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2021Oplevelser for livet



Klar til nye eventyr
Swift producerer årligt mere end 14.000 campingvogne og autocampere af mærkerne 
Sprite, Autocruise og Escape, i sit 47-hektar store produktionsanlæg i Cottingham. 

Filosofien bag Swift Group er at fremstille højkvalitetsvogne ved at anvender de bedste 
materialer og avancerede produktionsmetoder for at sikre dig de bedste ferieoplevelser.

Sprite campingvogne kendetegnes ved et moderne og tidløst design og et meget højt 
sikkerhedsudstyrs niveau, samt det mest omfattende standardudstyr, man kan tænke 
sig. Vognen fastholder sin værdi i mange år frem, hvilket giver dig tryghed i din beslut-
ning om valg af campingvogn.
 

Sikkerhed er altafgørende i fremstillingen af   Sprite-campingvogne. Alle Sprite modeller 
opfylder de strenge europæiske sikkerhedsstandarder. For at sikre absolut perfektion 
testes alle campingvogne grundigt, inden de forlader fabrikken.

Valget af en ny campingvogn er et vigtigt valg. Denne brochure giver dig alle oplysninger 
om Sprite-campingvogne i 2021-sæsonen. Iblandt de mange tilgængelige modeller, 
finder du helt sikkert en model som passer til dig og din families behov.

Din forhandler står klar til at hjælpe dig.
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SPRITE 
BASECAMP
Sprite Basecamp: En campingvogn med et moderne udseende og sin hel 
egen stil. Den aerodynamisk taglinje, de robuste spoilere og det sportslige 
udseende indikerer at dette er en campingvogn til eventyreren.

Karisma - Basecamp er den perfekte vogn som base til dine fritidsaktiviteter.

Basecamp er designet til eventyrlystne campister, der godt kan lide, en aktiv udendørs 
livsstil og til dig, der ønsker at få mest muligt ud af din fritid og gerne vil skille dig ud 
fra mængden, men ikke ønsker at gå på kompromis med komforten. 

Udstyret er generøst, og sofaerne er komfortable. AirWave pudedesign giver en slank 
silhuet til sædehynderne, samtidig med at den giver den rigtige kombination af støtte 
og komfort. Når hynderne er vendt om for at bruges som seng, giver den unikke 
AirWave-konstruktion dig følelsen og komforten af   en god topmadras.
 
Campingvognen har en rummelig indgangsdør bagtil, hvilket gør det nemt at tage 
cykler eller surfbrædder o.lign. med. Disse kan placeres mellem sofaerne i fronten og 
fastgøres til surringsringe i gulvet mellem de forreste foldesæder. Det robuste og  funk-

tionelle interiør passer perfekt til campingvognens udvendige design.

Med Basecamp vil du få en base, der er hurtig og nem at opsætte og pakke ud, inden 
du flytter videre til din næste destination. Uanset om du er til adrenalinkick og hurtige 
aktiviteter, eller bare nyder at komme ud for at udforske naturen, så er Basecamp det 
perfekte sted at hvile og genopfylde depoterne.

Den aerodynamsike GFK front med panorama vindue, som kan åbnes, giver mulighed 
for at ligge og kikke på stjerner, når det er mørkt. 

Den komplette opbygning i GFK “glasfiber” giver nye sportslige muligheder og 
beskytter campingvognen mod vind og vejr. SMART++ konstruktionen bygger på en 
konstruktion uden træ i vægge og tag, hvor alt er konstrueret i GFK med plaststolper.  
Gulvet i campingvognen er forsynet med en bundplade, der ligeledes er fremstillet af 
glasfiber (GFK), hvilket beskytter at den, så den heller ikke kan optage fugt.

Når du har været ude hele dagen og fået opbygget en god appetit, er Basecamp-

køkkenet en veludstyret tankningstation, hvor der er rig mulighed for at lave et dejligt 
måltid, mens du er på tur. Køkkenet  har 3 gasblus med separat gasovn, ridsefast 
bordplade, Dometic køleskab på 85 ltr.  med aftagelig fryser og bestikskuffe med 
"glid-let" metalskinner. Er du typen, som hellere vil grille udenfor, er der mulighed at 
tilslutte grillen i gasudtaget udvendig på vognen.

Basecamp er kompakt i størrelse og med en egenvægt på under 900 kg, kan 
campingvognen trækkes af mindre biler og er nem at opbevare, når den ikke er i brug.

Sprite Basecamp er altid klar til dit næste store eventyr!

En kompakt campingvogn 
til et aktivt fritidsliv.
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MODEL BASECAMP 2 BASECAMP 4

Sovepladser (antal) 2 2 + 2

Totallængde (cm) 510 559

Indvendig længde (cm) 342 391

Indvendig bredde (cm) 200 200

Total bredde (cm) 228 228

Total højde  (cm) 258 258

Indvendig højde (cm) 195 195

Egenvægt (kg) 935 1045

Køreklarvægt (kg) 990 1100

Mak. totalvægt (standard) (kg) 1300 1450

Dækstørrelse (dim) 185 R14  C 102 Q 185 R14  C 102 Q

Vinduer/ oplukkelige (antal) 5/4 6/5

SENGEMÅL

Dobbeltseng forrest (cm) 198 x 183 198 x 130

 1. enkeltseng (cm) 183 x 69

 2. enkeltseng (cm) 183 x 69

 Seng i bag (cm) 178x54 (2x)

+/- 5% udsving i vægt forbeholdes.  
Bemærk at lasteevnen reduceres ved montering af ekstraudstyr.

