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Voorwoord

Herinneringen aan Alpenkreuzer
We schrijven eind jaren zestig, begin jaren zeventig. De zomervakanties van
de familie Oonk worden jaren achtereen doorgebracht op een camping in de
Voralberg. Onderweg op de Duitse autobaan, vooroverleunend vanaf de achterbank, volgde ik de stuurmanskunsten van mijn vader. Kraakhelder staan op mijn
netvlies de gigantische hoeveelheden Alpenkreuzers die wij onderweg inhaalden. Als
ik mijn ogen sluit zie ik de vouwwagens met dat herkenbare logo zo weer voor me.
Het kamperen kreeg ik met de paplepel ingegoten. Het zal u dan ook niet verbazen dat mijn
vrouw en ik ook fervente kampeerders zijn geworden. Eerst met een bungalowtent en na de
komst van onze zoon en dochter volgden 2 vouwwagens. Tegenwoordig gaan wij met caravan en
Doréma-voortent op pad. De dierbaarste herinneringen hebben wij echter overgehouden aan de
gezinsvakanties met de vouwwagen. Onze toen nog kleine kinderen, met een extreem hoog
knuffelgehalte, sliepen links en wij sliepen rechts. In de ruime voortent werd, tijdens regenachtige dagen,
naar hartelust gespeeld. We zouden die jaren zo weer over willen doen. En onze kinderen trouwens ook.
Met dit jubileumboek ‘60 jaar Alpenkreuzer’, met verhalen ‘uit de oude doos’, rekenen wij erop vele
trouwe fans, maar ook potentiële vouwwagenkopers, een mooi historisch overzicht te bieden van dit
legendarische merk.

Wij wensen u veel leesplezier.

Hans Oonk (bouwjaar 1961)
Managing Director Alpenkreuzer B.V.
Alpenkreuzer • 60 jaar
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Familie Karregat

‘Een dijk van
een wagen’
De eerste kampeerervaring met een Alpenkreuzer zal de

“We zijn echte kampeerliefhebbers en bezochten daarom de

familie Karregat nog lang heugen. Hun splinternieuwe

kampeerbeurs in de RAI in Amsterdam. We vielen als een blok voor de

Parade SL kreeg het op de tweede dag van de vakantie
al flink voor zijn kiezen. Vijftien vakanties later is hij
gelukkig nog steeds de vriend van de familie.

Alpenkreuzer Parade Super Luxe. Wat een mooi ding! Vooral die gele
gordijntjes vonden we zo leuk. We waren gelijk om en kochten er ter
plekke één. Dat was in oktober 2001, in de zomervakantie van 2002
gingen we er voor het eerst mee op pad.”

Tornado
Op de tweede dag van deze allereerste vakantie in Zuid-Frankrijk
werd de camping getroffen door een tornado. “Met man en macht
hebben we de tent vastgehouden, terwijl om ons heen alles door de
lucht vloog. Maar de Alpenkreuzer overleefde het en hoe! Op een
klein scheurtje in het tentdoek na was er helemaal geen schade!
We gaan nog altijd met heel veel plezier op pad met de wagen,
eigenlijk altijd naar Zuid-Europa. De hele Zuid-Franse kust hebben we
ermee gezien. Na een jaartje Italië geprobeerd te hebben is nu Spanje
onze favoriet.”

Lekker geel
Of het de bedoeling was of niet, de enorme hoeveelheid ruimte in de
Parade SL komt de familie Karregat nu goed uit. “Toen we ‘m kochten
waren we met z’n viertjes, nu is daar de complete aanhang bij gekomen.
We slapen er vaak met zijn zessen in.
En weet je wat zo mooi is? Na al die jaren ziet hij er nog als nieuw uit.
De tent is nog lekker knalgeel, het doek is in topconditie. Zelfs op de
bedden is na al die jaren nog niets aan te merken. Het is echt een dijk
van een vouwwagen!”

Alpenkreuzer • 60 jaar
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Alpenkreuzer:
60 jaar vrijheid op wielen
Het merk Alpenkreuzer komt in 1958 op de markt. De vouwwagen was een slim en betaalbaar
antwoord op de toegenomen welvaart in Nederland. Het land veerde weer op na de oorlog en
de samenleving kreeg behoefte aan recreëren in de buitenlucht.

