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Mobilt campinggulv
Endnu en ’moderne bekvemmelighed’ til det magelige campingfolk.
Nyt praktisk gulv holder på varmen i teltet og forteltet
Der er campister, og så er der campister.
Og det er den sidste slags, der i løbet af
det seneste årti eller to har fået campingbranchen til at boome.
Campingvognene har fået gulvvarme og
aircondition, mikroovn, fladskærm og
wifi.
Campingpladserne har fået badeland og
spa, og servicen er opgraderet i en grad
med tre daglige rengøringer af toiletter
og køkkener, så de oprindelige guitarspillende, snobrødsbagende, islænderklædte
pionerer ville korse sig over den organisation og luksus, lejr-livet er blevet til.
Den gennemførte opgradering fra fugtig-klam ’lidt tættere på naturen’ til ’fred
fra det hele med alle moderne bekvemmeligheder’ har åbnet dørene for tvivlerne.

Stort puslespil
For ikke så længe siden skrev vi om forbrændingstoilettet, der forvandler flere
ugers toiletbesøg til en kopfuld aske, så
man slipper for den uværdige tur med
favnen fuld af lokum op til skyllerummet,
som af uvisse årsager altid ligger mistænkeligt tæt på fælleskøkkenet.
Og nu kommer så det mobile gulv til forteltet, så man ikke risikerer at få kolde
fusser af græsset i forteltet.

Gulvbelægningen skal være pæn, nem
at holde ren og rar at gå på. Derfor har
den danske virksomhed, ErgoFloor A/S,
designet EVA Mobilgulv specielt til campingfolket. Forteltsgulvet er fremstillet i
letvægtsmaterialet ethylen-vinylacetat.
Det består af fliser på 1 x 1 meter med en
tykkelse på 22 mm, der samles med puslespilsamlinger, så fliserne ligger helt tæt
og udjævner toppene på ujævne overflader.

Monteres med hobbykniv
Når EVA Mobilgulv er lagt ud, står borde
og stole meget mere stabilt end på et
græsunderlag. Forteltsgulvet har fremragende varmeisolerende og støjdæmpende
egenskaber. Og det er nemt at tage op og
stuve væk, når turen går videre til næste
campingplads.
EVA Mobilgulv monteres i fortelte og almindelige telte uden brug af værktøj. Første gang gulvet lægges, skæres pladerne
til med en almindelig hobbykniv. Nu er
det nye forteltsgulv klar til at tage med
på mange, mange dejlige campingture.
Læs mere på www.ergofloor.dk.

To små biler, til to små priser.
FORD KA og ny FORD FIESTA.
Fiesta er tilbage i nye klæder og stjæler igen opmærksomheden med en række
af nye motorer og innovative teknologier. I mens er Ka den lille og kontante, som
du kan tage med dig næsten overalt. Fælles for dem begge er, at du lige nu via
Ford Finansiering, kan få dem til super lave månedlige ydelser.

FORD FIESTA FÅS FRA 119.960 KR.
FORD KA FÅS FRA 69.980 KR.
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Finansieret via Ford Credit

1.295KR./MD
Finansieret via Ford Credit

Finansieret via Ford Credit: Løbetid 96 mdr., variabel debitorrente 3,55%, Ford Ka Trend: 73.660 kr. inkl. levering (3.680 kr.), udbetaling 21.200 kr., samlet kreditbeløb 52.460
kr., ÅOP 10,19%, samlede kreditomkostninger 23.860 kr., samlet beløb der skal betales tilbage 76.320 kr. Gældende indtil 31/5-2013.
Ford Fiesta Trend 1,0 65 hk 3-dørs: 123.640 kr. inkl. levering (3.680 kr.), udbetaling 30.500 kr., samlet kreditbeløb 93.140 kr., ÅOP
7,78%, samlede kreditomkostninger
31.279
Nørretoftevej
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kr., samlet beløb der skal betales tilbage 124.419 kr. Gældende indtil 30/6-2013.
Ford Credit forbeholder sig ret til at bede om yderligere information i form af eksempelvis årsopgørelse fra SKAT. Der opnås en lavere rente når låneperioden er 84 mdr. eller
kortere. Betaling via Nets forudsættes ellers tillægges et gebyr på 25 kr. pr. betaling. Bilerne er vist med ekstraudstyr.
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CO2 104-149 g/km, brændstoføkonomi 15,6-25,0 km/l
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www.bn.dk
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