SPRITE BASECAMP 2021
SPECIFIKATIONER

Basecamp 2 Basecamp 4
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UDVENDIG
SMART++ konstruktion. Alle konstruktioner i væg, gulv og tag er lavet af "PURE".
SMART++ konstruktion gulv: Glasfiber bund og glasfiber top.
ALKO bremsesystem.
ALKO galvaniseret stål chassis med Euro-aksel.
Alufælge med lavprofildæk.
Trækstangsafdækning.
Bagparti i glasfiber (GFK) med moderne lygter og tredje bremselys.
Aerodynamisk front med panoramavindue. Gaskasse med plads til gasflasker.
GFK tag og udvendige sider i GFK.
Indvendige sider i GFK.
Gaskasselåg med gasstøddæmper.
Hjulstøddæmpere.
Forteltslampe med LED belysning.
Reservehjul og holder i gaskassen.
Alle vinduer er oplukkelige.
Indgangsdør (hel) med vindue, indvendige ramme af plast og forsænkede hængsler.
Batteriboks tilgængelig udefra (batteri er ikke inkluderet).
Aftagelig ventilationsrist til køleskab for nem inspektion og vedligeholdelse.
Et nøglesystem til alle låse.
13-polet stik.
INDVENDIG
Let møbelkonstruktion ved brug af stabile plastrammer.
Siddegruppe kan klappes helt op/sammen for fuld tilgang.
Trædekor "Hessian" med matchende greb.
“ Airwave” polster kvalitetshynder for bedre sidde- og sovekomfort (ekstra tyk).
2 ekstra pyntepuder.
TV-holder.
Klapbord ved siddegruppen.
Fritstående bord - kan gemmes væk i magasinet.
Siddegruppe med lameller.
Ventileret ryglæn.
Sandwich konstruktion: sidevæg: 25 mm med PU ramme uden træ.
Tag: 32 mm med PU ramme uden træ.
Gulv: 44 mm med PU ramme uden træ.
ANDET UDSTYR
Udtrækslameller til opbygning af stor seng ved enkeltsenge.
Hængsler af høj kvalitet.
Kombi-Rollo til alle vinduer, mørklægning og myggenet.
Alle vinduer har natventilation.
Tagluge 40 x 40 cm Kombi-Rollo med mørklægning og myggenet.
Myggenetsdør, foldet.

Udvendigt gasudtag til grill.
Fastgørelsesbøjle til bagage, cykler etc.
Indgangstrin.
Løs dørmåtte.
Quick-luk for alle gasapparater.
KØKKEN
Rustfri stålvask med mixbatteri.
Dometic køleskab 85 ltr.  elektronisk tænding og aftagelig fryseboks.
Kvalitets køkkenbordplade, ridsefast overflade.
3-blus gasapparat med separat grill.
Gasovn.
Bestikskuffe med ”glid-let” metalskinne.
Trådkurve.
BAD
Luksus badeværelse med bruser.
Thetford kassettetoilet med separat skyllevandstank.
Forkromede vandhaner.
Vandbesparende bruse hoved.
Tagluge (40 x 40) med myggenet.
VARME- OG VANDFORSYNING
8 ltr. boiler. 230V eller gas.
Gasregulator monteret i gaskassen.
Rumopvarmning (recirkulationssystem) gas eller 230 V.
Isolering klasse 3 termisk norm. (ved -15 grader udenfor stadig +20 grader indenfor).
Højkvalitets ferskvandsforsyning.
Udvendig tilslutning til bruser.
Vandslanger af knækfast materiale.
Spildevandssystem med rør med stor diameter.
EL
TV-tilslutning med 230V og 12V stik og antennekabel monteret.
Fuld afsikret elektroinstallation med 5 stikdåser.
Udvendig 230V udtag. 
Lade apparat  25 Amp.
SWIFT Command System med betjening via app på mobiltelefonen.

SWIFT Command System: Batteri, belysning, vandpumpekontrol , inde- og udetemperatur, 
indvendig luftfugtighed, opvarmning og solaranlæg og Bluetooth forbindelse.

Justerbare 12V læsespot i opholdsrum.
Belysning ved køkkenbordet.
Strømbesparende LED-belysning.
Solpanel 100W på taget.
25 meter tilslutningskabel med CEE-stik.
SIKKERHED
Alle modeller er bygget i henhold til europæiske sikkerhedsstandarder.

SPRITE BASECAMP STANDARDUDSTYR
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SPRITE 
ALPINE SPORT
Ubekymrede ferieture og 
stilfuldt design
Sprite Alpine Sport er den perfekte rejsevogn med masser af gennem-
tænkt standardudstyr og et stilfuldt design.
 
I 2021 sæsonen bliver den succesrige Alpine Sport-model opdateret med nyt udvendigt 
design og nye hyndestoffer.

Alpine Sport vil sikre dig mange bekymringsfrie ferier med en Smart ++ konstruktion,  
d.v.s. at den er fremstillet af glasfiber (GFK), både tag, sideplader, front og bagende. 
Hertil kommer, at gulvet i campingvognen er forsynet med en bundplade, der ligeledes 
er fremstillet af glasfiber (GFK), hvilket beskytter den imod fugt.

Sprite Alpine Sport har alt, der får  dig til, at føle dig hjemme. Hynderne i sidde-

gruppen er med springindlæg, hvilket giver en fantastisk siddekomfort. Alle faste 
senge er udstyret med luksus madrasser “Duvalay Duvalite”, som er ergonomiske 
madrasser med ”memory-skum” på lamelbunde. Lameludtræk til sengeopbygning 
ved enkeltsenge er også standard. 

Sprite Alpine Sport har et rummeligt og komfortabelt opholdsområde med alle 
moderne bekvemmeligheder, herunder et antal muligheder for at oplade telefon, 
iPad eller tilslutning af fjernsynet. Lys og luft får lov til at strømme ind i vognen via 
Heki taglugerne og giver en god rumfornemmelse.

Det fuldt udstyrede køkken går ikke på kompromis med noget. Alpine Sport har et 
køleskab på hele 110 liter (heraf 14 liter aftagelig frys). Gaskomfuret har 3 kogeblus 

med glasafdækning. Køkkenskuffer på letløbende metalskinner, en kraftig bordplade 
i afstemte farver. Takket være Truma Therme med 5 liters vandbeholder skulle der 
ikke blive mangel på varmt vand. Håndvasken og gasblusset er tilbagetrukket for 
mere arbejdsflade foran. Greb med låse sikrer, at dine ting i skabene holdes pænt på 
plads under kørsel.

Opvarmning og isolering, som er i den højeste klasse 3, sikrer en behagelig 
temperatur, selv på kolde dage. 