Dé wagen van het volk, de Kever, was niet groot genoeg om een

Betrieb (VEB) Fahrzeugwerk Olbernhau. Het slimme kampeervoertuig

complete kampeeruitrusting mee te torsen en niet iedereen kon zich

werd daar als Klappfix en Camptourist ontwikkeld om ook door lichte

een grote Amerikaanse sedan veroorloven. De vederlichte Alpen-

Trabants getrokken te kunnen worden. Een laag eigen gewicht én

kreuzer was daarom een prachtige oplossing.

een reminrichting waren noodzakelijk. Opvallenderwijs werden veel
technieken (van de destijds vooruitstrevende) Trabant overgenomen,

De naam Alpenkreuzer mag dan Duits klinken, het is een vondst

zoals de onafhankelijke wielophanging en diverse andere onderdelen.

van de drie broers Jo, Eelhart en Wim Kramer. Zij bestierden samen

Door de onafhankelijke vering en de grote wielen ontstond de

het bedrijf Eelhart Kramer Sliedrecht, kortweg E.K.S. De keuze voor

fameuze wegligging.

de naam was opvallend, want de oorsprong van de Alpenkreuzer
lag allerminst achter de Alpen. De basis voor de vouwwagen werd

Met het importeurschap legde E.K.S. de basis voor zes decennia

gelegd in Oost-Duitsland, om precies te zijn bij het Volkseigenes

vouwwagenhistorie in Nederland.

Eind jaren ‘50
Na het verwerven van Alpenkreuzer zorgt E.K.S.
voor een enorme groei van het merk in Nederland.
Sterker nog, er wordt een basis gelegd voor een compleet nieuwe
vorm van kamperen, namelijk de vouwwagen. Hoewel er door de jaren
heen steeds meer merken op de markt komen, blijft Alpenkreuzer
niet alleen een merknaam, maar ook een soortnaam.

De jaren ‘60

In de beginjaren is het modellenprogramma bescheiden.
Er komen twee varianten: de Junior en de Senior.
De wagens verschillen vooral in de maat van het bed. Een vaste waarde
bij de vouwwagens is de bermkeuken. In die tijd is het heel gewoon om
langs de snelweg te recreëren, de term bermkeuken is hierbij ontstaan.

Alpenkreuzer • 60 jaar
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De jaren ’80
Al vanaf de beginjaren heeft de Alpenkreuzer een
bijzondere bouwwijze.
De ruime tent wordt gecombineerd met een vaste deksel, die door ‘m
om te klappen een vaste vloer voor de leefruimte vormt. Het tamelijk
ingewikkelde frame nemen de kopers graag op de koop toe, want het
leefcomfort én de rij-eigenschappen zijn onovertroffen.

De jaren ‘70

Oost-Duitse fabrikanten staan vooral bekend
vanwege degelijke producten en niet vanwege
innovatie.
De Alpenkreuzer blijft dan ook lange tijd hetzelfde, zij het dat de wagen
in detail wel degelijk wordt aangepast. Het gebruik van aluminium voor
de wagenbak is overigens wel heel vooruitstrevend.

De jaren ’80

De concurrentie zit niet stil en dreigt Alpenkreuzer
voorbij te streven.

De jaren ‘90

Het Sovjet-imperium wankelt en valt uiteindelijk.
Alles wat naar de ‘rode tijd’ verwijst gaat in de ban.

Met ca. 4.000 verkochte vouwwagens per jaar is het Nederlandse succes

Toch weet Alpenkreuzer te overleven, onder meer vanwege het enorme

van Alpenkreuzer enorm, maar om dit vast te houden is er meer nodig dan

succes dat E.K.S. ook boekt in het buitenland. Voor een succesvolle voort-

rustige evolutie. Het leveringsprogramma groeit flink: midden jaren ’80

zetting opent E.K.S. een Duitse vestiging, Alpenkreuzer GmbH.

hebben Alpenkreuzer-kopers de keuze uit zeven modellen!
Alpenkreuzer • 60 jaar
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De jaren ‘00

De vakantievoorkeur van Nederlanders verandert
sterk, kamperen is niet meer de vanzelfsprekende
vakantiebesteding van gezinnen.

