TER DONKT 38
+32 {0}56 430 180
deerlijk@vanomobil.be
ma-vrij: 09.00 > 12.00 & 13.15 > 18.00 u
za: 10.00 > 18.00 u

1

2

showroom

HOOGSTRATEN

3

showroom

TREMELO

ST-LENAARTSEWEG 30
+32 {0}3 420 07 80
hoogstraten@vanomobil.be

GROOTLOSESTRAAT 65
+32 {0}16 310 340
tremelo@vanomobil.be

ma-vrij: 08.30 > 12.00 & 13.30 > 18.00 u
za: 10.00 > 17.00 u

ma-vrij: 09.00 > 12.30 & 13.30 > 18.00 u
za: 09.00 > 17.00 u

2
3
Shop nu ook online:

SHOP.VANOMOBIL.BE
De kenmerken en afmetingen die in dit document vermeld staan, zijn louter indicatief. We zijn niet aansprakelijk voor wijzigingen, die door onze leveranciers aangebracht worden, noch voor typfouten
bij de publicatie van de documenten. De foto’s zijn louter illustratief. Elke reproductie van tekst of document,zelfs gedeeltelijk, is verboden. Gelieve niet op de openbare weg te gooien.