Ferieglæde og design. Det kendetegner Sprite Alpine Sport! 
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SPRITE 
MONDIAL SE
Moderne og omfattende
standardudstyr
Alle Mondial-modeller har et moderne interiør med komfortable sofaer 
og et smukt rummeligt køkken med ovnkombination. Det omfattende 
standardudstyr, inklusiv varmt vand, gas og elektrisk opvarmning, og til 
hyggelige aftener med musik fra radioen med Bluetooth-forbindelse, får 
dig til at tage på ferie året rundt.

Mondial-serien tilbyder fire forskellige grundrids. Du har valget mellem den kompakte 
campingvogn for to med meget rummeligt baderum, modellen med en stor dobbelt-
seng, 490 SE med med to enkelt senge og toiletrum i bag. Og sidste men ikke mindst  
vores topmodel, Mondial 495 SE, med en dejlig dobbeltseng og et stort toiletrum med 
bad på tværs af vognen i bag.

Mondial SE har samme højde standardudstyr, som vi kender fra de andre Sprite model-
ler med bl.a. stort køkken med komfur, gasovn med grill funktion, Ultra Heat, dobbelt 
USB-stik og en radio med CD-player med Bluetooth for afspilning af din yndlingsmusik 
til hyggelige aftener med familien. Det moderne lyse interiør med hvide overskabe 
giver vognen en ny rumfølelse og tilfører Mondial-serien masser af lys og glæde.

Opvarmning og isolering er i den højeste klasse 3 hvilket vil sige, at der selv på meget 
kolde vinterdage kan opnås en god tempertur inden i vognen.

Mondial-serien er naturligvis bygget med det afprøvede Smart ++ konstruktions-
system,  som er den nyeste teknologi inden for caravanbranchen. Med det garanterer 

Sprite Modial dig en campingvogn, der er modstandsdygtig over for fugt og vandind-
trængen. Det er netop disse detaljer ved Sprite-vognene, der er med til at kunne give 
dig en tæthedssikring på op til 10 år, hvis du følger fabrikkens anvisninger for service 
og eftersyn. 

Hver kvadratmeter er udnyttet maksimalt og giver god plads, så alle har det godt. 
Det skal være hyggeligt og bekvemt for hele familien. Det bliver det med Mondial, 
uansat om I er et par, der bruger vognen, som rejsevogn, eller om hele familien skal 
på ferietur.  Kort sagt tilbyder den nye Sprite Modial trivsel for hele familien!

Sprite Mondial er kvalitet med stil!
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SPRITE 
CRUZER SR
Topserien med alt inklusiv
Efter den store succes med Cruzer 635 SR, der blev introduceret sidste år, 
overrasker Sprite 2021 sæson med et nyt grundrids: Cruzer 550 SR, er en 
kortere version af topmodellen med fritstående dobbeltseng og ende-
badeværelse.

Cruzer 550 SR er lige så bred som Cruzer 635 SR, så der er en god rumfornemmelse.  
Sove- og toiletkomforten er heller ikke nedsat takket være den store seng og det 
rummelige badeværelse. Denne modelvariant har et køleskab med en kapacitet på 
hele 132 l i "øjenhøjde". 

Sprite Cruzer er stadig en trendsætter, ikke kun med hensyn til design, men også 
med standardudstyr, der er imponerende. Der er en luksuriøs kombinationsovn, 
mikroovn, Truma Combi 4 til varmt vand og opvarmning, stort ladeapparat, dobbelt 
USB stik, radio med Bluetooth og Swift Command-system. Sidstnævnte giver dig 
mulighed for at betjene næsten alle enhederne i din campingvogn ved hjælp af Swift 
Command-appen eller din mobiltelefon. Alle Sprite Cruzers har også et luksuriøst 

badeværelse med brusebad. Det udvendige design er karakteristisk og ikke bare 
smart, men også innovativt med det panoramiske tagvindue ”Skyroof”, som lader 
solen strømme ind. Alt dette tager standardudstyret til et endnu højere niveau.
 
Med sine fremragende køreegenskaber er Cruzer indbegrebet af den perfekte 
rejsevogn. Takket være Smart++ konstruktionen garanterer vi, at din 
campingvogn er modstandsdygtig over for fugt- og vandindtrængen, og vognen 
får dermed en længere levetid. Front, bagende, tag og sideplader er udelukkende 
lavet af glasfiber både ud- og indvendig og beskytter dermed din campingvogn. 
Hertil kommer, at gulvet i campingvognen er forsynet med en bundplade, der 
ligeledes er fremstillet af glasfiber (GFK), der ydermere beskytter vognen imod fugt. 

Takket være sit fuldt udstyrede køkken tilbyder Cruzer stil og komfort samt 
madlavning som derhjemme. Komfuret består af en kombination af 3 gasblus og 
1 el-plade, bageovn med grill funktion, mikrobølgeovn og et stort 110 ltr. køleskab 
med 14 liters fryseboks (635 SR 132 liter). Både køleskab, komfur og ovn er anbragt 

modsat forteltet, så varmen kan ledes direkte ud i det fri. Køkkenet har en bordplade 
med en stærk ridsefast overflade, et luksusblandingsbatteri og løs drypbakke med rum 
til opbevaring. Væggen bag køkkenvasken er i akryl og har indirekte belysning, hvilket  
giver en smuk belysning. Masser af lys og god plads er opskriften på den eksklusive 
fornemmelse af velvære i denne vogn.

For at sikre dig og din familie en god nattesøvn har alle faste senge “Duvalay Duvalite” 
ergonomiske madrasser, som bidrager med en behagelig harmoni i temperatur og 
trykreduktionen, samtidig med at madrasserne er slidstærke. Siddegruppen har 
kvalitetshynder med ekstra polster og springindlæg. Siddegruppen kan omdannes til to 
langsæder med et kommode-arrangement som har en udtræksplade, der fungerer som 
frokostbord for to personer. 