Eind jaren ‘00

Vanaf 2008 maakt Nederland een moeilijke periode
door, waarbij sterk wordt gekeken naar de individuele
vakantiebehoeften.

Hoewel de Alpenkreuzers nog steeds een ijzersterk product zijn, neemt de

Dit heeft zijn weerslag op de vakantiebesteding. Gezinnen gaan op kosten

populariteit van vouwwagens gestaag af. In 2006 moet E.K.S. de handdoek in

letten, waarbij kamperen weer in beeld komt. Dit versterkt de behoefte om

de ring gooien. Na een halve eeuw lijkt Alpenkreuzer definitief verleden tijd.

buiten te recreëren. Nederland herontdekt het back to basics kamperen met
een vleugje comfort en daarmee de vouwwagen.

De jaren ‘10
Kamperen is definitief terug van (nooit)
weggeweest.
De interesse in betaalbare kampeermiddelen neemt toe. Sunshine Group
met enkele sterke recreatiemerken, waaronder Doréma Rekreatie met
eigen productiefaciliteiten in Slovenië, ziet groeikansen voor de vouwwagenmarkt en besluit Alpenkreuzer nieuw leven in te blazen.

Eind jaren ‘10

In januari 2017 is het zover: Alpenkreuzer is terug.
De naam blijkt nog ijzersterk, want het publiek reageert enthousiast.
Nog voor de serieproductie van de nieuwe modellen bij Doréma’s
eigen fabriek in Slovenië start, zijn de eerste orders al geschreven. Het
begin van een nieuwe glorietijd!

Alpenkreuzer • 60 jaar
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Met dank aan familie Huige

Met dank aan familie Van de Graaf
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Wim en Gré van der Vaart

Op bedevaart in een
Alpenkreuzer

Wim en Gré van der Vaart zijn al decennialang ambassa-

88 keer open en dicht

deurs van Alpenkreuzer. Tientallen jaren hebben

Na een poosje met een Select gereisd te hebben, werd de overstap

ze mooie ervaringen opgedaan met verschillende

gemaakt naar een Duet. “Die gebruikten we eigenlijk altijd zonder

modellen. De meest memorabele trips zijn ongetwijfeld
de bedevaarten naar Santiago de Compostella.

voortent of luifel, omdat we veel rondtrokken, met name door Frankrijk en Spanje. Tot viermaal toe zijn we op bedevaart in Santiago de
Compostella geweest. We hebben bijgehouden hoe vaak de Alpenkreuzer tijdens de reis in- en uitgeklapt werd: 88 keer! Het doek was
helemaal gaar en lek, dat was ook niet zo gek na zoveel jaren

“In 1974 kochten we onze eerste Alpenkreuzer. Welk type dat was,

kampeerplezier. Gelukkig konden we bij de toenmalige importeur

weten we niet meer, maar één ding was voor ons wel duidelijk: je

nog een nieuwe tent kopen.

hebt vouwwagens en je hebt Alpenkreuzers! We hebben enorm veel
plezier gehad tijdens de familievakanties. Zelfs met vijf kinderen was

Toen Gré besloot één van de terugtochten lopend te gaan doen, leek

de vouwwagen niet te klein. De kleintjes sliepen in de twee bedden

het ons makkelijker om een caravan aan te schaffen.”

en wij in de bak.”

Kriebel
“Van oorsprong zijn we tentkampeerders, maar door wat nare

“Maar al snel wilden we weer een vouwwagen. Helaas was er toen

ervaringen met harde wind kozen we voor een vouwwagen. Prompt

geen nieuwe Alpenkreuzer meer te koop. We zijn toen bij een ander

viel er tijdens een zomerstorm een boom op de Alpenkreuzer! Zelfs

merk uitgekomen. Maar nu Alpenkreuzer weer terug is, begint het

jaren later, bij ons 25-jarig huwelijksfeest, werd dat verhaal nog eens

toch wel te kriebelen of we tóch niet naar ons vertrouwde merk terug

opgehaald. Maar de wagen overleefde het en we hebben er maar

gaan.”

liefst elf jaar lang een hoop plezier van gehad.”

Alpenkreuzer • 60 jaar
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Het logo
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Het verhaal achter...

