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Duet

Parade

• Compacte 2 persoons

• Snelle 4 tot 6 persoons

• Staat in 2 minuten

• Staat in 5 minuten

• Opbergruimte ruim 1.000 liter

• Opbergruimte ruim 1.000 liter

• Easy-to-Store (E2S)*

• Easy-to-Store (E2S)*

*Bagageruimte eenvoudig te bereiken: thuis, onderweg en op de camping
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Terug van
weggeweest!
Alpenkreuzer, het merk dat al decennia synoniem is voor vouwwagens, is weer terug op de Nederlandse
markt. Bekende namen als Duet en Parade hebben hun rentree gemaakt. Alle modellen zijn voorzien
van eerste klas materialen, zoals Ten Cate tentdoek, glashelder raamfolie en YKK/OPTI ritsen. De
hoogwaardige bedden zijn voorzien van lattenbodems en de matrassen zijn erg comfortabel. Het
AL-KO onderstel is standaard geremd en voorzien van grote 13 inch wielen. Alle Alpenkreuzers
zijn, in combinatie met de schokbrekers, geschikt voor de 100 km/uur-keuring voor op de Duitse
autosnelwegen.
De Alpenkreuzers zijn van alle gemakken voorzien en zijn eenvoudig en snel op te bouwen. De Duet
is de ideale 2-persoons vouwwagen met een luxueuze uitstraling. De Parade is de ideale vouwwagen
voor het gezin dat graag verschillende plekken ontdekt.

www.alpenkreuzer.com
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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
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 luifel is eenvoudig aanritsbaar wat zorgt voor een heerlijke schaduwplek
in de zon. Het riante 2-persoons bed heeft een unieke achterinstap.
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150 cm

250 cm

460 cm

210 cm

Specificaties

260 cm

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 150 x 210 cm, voorzien van een lattenbodem met een
comfortabel 8 cm schuimmatras

Frame

Verzinkt 28 mm staal

Doek

Ten Cate 280 g/m2 katoenen doek

Chassis

Geremd AL-KO chassis, voorzien van 4 extra sterke uitdraaisteunen

Wielen

13 inch stalen velgen

Kleuren

Ecru / caramel

Gewicht

Ledig 350 kg, max. gewicht 750 kg

Duet
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Met extra sterke uitdraaisteunen

Met uitgeritste voorwand
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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 heeft de Parade een ondertent voor extra slaapplekken of opbergruimte. Het
inritsbare kuipzeil zorgt voor extra comfortabele leefruimte. De ruimte kan eenvoudig vergroot
worden door de aanritsbare luifel met zijwanden.

09

10

320 cm
150 cm

150 cm

280 cm

490 cm

210 cm

Specificaties

390 cm

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 150 x 210 cm, voorzien van lattenbodems met een
comfortabel 8 cm schuimmatras

Frame

Verzinkt 28 mm staal

Doek

Ten Cate 280 g/m2 katoenen doek

Chassis

Geremd AL-KO chassis, voorzien van 4 extra sterke uitdraaisteunen

Wielen

13 inch stalen velgen

Kleuren

Ecru / blauw

Gewicht

Ledig 450 kg, max. gewicht 750 kg

Parade
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Voorwanden zijn uitritsbaar
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Technische details
Duet

Parade

750 kg
350 kg / 400 kg
332 x 160 x 110 cm

750 kg
450 kg / 300 kg
332 x 160 x 126 cm

145/80 R13

145/80 R13

10 m²
210 x 150 cm
Comfortabel 8 cm schuimmatras
Ten Cate 280 g/m² katoenen doek
Ten Cate 280 g/m² katoenen doek
Ecru / caramel
2x

18 m²
2x 210 x 150 cm
Comfortabel 8 cm schuimmatras
Ten Cate 280 g/m² katoenen doek
Ten Cate 280 g/m² katoenen doek
Ecru / blauw
2x