Vi kan med stolthed sige, at Sprite Cruzer SR, er en af de bedst standardudstyrede 
campingvogne på markedet.
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*       +/-5% udsving i vægt forbeholdes. Bemærk at lasteevnen reduceres ved montering af ekstraudstyr.
**     Køreklar vægt = Egenvægt +55 kg (fuldt vandtank + 2x11 kg gasf lasker)
***   Mål uden komode.
Specif ikationerne er gyldige fra 09-2020 for modelår 2021.Vi tager forbehold for fejltryk og ændringer.WWW.SPRITECARAVANS.DK

MODEL Alpine Sport 
370 EK

Alpine Sport 
420 CT

Alpine Sport 
450 CF

Alpine Sport 
470 CF

Alpine Sport 
490 CE

Mondial 
420 SE

Mondial 
470 SE

Mondial 
490 SE

Mondial 
495 SE

Sovepladser (antal) 2 2 4 4 4 2 4 4 4

Total længde (cm) 543 605 640 671 699 605 681 709 709

Indv. længde (cm) 372 434 469 500 529 434 510 539 539

Indv. bredde (cm) 211 211 211 211 211 211 211 211 211

Total bredde (cm) 225 225 225 225 225 225 225 225 225

Total højde (cm) 261 261 261 261 261 261 261 261 261

Indv. højde (cm) 195 195 195 195 195 195 195 195 195

Egenvægt * (kg) 950 1025 1090 1110 1180 1070 1170 1250 1230

Køreklar vægt ** (kg) 1005 1080 1145 1165 1235 1125 1225 1305 1285

Max totalvægt (standard) (kg) 1350 1350 1500 1500 1600 1350 1500 1600 1600

Omløbsmål (cm) 813 875 911 941 970 868 944 970 970

Aksler (antal) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dæk størrelse (dim) 185 R14  
C 102 Q

185 R14 
C 102 Q

185 R14  
C 102 Q

185 R14  
C 102 Q

195/70 R15  C 
104 R

185 R14 
 C 102 Q

185 R14  
C 102 Q

195/70 R15  
C 104 R

195/70 R15 
C 104 R

Vinduer / oplukkelige (antal) 7/5 7/5 8/7 8/6 9/7 9/7 10/8 11/9 10/8

SENGEMÅL

Dobbeltseng i front (cm) 206 x 190 
***

206 x 190 
***

200 x 140 206 x 152/142 
***

206 x 152/142 
***

206 x 185 
***

206 x 152/142 
***

206 x 152/142
***

206 x 152/142 
***

1. enkeltseng (cm) 200 x 74 200 x 74 195 x 75 200 x 74 195 x 75

2. enkeltseng (cm) 190 x 74 190 x 74 190 x 75 185 x 74 190 x 75

Seng i bag (cm)  206 x 146/138 197 x 138 200 x 140 200 x 140

SPRITE 
2021
SPECIFIKATIONER



*       +/-5% udsving i vægt forbeholdes. Bemærk at lasteevnen reduceres ved montering af ekstraudstyr.
**     Køreklar vægt = Egenvægt +55 kg (fuldt vandtank + 2x11 kg gasf lasker)
***   Mål uden komode.
Specif ikationerne er gyldige fra 09-2020 for modelår 2021.Vi tager forbehold for fejltryk og ændringer. WWW.SPRITECARAVANS.DK

Cruzer 
460 SR

Cruzer 
480 SR

Cruzer 
492 SR

Cruzer 
495 SR

Cruzer 
520 SR

Cruzer 
550 SR

Cruzer 
635 SR

2 4 4 4 4 4 4

612 694 731 731 754 754 799

440 523 560 560 583 583 627

211 211 211 211 211 233 233

225 225 225 225 225 244 244

261 261 261 261 261 261 257

195 195 195 195 195 195 195

1170 1300 1360 1360 1390 1470 1595

1225 1355 1415 1415 1445 1525 1650

1500 1600 1750 1750 1750 1800 2000

879 962 999 999 1022 1022 1052

1 1 1 1 1 1 2

185 R14  
C 102 Q

195/70 R15 
C 104 R

195/70 R15 
C 104 R

195/70 R15
 C 104 R

195/70 R15 
C 104 R

205/70 R15 
C 106 R

185/70 R14 
88T

9/7 9/7 11/9 10/8 11/9 10/8 11/9

206 x 190 
***

206 x 160
***

206 x 160 
***

206 x 160 
***

206 x 160/142 
***

228 x 163 
***

228 x 163
***

190 x 74 192X75

180 x 74 183X75

195 x 135 195 x 135 197 x 140 200 x 140 200 x 150
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OPBYGNING OG EKSTERIØR

SMART ++konstruktion. Alle konstruktioner i væg, gulv og tag er lavet af "PURE"

SMART ++  konstruktion: 1,5 mm GFK bund og 9 mm krydsfiner

ALKO stabilisator kobling 3004

ALKO Euro bremssystem, tilbageløbsbremse og håndbremse med gasfjeder

ALKO galvaniseret letvægts chassis med Euro-akselsystem

Alufælge med brede dæk

Hjulstøddæmper

Stabilform støtteben

Trækstangsafdækning

Formstøbt bagparti i GFK med moderne lygter og 3. bremselys

Aerodynamisk GFK front m/panoramavindue, 1 stort frontvindue, gaskasse

Aerodynamisk GFK front med panoramavinduer, 3 frontvinduer, gaskasse

GFK tag og sider

Indvendig loft og væg i GFK 

Kunststof beskyttelse af tagsamlinger 

Sun Roof, stort panorama tagvindue over det forreste vindue (undtagen Alpine Sport 450 CF)

Gaskasselåg med gasfjeder.

Hjulafdækning og skørter.

Forteltslampe med LED belysning.

Reservehjulsholder i gaskassen.

Reservehjul (stål) med holder under vognen.   

Alle vinduer er oplukkelige (dog ikke dørvindue og “Sun Roof”).

Alle vinduer er mørktonede

Rammevinduer, mørktonede

Indgangsdør med vindue, indv. kunststof, forsænkede hængsler

Batteriboks tilgængelig udefra (batteri medfølger ikke)

Serviceklapper ved fast seng (ved enkeltsenge kun 1 stk.)