Het logo van
de perfecte vakantie
De naam Alpenkreuzer is bedacht door Nederlandse pioniers die de vouwwagen groot hebben
gemaakt in ons land. Een ijzersterke naam, die in zes decennia een enorme bekendheid heeft
opgebouwd. Het ontstaan van de naam én het gestileerde logo is te danken aan de destijds
groeiende populariteit van de Alpenlanden bij Nederlandse toeristen.

alpen kreuzer

60
jaar

Stel je eens die pruttelende Kevers en Kadetts voor die afgeladen vol

van Alpenkreuzer. Nu als een oranje bol boven een berglandschap,

en met een vouwwagen aan de haak dapper de haarspeldbochten in

een opgaande zon die mooi weer aankondigt.

de bergen van Zwitserland en Oostenrijk op zwoegen. Het vooruitzicht van een Rang zuurtje bij het volgende dorpje en twee weken

Het logo op de jongste generaties Alpenkreuzers is een logische

vakantiepret in een ver land maakten de dappere vakantievierders tot

doorontwikkeling van die herkenbaarheid. De merknaam maakt

ontdekkingsreizigers in spé. De naam Alpenkreuzer straalt diezelfde

nu nog nadrukkelijker deel uit van het logo. Om het onderschei-

stoerheid uit. Hoewel de vakantiekilometers steeds comfortabeler

dende karakter te onderstrepen is gekozen voor een lettertype dat

werden, is dat vakantiegevoel altijd onlosmakelijk met de naam

speciaal voor Alpenkreuzer is ontworpen. Uiteraard mag de zon

Alpenkreuzer verbonden gebleven.

niet ontbreken. Deze schijnt de vakantiegangers volop tegemoet
en weerspiegelt het zelfvertrouwen van Alpenkreuzer om met een

De zon

nieuwe lijn vouwwagens de vanzelfsprekende keuze voor kampeer-

Net zo herkenbaar is de zon, die al jarenlang verwerkt is in het logo

liefhebbers te zijn.

Alpenkreuzer • 60 jaar

19

60
jaar

Met dank aan Thea van Someren
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Hans en Rita Huige

Kriskras door
Europa
Het verhaal van Hans en Rita Huige staat bol van de

De Alpenkreuzer Super bleek de ideale vouwwagen voor ons te

kampeerromantiek. Met hun ’82-er Alpenkreuzer Super

zijn: wát een ruimte. Ook het gebruiksgemak en het lage gewicht

maakten ze de prachtigste reizen.

spraken ons erg aan. Onze toenmalige auto, een Golf diesel, had niet
zoveel spierballen, maar trok de vouwwagen met gemak. We hebben er
prachtige tochten mee gemaakt, ook met onze oudste twee kinderen.

“We wilden dolgraag kamperen, maar een tent was ons te primitief.

Op de bonnefooi zijn we kriskras door Europa gegaan.”

“Een van de mooiste vakanties was in Noorwegen. Vier weken lang

een Duitser zijn kop buiten de caravan en bromt: ‘Hm, je had beter

hebben we rondgetrokken, pas om een uur of tien ’s avond zochten

aan de kust kunnen blijven. Dan had je tenminste goed weer’. Op dat

we dan een camping op. Dat kan prima, want dan is het daar nog

moment konden we die man wel wat aan doen, later lach je erom!”

licht! In tien minuutjes klapten we dan de Alpenkreuzer uit en konden
slapen. De voortent was niet nodig, op de bermkeuken kun je ook

Na 7 prachtige kampeerseizoenen verdween de Alpenkreuzer voor

prima in de buitenlucht koken, toch?”

lange tijd in de garage. “We hadden inmiddels vier kinderen en daarvoor was simpelweg te weinig ruimte. Maar we hebben de wagen niet

Aan de kust blijven

weggedaan, hij staat hier nog steeds. Misschien dat de kinderen er

Minder goed zijn de herinneringen aan een vakantie in Oostenrijk.

nog eens mee weg willen. Afgelopen voorjaar hebben we hem weer

“Het was in Nederland die zomer prachtig, er was zelfs een hittegolf.

eens tevoorschijn gehaald. Hij is nog net zo degelijk als toen! Als je de

Maar wij waren in Oostenrijk en daar goot het van de regen. Tijdens

remolie bijvult kun je er zó mee op pad.”

een flinke plensbui stonden we de vouwwagen op te zetten. Steekt

Alpenkreuzer • 60 jaar
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Jaap en Cathrien Zwart

‘Zelfs de geur is
hetzelfde!’
Jarenlang maakten Jaap en Cathrien Zwart prachtige
reizen met een Alpenkreuzer Super GT. Met hun vier
kinderen en heel veel bagage trokken ze Europa door.
De mooie herinneringen komen weer boven nu ze een
splinternieuwe Alpenkreuzer Parade hebben gekocht.

“Het was een leuke tijd, ook voor de kinderen. Vooral onze dochter
associeert elke Alpenkreuzer die ze ziet gelijk met vakantie. We gingen
vaak met onze vier kinderen wandelen in Zwitserland of op trektocht
door Frankrijk. Alles werd dan meegesleept, tot aan de campingbedjes toe! Die Super GT was echt enorm ruim, met maximaal acht
slaapplaatsen. Soms zetten we alleen het slaapgedeelte op, dat kon
best. Als we ergens drie tot vier weken bleven, gingen natuurlijk
ook de voortent en de luifel ervoor. Nadat de kinderen de deur uit
waren, zijn we overgestapt op een tent. Nee, geen caravan. Daar krijg
je claustrofobie van! We willen echt in de buitenlucht kamperen.”

Verrassing
“Toch was wat meer comfort dan in een tentje welkom en we besloten
weer een vouwwagen te kopen. Het was een verrassing dat juist op
dat moment Alpenkreuzer weer terug was op de markt. Omdat we
ook de kleinkinderen af en toe meenemen, hadden we onze zinnen

Als vanouds

gezet op een Parade. Bij de dealer stond deze prachtig uitgestald. Het

“Fijn dat ze er weer van die grote wielen onder hebben gezet, dat

is écht een Alpenkreuzer! Want weet je dat zelfs de geur hetzelfde

rijdt een stuk fijner. We missen wel de bermkeuken een beetje, maar

is als bij de wagens van weleer? We hebben een introductiemodel

het alternatief dat we daarvoor gevonden hebben voldoet ook prima.

gekocht, daar zitten een hoop extra’s op. De prijs is echt perfect,

De eerste reis hebben we er al mee gemaakt en het bevalt weer als

zeker als je ziet wat je ervoor krijgt.”

vanouds.”

Alpenkreuzer • 60 jaar
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Ben Bolwijn en Tineke Roorda

‘We hebben de
allereerste!’
“Een emotioneel moment”. Zo omschrijven Ben Bolwijn
en Tineke Roorda het ondertekenen van het koopcontract voor de allereerste Parade die na de wederopstanding van Alpenkreuzer gebouwd is. Nummer 1
van een serie van 25 exclusieve introductiemodellen.
De wagen had niet beter terecht kunnen komen dan bij
deze Alpenkreuzer-liefhebbers.

“Na 28 jaar prachtige reizen te hebben gemaakt vonden we het tijd
om de oude Alpenkreuzer te vervangen. We hadden het plan om op
de Caravana in 2017 ons te oriënteren. Het ging ons wel aan het hart
om een ander merk te kopen, want Alpenkreuzer was toch wel ónze
vouwwagen.”
Groot was dan ook de verrassing dat ze de avond voor het beursbezoek lazen dat Alpenkreuzer terug was. “We zijn ’s morgens vroeg
naar de beurs gegaan en waren gelijk helemaal weg van de nieuwe

bagageruimte! Die grote wielen zijn ook lekker, hij ligt als een blok

Parade. Een paar uurtjes later hebben we ‘m gelijk gekocht, we bleken

achter de auto.”

de allereerste te zijn! Het tekenen van de koopovereenkomst was nog
best een emotioneel moment.”