Ventilationsrist ved køleskab, aftagelig for nem inspektion og vedligeholdelse

Udvendig vandpåfyldning, Truma, indbygget 38 liters vandtank

Ét-nøglestystem, passer til alle låse

13-polet stikdåse

Forberedt til cykelholder (max. 60 kg)

INDVENDIG

Rummelige overskabe med låsegreb

Let møbelkonstruktion takket være stabile kunststoframmer

Magasinet ved front siddegruppe er opklappelig for nem adgang

Formskåret luksusgulvtæppe, løst

Møbeldekor “Aralie Sen” med matchende greb

Kvalitshynder med ekstra polster 

“Duvalay” luksusmadrasser i faste senge med Memory-skum

Dobbelt gardinstang (Gardinet hænger pænere og kan næmmere trækkes for)

To ekstra pyntepuder

Kommodeskab med udtræksplade i fronten

Fritstående bord, som kan gemmes væk i skab/magasin

Lamelbund med fjeder, hængsler for nem adgang til rum

TV-holder inkl. 12v/230V stikdåse og antennestik (grundridsafhængig)

Ventileret ryglæn

Opdelt siddepude for nem opredning af seng

Radio CD MP3-afspiller tilslutning til iPad/MP3 med Bluetooth

Indbygget højttaler 

Sideplade 25 mm med polyurethan ramme i stedet for træ

Tagtykkelse 32 mm med polyurethan ramme i stedet for træ

Gulvtykkelse 46 mm med polyurethan ramme i stedet for træ

ANDET UDSTYR

Lamelbund med aluminiumsramme i alle faste senge

Udtrækslameller i siddegruppen for én stor liggeflade 

Alle hængsler i høj kvalitet

Alle vinduer har Kombi kasetteRollo (mørklægning og myggenet) 

Ventilation på alle oplukkelige vinduer

Mini Heki tagluge (40 x 40 cm) Klar glas med mørklægning og myggenet (grundridsafhængig)

Midi Heki (70 x 50 cm) med mørklægning og myggenet

Indgangsdør med myggenet

Indgangstrin

Dørmåtte, løs

Quick-luk for alle gasapparater

KØKKEN

Rustfri stål vask med luksus blandingsbatteri

Acryl bagvæg m/indirekte belysning

Løs afdækningsplade til vask

Løs skærebræt med rum

Dometic 8-serie køleskab,110 ltr. med elekrisk tænding og aftagelig fryser  
Cruzer 550 SR og 635 SR: Slimline 133 ltr.)

Højkvalitets køkkenbordplade med ridsefast overflade

Ovnkombination i topklasse inkl.  grill funktion

Indbygget mikroovn

3 gasblus med elektrisk tænding og glasafdækning.

Komfur med 3 gasblus med elektrisk tænding og en el-kogeplade til 230V.

Stort køkken med ekstra meget arbejdsflade.

Bestikskuffe med “glid-let” på metalskinner.

BAD

Luksus badeværelse (Alpine Sport 420 CT og Mondial 420 SE har separat bruser).

Luksus badeværelse med bruser.

Thetford kassette-toilet med separat skylletank.

Blandingsbatteri og bruserhoved i krom.

Forkromede vandhaner.

Ekstra belysning (modelafhængig).

Tagluge Mini Heki 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning.

VARME OG VANDFORSYNING

Truma Combi 4 til varmt vand og opvarmning (1,8 kW elektrisk / 4 kW gas/ 3,8 kW kombineret)  
med digital styringsenhed

Truma Therme, 5 liter varmt vand, 230V

Truma opvarmning 3 kW, gas og elektirsk opvarmning 2 kW

Truma gasvarme 3 kW

Gasregulering monteret i gaskassen

TrumaVent blæsevarme

Isolering klasse 3 termisk Norm 

Vandslanger af knækfast materiale

Spildevandssystem med stor diameter

Friskvandstank 38 liter med niveaumåler

Spildevandstank

EL

Antennestik med 230 V og 12 V tilslutning, antenne og tilslutningskabel

Mindst 4 stk. stikkontakter

Dobbelt USB-stik

“Swift Command” system med drift via app på mobiltelefon

“Swift Command” funktioner omfatter: Batterivalg, belysning, vandpumpe kontrol, indendørs og 
udendørs temperatur, indendørs luftfugtighed, varme og Bluetooth-forbindelse

Omformer/batterioplader 25 Amp

Kontrolpanel 12 V batteri-indikator med kontakt til vandpumpe mv.

12 V spot i stue- og soveafdelingen

Indirekte belysning over skabe

God belysning i køkken ved arbejdsoverflader

Strømbesparende LED-belysning

Afbryder ved indgangsdør

Forberedt til solcellepanel

Tilslutningskabel, 25 meter med CEE-stik

SIKKERHED OG TRYGHED

Alle modeller er produceret i overensstemmelse med de europæiske standarder
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STRONG

MODERN

AERODYNAMIC

RESILIENT

TESTED

Het slaapcomfort is in een Sprite caravan 
buitengewoon, want met de ”Duvalay Duvalite” 
matrassen (op de vaste bedden) is een innovatie 

toegepast met lichtgewicht geheugen fi bertechnologie. De 
matras bestaat uit hypoallergeen comfortabel traagschuim. Het 
geeft een superieure harmonie in temperatuur, drukverlaging 
en is duurzaam en veerkrachtig. De matras is bestand tegen 
huisstofmijt en is 100% recyclebaar. Het ultra lichte gewicht 
draagt ook nog eens bij tot een aanzienlijke gewichtsbesparing.

Die Matratzen in den Sprite Caravans sind 
außergewöhnlich, weil bei den „Duvalay Duvalite” 
Matratzen (auf festen Betten) eine Innovation mit 

leichter Speicherfasertechnologie angewendet wurde. 
Die Matratze besteht aus antiallergischem, komfortablem 
Memory-Schaum. Sie bietet eine überlegene Harmonie in 
Temperatur sowie Druckreduzierung und ist langlebig und 
robust. Die Matratze ist resistent gegen Milben und zu 100 
% recycelbar. Das ultraleichte Gewicht trägt ebenso zu einer 
deutlichen Gewichtsreduzierung bei.