Zuinig rijden
Met windkracht zeven op de camping kreeg de Parade het gelijk flink

Het wachten waard

voor de kiezen. “Hij gaf met een paar stormbanden geen krimp! We

Op de Caravana hadden Ben en Tineke een wagen uit de voorserie

zijn er echt dolblij mee! En weet je wat grappig is? De auto rijdt met

bekeken, het duurde een paar maanden voordat de allereerste uit de

de nieuwe Alpenkreuzer erachter een stuk zuiniger dan met de oude.

serieproductie geleverd zou worden. Vlak voor hun vakantie in juni

We deden veel langer met de benzine.”

was het dan zover: nummer 1 van de 25 introductiemodellen stond
voor hen klaar. “Twee dagen daarna zijn we naar de Mont Ventoux

Ben en Tineke konden nog geen afscheid nemen van de oude

gereden. We hebben genoten, het is een échte Alpenkreuzer. Hij is

Alpenkreuzer. “Die krijgt een tweede leven. De tent gaat eruit en dan

zo degelijk gebouwd, dat kuipzeil is prachtig. En wat een enorme

hebben we een prima aanhanger. Het is zonde om ‘m weg te doen!”

Alpenkreuzer • 60 jaar
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Alpenkreuzer in 2018

60 jaar traditie in een
nieuwe jas
Met een historie van 60 jaar zit het merk Alpenkreuzer in het hart van vele generaties kampeerders. Als vederlicht technisch hoogstandje kwam de vouwwagen in 1958 op de markt, in
de decennia daarna waren de fameuze wegligging, het uitgebreide leveringsprogramma en de
vriendelijke prijsstelling succesbepalend in binnen- en buitenland.

Anno 2018 zijn die merkwaarden nog steeds leidend bij de ontwikkeling
van de nieuwste generaties Alpenkreuzer. Op een nieuwe, moderne,
eigen productielijn in Slovenië, een land dat bekend staat om zijn
‘technische hart’, bouwt Alpenkreuzer vouwwagens volgens de
ambitie die het merk ook in 1958 al kenmerkte. Op aangeven van
Alpenkreuzer-technici ontwikkelde AL-KO een uniek, altijd geremd,
onderstel, een waarborg voor een perfecte en veilige wegligging.

Behaaglijk kampeerplezier
Vanzelfsprekend is er bij de ontwikkeling van nieuwe modellen uitgebreid aandacht besteed aan de wagenbak en de tent. Veel bagageruimte en een hoogwaardige tent, uit het eigen Doréma-atelier,
waren de vereisten. Een degelijke stalen bak met een duurzame
coating, een ingenieus frame van stevige verzinkte buizen en een
ijzersterk Ten Cate doek staan garant voor jarenlang comfortabel en
behaaglijk kampeerplezier.

Een nieuw hoofdstuk
Niet alleen de techniek is een moderne benadering van de principes

Kortom, de nieuwste generatie Alpenkreuzers draagt het DNA van de

die 60 jaar geleden zijn vastgelegd. Het leveringsprogramma met twee

allereerste modellen. De ambitie van Alpenkreuzer, het enthousiasme

veelzijdige basismodellen en een keur aan individuele uitrustings-

van de dealers en het vertrouwen van de klanten zijn de perfecte basis

mogelijkheden tegen een zeer scherpe prijs spreekt kampeerders van

om een nieuw hoofdstuk aan de rijke historie van Alpenkreuzer toe te

álle leeftijden aan.

voegen.
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Het nieuwe tijdperk

De nieuwe stap
van Alpenkreuzer
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Duet

De Duet is de ideale 2-persoons vouwwagen met een luxueuze uitstraling.
De gekozen kleurencombinatie zorgt voor een rustig, maar elegant geheel.
Met de Duet kunt u optimaal genieten van uw vakantie. Het begint al met de
reis naar uw vakantiebestemming. Alles kan mee op vakantie dankzij de grote
bagageruimte van 1.000 liter. De grote 13 inch wielen in combinatie met het
AL-KO chassis zorgen voor een ongeëvenaard weggedrag. Eenmaal op de
camping aangekomen, is de Duet binnen enkele minuten volledig opgebouwd.
De vaste voortent is voorzien van een inritsbaar kuipzeil en de optionele luifel is
eenvoudig aanritsbaar wat zorgt voor een heerlijke schaduwplek in de zon. Het
riante 2-persoons bed heeft een unieke achterinstap.