La literie est extraordinaire, car les matelas “Duvalay 
Duvalite” (lits fi xes) off rent une innovation technologique 
utilisant de la fi bre à mémoire légère. Le matelas 

se compose d’une mousse hypoallergénique à mémoire 
confortable. Ce matériel off re une harmonie supérieure quant 
à la température, à la réduction de pression et il est durable et 
élastique. Le matelas est résistant aux acariens et est 100% 
recyclable. Le poids ultra léger contribue également à une 
réduction du poids à vide de la caravane.

RESILIENT

TESTED

 ALLE SPRITE CARAVANS 
WORDEN GEBOUWD MET DE 
SMART++ OPBOUWMETHODE.
Niet alleen de buitenzijde van de caravan, maar ook de 
binnenzijde van het front, dak, achterzijde en zijwanden 
zijn voorzien van een polyester laag. De vloerconstructie 
heeft aan de onderzijde een polyester buitenlaag, 
een uitstekende bescherming tegen steenslag en 
vochtinwerking in uw caravan. Tevens heeft de sterke 
sandwichconstructie aan de binnenzijde, in plaats van 
hout alleen nog ‘Pure’. Dit is een taai, hard, op polyurethaan 
gebaseerd product, en volledig waterdicht.
Deze constructie voorkomt de overdracht van vocht van de 
buitenzijde naar binnenkant van de constructie, waardoor 
de caravan zeer goed bestand is tegen vochtinwerking.
Alle bevestigingen, inclusief ramen en deuren worden 
geschroefd in het ‘Pure’ frame dat per bevestiging wordt 
aangepast in dikte om aan de vereiste sterkte te voldoen. 
Doordat het ‘Pure’ materiaal lichter is dan hout, is het 
mogelijk een gewichtsbesparing te bereiken zonder 
verlies van sterkte in de wand. Het ‘Pure’ materiaal is 
volkomen ondoordringbaar voor water en heeft geen 
aders, wat betekent dat er geen water door kan dringen 
van de buitenbeplating tot de binnenste wandplaat. Alles, 
met inbegrip van de isolerende HD polystyreen vloer, is 
CNC (computer numeriek bestuurd) gesneden om een 
maatvoering met hoge nauwkeurigheid te leveren.

 SPRITE CARAVANS SIND ALLE 
AUF DER SMART++ WEISE GEBAUT.
Nicht nur das Äußere, sondern auch die Innenseite von Bug, 
Heckteil, Dach und Seitenwänden ist mit einer GFK-Schicht 
versehen. Die Bodenkonstruktion ist außen mit einer GFK-
Schicht versehen. Diese bietet ausgezeichneten Schutz vor 
Steinschlägen und Feuchtigkeitsangriff en. Zudem enthält 
die starke Sandwichkonstruktion an der Innenseite anstelle 
von Holz nur noch „Pure“, ein zähes, hartes Produkt auf 
Polyurethanbasis, das vollkommen wasserdicht ist. Diese 
Konstruktion verhindert die Übertragung von Feuchtigkeit 
von der Außenseite zur Innenseite der Struktur, sodass der 
Caravan sehr feuchtigkeitsbeständig ist.
Alle Befestigungen, einschließlich Fenster und Türen, 
sind in dem „Pure“ Rahmen verschraubt. Die Dicke dieses 
Rahmens ist an alle Stellen angepasst, um einerseits 
die gewünschte Stärke zu erreichen, aber andererseits 
so dünn wie möglich zu sein. Da das „Pure“-Material 
leichter ist als Holz, entsteht eine Gewichtsersparnis ohne 
Verlust der Festigkeit in der Wand. Das „Pure“-Material 
ist völlig wasserunempfi ndlich und hat keine Adern, was 
bedeutet, dass kein Wasser von der Außenhaut in die 
Innenwandplatte durchdringen kann. Alles, auch der 
isolierende HD Polystyrol Fußboden, ist CNC (Computer 
numerisch gesteuert) geschnitten und somit passgenau 
gefertigt.

 TOUTES LES CARAVANES SPRITE 
SONT FABRIQUÉES EN LA MÉTHODE 
DE CONSTRUCTION SMART++.
Non seulement la partie extérieure des faces avant et 
arrière et des parois latérales, mais aussi la partie intérieure 
sont pourvues d’une couche en polyester. La construction 
du sol est revêtue d’une couche en polyester à la partie 
inférieure, off rant une protection résistante à l’humidité 
et aux gravillons. En outre, la construction en sandwich 
n’est plus remplie de bois, mais de ‘Pure’. Ce dernier est 
un produit solide et dur, à base de polyuréthane et est 
entièrement étanche. Cette construction empêche le 
transfert de l’humidité de l’extérieur vers l’intérieur de la 
structure, ainsi la caravane est tout à fait passive aux eff ets 
de l’humidité.
Toutes les fi xations, y compris les fenêtres et les portes, 
sont vissées à la structure ‘Pure’ dont l’épaisseur est 
ajustée afi n de répondre aux diff érentes exigences. Étant 
donné que le matériel ‘Pure’ est plus léger que le bois, il est 
possible de faire une construction plus légère, sans perte 
de résistance au niveau de la paroi. Le matériel ‘Pure’ est 
complètement imperméable à l’eau et n’a pas de nervures, 
ce qui signifi e que l’eau provenant de la couche extérieure 
ne peut pas pénétrer dans la plaque de paroi intérieure. 
Tout, y compris le sol en polystyrène HD isolant, est 
découpé à l’aide du système CNC (commande numérique 
par ordinateur) afi n de fournir des panneaux assurant une 
grande précision.
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GOD NAT!
SOVEKOMFORTEN ER EKSTRAORDINÆR
I SPRITE CAMPINGVOGNE
Sovekomforten i en Sprite-campingvogn er ekstraordinær. Madrasserne i Sprite-
campingvogne er enestående, fordi "Duvalay Duvalite"-madrasser (i alle faste senge) 
anvender en innovativ "hukommelseskum "fiberteknologi.