Capaciteit

2-persoons

Systeem

E2S system (Easy-to-Store), eenvoudig opzetbaar

Afmetingen

Voortent van 250 x 260 cm, standaard voorzien van een luifel

Bed

Ruim bed van 160 x 210 cm, voorzien van een lattenbodem met een
comfortabel matras

Frame

Verzinkt 28 mm staal frame

Doek

Ten Cate 280 g/m2 katoenen doek

Chassis

Geremd AL-KO chassis, voorzien van zware uitdraaisteunen

Wielen

13 inch stalen velgen

Kleuren

Ecru / caramel

Gewicht

Ledig 350 kg, max. gewicht 750 kg
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Parade

De Parade is de ideale vouwwagen voor het gezin dat graag verschillende plekken
ontdekt. De Parade is dankzij het AL-KO onderstel in combinatie met de grote
13 inch wielen een stabiele factor achter uw auto. Deze unieke vouwwagen is
geschikt voor 4 tot 6 personen. Ideaal om er lekker op uit te trekken met het hele
gezin. Door het eenvoudige opzetsysteem staat de Parade inclusief de voortent
binnen enkele minuten. De Parade is aan twee zijden voorzien van bedden.
Standaard is de Parade voorzien van een ondertent voor extra slaapplekken of
opbergruimte. Het inritsbare kuipzeil zorgt voor extra comfortabele leefruimte.
De ruimte kan eenvoudig vergroot worden door de optionele, aanritsbare luifel
met zijwanden.

Capaciteit

4 tot 6 personen

Systeem

E2S system (Easy-to-Store), eenvoudig opzetbaar

Afmetingen

Voortent van 280 x 390 cm, standaard voorzien van een luifel

Bed

Ruime bedden van 160 x 210 cm, voorzien van lattenbodems met een
comfortabel matras

Frame

Verzinkt 28 mm staal frame

Doek

Ten Cate 280 g/m2 katoenen doek

Chassis

Geremd chassis voor schokbrekers, voorzien van zware uitdraaisteunen

Wielen

13 inch stalen velgen

Kleuren

Ecru / blauw of ecru / caramel

Gewicht

Ledig 450 kg, max. gewicht 750 kg
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60
Trots op onze dealers

Dealers van het eerste
uur aan het woord
Alpenkreuzer is trots op de dealers, andersom is dat

Samenwerken

ook zeker het geval. Kampeerspecialisten door heel

Henk Pen Caravans & Kampeerauto’s in Haaksbergen is Alpenkreuzer-

Nederland én België geven de nieuwe generatie Alpenkreuzers een prominente plaats in de showroom. Twee
dealers vertellen over hun enthousiasme voor het merk.

dealer van het eerste uur. Gerard Wildenborg, directeur-eigenaar, zei dan
ook grif ‘ja’ toen hij benaderd werd om het merk weer te vertegenwoordigen:
“Alpenkreuzer roept bij ons en bij onze klanten warme gevoelens op, ondanks
dat het merk een tijdje van de markt is geweest. We zien enorme kansen
voor het merk.

Alpenkreuzer spreekt jong en oud aan. We zien dat ook in de
showroom: we verkopen ze aan oudere echtparen, maar ook aan
Gerard Wildenborg, directeur-eigenaar Henk Pen Caravans & Kampeerauto’s

jonge gezinnen. Als dealer vinden we het fantastisch om samen met
de fabrikant de uitdaging aan te gaan en Alpenkreuzer weer op de
kaart te zetten! Vandaar dat we een Alpenkreuzer belevingswereld in
onze showroom hebben gecreëerd.”

Zoete broodjes
Voor Vervat Megastore B.V. in Rotterdam herleven de oude tijden.
Winkelmanager Renate Overweg-Vervat beaamt: “Als je vroeger
een Alpenkreuzer onderweg tegenkwam zat er naast het kenmerkende logo dikwijls een knalgroene sticker van Vervat. In de gloriedagen gingen de vouwwagens als zoete broodjes over onze toonbank. Het is toch prachtig dat de terugkeer van onze winkel in
Rotterdam samenvalt met de doorstart van Alpenkreuzer?
De markt ziet er natuurlijk heel anders uit dan 20-30 jaar geleden,
maar ik weet zeker dat Alpenkreuzer en Vervat een succesvolle
toekomst tegemoet gaan.”

Nieuwe pand Vervat Megastore - Rotterdam
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