Madrassen består af allergivenligt komfortabelt"memery"skum, hvilket giver en 
behagelig temperatur, trykreduktion og er samtidig elastisk og meget slidstærk. 

Madrassen er modstandsdygtig over for støvmider og er 100% genanvendelig. Den 
ultralette vægt bidrager også til en betydelig vægtbesparelse.

HOLDBAR

MODERNE

AERODYNAMISK

ROBUST

TESTET

ALLE SPRITE CAMPINGVOGNE
ER OPBYGGET VED HJÆLP AF 
SMART++ KONSTRUKTIONSMETODE
Hele den udvendige konstruktion både sideplader, taget, fronten og bagpartiet er 
lavet af glasfiber (GFK), som gør den mere vejrbestandig.

Den robuste gulvkonstruktion har et glasfiberlag på undersiden (Basecamp også 
på toppen), som beskytter mod stenslag og fugtindtrængning. Derudover har 
den stærke sandwichkonstruktion et polyesterlag på indersiden, i stedet for træ. 
Polyesterlaget er et hårdt og stærkt produkt, som er baseret på polyurethan ”PURE”. 
Denne konstruktion er fuldstændig vandtæt, hvilket betyder, at vand ikke kan trænge 
igennem fra ydersiden til den indre konstruktion.

Alle fastgørelser, herunder også beslag til vinduer og døre, er skruet ind i ”PURE” 
rammerne. Rammen er tilpasset alle områder, så den på den ene side har den 
ønskede styrke, men på den anden side er så tynd som muligt.

Fordi ”PURE” materialet er lettere end træ, er det muligt at opnå en vægtbesparelse 
på 10 til 14 kg uden tab af styrke i væggen.  

Alt inklusiv det isolerende HD-polystyrengulv tilskæres med CNC teknik (computer 
numerisk styret) for at opnå en meget stor nøjagtighed.

                HOLDBAR & STÆRK
Den stærke træfri ramme lavet af  "PURE", et hårdt polyurethanbaseret produkt, der er 
fuldstændig uigennemtrængeligt for vand, hvorved holdbarheden forlænges.

                  MODERNE
SMART konstruktionssystemet bruger moderne materialer og er udviklet for at sikre, 
at de udvendige profiler opretholder det moderne design, som vores campingvogne 
er kendt for.

                  AERODYNAMISK
Vi fortsætter med at være førende inden for aerodynamik ved hjælp af "Computational 
Fluid Dynamics", som hjælper med at forme karrosseriet for bedre brændstofudnyttelse 
og sikrere kørsel.

     ROBUST
PURE er mere slagfast end aluminium og kan lettere repareres, hvilket sikrer din 
investering langt ind i fremtiden. 'PURE' er fuldstændig uigennemtrængelig for vand 
og har ingen årer. Dette betyder, at der ikke er nogen passage for vand fra ydersiden 
til det indvendige karosseri, hvilket gør campingvognen meget modstandsdygtig over 
for fugt.

                  TESTET
Omfattende sikkerhedstestet på Millbrook-banen og holdbarhedstest i kuldekammer 
ned til minus 15° C. Derover er prototyper udsat for belastninger, som de fleste 
vogne aldrig vil blive udsat for i deres levetid; alt sammen for at levere de bedste 
campingvogne til dig.
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buitengewoon, want met de ”Duvalay Duvalite” 
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matras bestaat uit hypoallergeen comfortabel traagschuim. Het 
geeft een superieure harmonie in temperatuur, drukverlaging 
en is duurzaam en veerkrachtig. De matras is bestand tegen 
huisstofmijt en is 100% recyclebaar. Het ultra lichte gewicht 
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Die Matratze besteht aus antiallergischem, komfortablem 
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Alle bevestigingen, inclusief ramen en deuren worden 
geschroefd in het ‘Pure’ frame dat per bevestiging wordt 
aangepast in dikte om aan de vereiste sterkte te voldoen. 
Doordat het ‘Pure’ materiaal lichter is dan hout, is het 
mogelijk een gewichtsbesparing te bereiken zonder 
verlies van sterkte in de wand. Het ‘Pure’ materiaal is 
volkomen ondoordringbaar voor water en heeft geen 
aders, wat betekent dat er geen water door kan dringen 
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Rahmens ist an alle Stellen angepasst, um einerseits 
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so dünn wie möglich zu sein. Da das „Pure“-Material 
leichter ist als Holz, entsteht eine Gewichtsersparnis ohne 
Verlust der Festigkeit in der Wand. Das „Pure“-Material 
ist völlig wasserunempfi ndlich und hat keine Adern, was 
bedeutet, dass kein Wasser von der Außenhaut in die 
Innenwandplatte durchdringen kann. Alles, auch der 
isolierende HD Polystyrol Fußboden, ist CNC (Computer 
numerisch gesteuert) geschnitten und somit passgenau 
gefertigt.
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DE CONSTRUCTION SMART++.
Non seulement la partie extérieure des faces avant et 
arrière et des parois latérales, mais aussi la partie intérieure 
sont pourvues d’une couche en polyester. La construction 
du sol est revêtue d’une couche en polyester à la partie 
inférieure, off rant une protection résistante à l’humidité 
et aux gravillons. En outre, la construction en sandwich 
n’est plus remplie de bois, mais de ‘Pure’. Ce dernier est 
un produit solide et dur, à base de polyuréthane et est 
entièrement étanche. Cette construction empêche le 
transfert de l’humidité de l’extérieur vers l’intérieur de la 
structure, ainsi la caravane est tout à fait passive aux eff ets 
de l’humidité.
Toutes les fi xations, y compris les fenêtres et les portes, 
sont vissées à la structure ‘Pure’ dont l’épaisseur est 
ajustée afi n de répondre aux diff érentes exigences. Étant 
donné que le matériel ‘Pure’ est plus léger que le bois, il est 
possible de faire une construction plus légère, sans perte 
de résistance au niveau de la paroi. Le matériel ‘Pure’ est 
complètement imperméable à l’eau et n’a pas de nervures, 
ce qui signifi e que l’eau provenant de la couche extérieure 
ne peut pas pénétrer dans la plaque de paroi intérieure. 
Tout, y compris le sol en polystyrène HD isolant, est 
découpé à l’aide du système CNC (commande numérique 
par ordinateur) afi n de fournir des panneaux assurant une 
grande précision.
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DIN AUT. SPRITE FORHANDLER

SPRITE 
GENERALAGENT I DANMARK

SPRITE 
AFTER-SALES

Når du køber en Sprite-campingvogn, køber du mere end bare en campingvogn. Sprite har et 
omfattende forhandlernetværk i Europa. De sikrer, at du altid kan stole på førsteklasses service , 

så du kan nyde din campingvogn og din ubekymrede ferie.

Sprite giver 2-års reklamationsret på alle modeller og op til 10-års tæthedssikring på fugt
 (hvis alle eftersyn er overholdt).

Sprite vogne produceres af Swift Group Limited.  Denne brochure udgør ikke et tilbud fra Swift 
Group Limited og forbeholder sig ret til at ændre specifikationer og priser til enhver tid, 

herunder også materialer, hvis situationen måtte kræve det.

 Ved reparationer eller konstruktionsændringer lavet af en ikke-autoriseret SPRITE forhandler 
risikerer du din sikkerhed og mister din Sprite garanti. Sørg derfor altid for at få lavet din vogn 

hos en Sprite  forhandler og insister på, at der kun benyttes originale Sprite reservedele.

 Leverandører og forhandlere sælger Sprite produkter på egne vegne, og er ikke agenter for 
Swift. Derfor har de ingen ret til at forpligte Sprite eller til at afgive løfter af nogen art på vegne 

af  Swift Group Limited.

Gennem hele sæsonen er det de på prislisten anførte vægte, der er gældende.

Intercamp A/S
Industrivej 11 · 6640 Lunderskov 

mail@intercamp.dk
www.spritecaravans.dk

Sprite campingvogne er produceret af
Swift Group Limited

WWW.SPRITECARAVANS.DK

BY

Uw dealer / Ihr Händler / Votre distributeur

Deze brochure vormt geen aanbod door Swift Group Limited 
(Swift). Swift behoudt zich het recht voor de specifi caties en 
prijzen op ieder gewenst moment te veranderen wanneer 
materialen of omstandigheden dit vereisen. Importeurs en 
dealers verkopen Swift producten voor eigen rekening en niet 
als agent van Swift. Dienovereenkomstig zijn zij niet bevoegd 
om Swift ergens toe te verbinden of om enige bewering of 
toezegging van welke aard dan ook namens Swift te doen.

Diese Broschüre stellt kein Angebot von Swift Group Limited 
(Swift) dar. Swift behält sich das Recht vor, technische Angaben 
und Preise nach eigenem Ermessen jederzeit zu ändern. 
Vertriebsfi rmen und Händler verkaufen Swift-Produkte unter 
eigener Regie und nicht als Vertreter von Swift. Demnach sind 
sie nicht berechtigt, im Namen von Swift aufzutreten oder Swift 
zu vertreten.

Cette brochure n’est pas une off re de Swift Group Limited 
(Swift). Swift se réserve le droit de modifi er les spécifi cations 
techniques et les prix à sa discrétion et à tout moment.
Les concessionnaires vendent les produits Swift sous leur 
propres responsabilité et non en tant que représentants de 
Swift. Par conséquence, ils ne sont pas habilités à agir au nom 
de Swift ou comme représentant de Swift.

Sprite Caravans · Agent:
Caravan Trading Europe · Latensteinserondweg 4-05 · 
4005 EH TIEL · Holland
info@caravantradingeurope.nl
www.spritecaravans.com
Sprite caravans worden geproduceerd door
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Sprite After-Sales
Wanneer u een Sprite caravan koopt, koopt u meer 
dan alleen een caravan. U krijgt er ook de service 
van Supercare bij, de vooraanstaande After-Sales 
organisatie van Swift Group Limited, zodat u zorgeloos 
van uw caravan en vakantie kunt genieten.
In Europa kent Sprite een uitgebreid dealernetwerk. 
Zij zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op eerste 
klas service. Sprite geeft op alle modellen 3 jaar 
fabrieksgarantie en 10 jaar garantie op vochtinwerking 
(mits voldaan aan de voorwaarden).

Sprite Service
Wenn Sie einen Sprite Wohnwagen kaufen, erwerben 
Sie mehr als nur einen Wohnwagen. Sie erhalten 
zusätzlich den Service von Supercare, der führenden 
Kundendienstorganisation der Swift Group Limited, 
sodass Sie Ihren Wohnwagenurlaub sorglos
genießen können.
Sprite besitzt ein umfassendes Händlernetzwerk 
in Europa, das dafür sorgt, dass Ihnen jederzeit 
ein erstklassiger Service zur Verfügung steht. 
Sprite gewährt auf alle Modelle eine 3-jährige 
Werksgarantie sowie eine 10-jährige Garantie auf 
die Feuchtigkeitsbeständigkeit (sofern alle damit 
verbundenen Bedingungen eingehalten werden).

Le service après-vente Sprite
Acheter une caravane Sprite, c’est acheter plus qu’un 
objet. Vous bénéfi ciez également du service Supercare, 
l’excellente organisation de service après-vente de 
Sprite, pour des vacances sans souci.
Sprite dispose d’un vaste réseau de concessionnaires 
dans toute l’Europe. Aveceux, vous pouvez toujours 
compter sur un service impeccable. Sprite donne 3 ans 
de garantie d’usine sur tous les modèles, et 10 ans de 
garantie sur l’humidité (sous conditions).

Subject to
Terms and Conditions
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Alle os med Sprite

Specifikationerne i denne brochure er gyldige fra 09-2020 for modelår 2021. 
Vi forbeholder os retten til at ændre i udstyr og specifikationer efter udgivelse af denne 
brochure. 
Der medfølger en kun en engelsk (international) brugervejledning til Sprite campingvogne.
Vi tager forbehold for evt. fejltryk og ændringer. 
Billeder kan være vist med udstyr, som ikke er standard i Danmark.