-

Links

Omschrijving
Maximaal totaal gewicht
Ledig gewicht / laadvermogen
Afmeting trailer (LxBxH)
Oplooprem
Schokbrekers
Geschikt voor Tempo 100*
Bandenmaat
Reservewiel met ophangbeugel
Extra sterke uitdraaisteunen
8-polige Jaeger stekker
Totale oppervlakte
Bedden (LxB), met lattenbodem
Matras
Materiaal zijwanden
Materiaal dak
Kleur
Ventilatiepaneel in voortent
Ventilatie in slaapcabine(s)
Opbergvakken in slaapcabine
E2S (Easy-to-Store)
Geïntegreerde stormbanden
Ondertent
Inritsbaar bisonyl kuipgrondzeil
Luifel

* Tempo 100: geschikt voor de 100 km/uur-keuring voor de Duitse autosnelwegen (alleen i.c.m. schokbrekers)

inclusief
optioneel

Accessoires
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Premium lichtmetalen velgen

Luifel Parade
Luifel Duet (niet afgebeeld)

Schokbrekers

Alpenkreuzer keuken

Safe Lock stormbandset

Reservewiel

Alpenkreuzer, sinds 1958
Alpenkreuzer is één van de meest legendarische merken uit de Nederlandse vouwwagenhistorie.
Het bedrijf Eelart Kramer Sliedrecht (E.K.S.) van de drie broers Jo, Eelhart en Wim Kramer werd
in 1958 de Nederlandse importeur van deze vouwwagens, die vervolgens onder de merknaam
Alpenkreuzer werden verkocht.
Herkomst
De Alpenkreuzer kwam uit het voormalige Oost-Duitsland en werd door E.K.S. gekocht bij STEMA
in Großenhain, onder de oorspronkelijke naam Klappfix. Onderdelen voor deze vouwwagens, zoals
bijvoorbeeld de grotere wielen, kwamen uit de toenmalige Trabant-fabrieken in de DDR.
Gouden tijden
De Alpenkreuzer werd goed verkocht en de broers Kramer beleefden gouden tijden. In de ’80-jaren,
op het hoogtepunt van haar succes, werden er circa 4.000 Alpenkreuzers per jaar verkocht. De
Alpenkreuzer lag door de relatief grote wielen stevig op de weg, had een snelle opbouw, een
mooie bermkeuken en een flinke laadruimte. Er kwamen verschillende modellen, zoals de Allure,
Duet, Parade, Prestige en Select. Nederland was het belangrijkste afzetgebied, maar E.K.S. had ook
importeurs in België, Zwitserland, Engeland, IJsland, Spanje en zelfs in Australië en Zuid-Afrika.
Einde tijdperk
Luxere vakanties voor relatief betaalbare bedragen gooiden roet in het eten en de aanvankelijk zo
populaire vouwwagen raakte minder in trek. In de jaren ’90 daalde de omzet gestaag. De afnemende
belangstelling bracht het Sliedrechtse bedrijf uiteindelijk in financiële problemen, waardoor in 2006,
na bijna 50 jaar, een einde kwam aan dit legendarische merk. Het merk verdween uit de markt,
maar niet van de camping. Er wordt jaarlijks nog steeds actief gekampeerd met vele duizenden
Alpenkreuzers. Onder de vlag van Doréma is Alpenkreuzer nu terug van weggeweest.
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Caravan Centrum Peelo-Assen
Zeilmakerstraat 8-10, 9403 VA ASSEN
0592-342 236 | www.peelo-assen.nl
Henk Pen Caravans en Kampeerauto’s
Westsingel 2, 7481 WK HAAKSBERGEN
053-572 2036 | www.henkpen.nl
De Wit Schijndel
Rooiseweg 22, 5481 SJ SCHIJNDEL
073-549 2356 | www.dewitschijndel.nl
Caravan Centrum Waterland
Voltastraat 51, 1446 VB PURMEREND
0299-477 210 | www.caravancentrumwaterland.nl
Vouwwagenzaak
Aalscholverlaan 5, 3704 GZ ZEIST
030-633 2959 | www.vouwwagenzaak.nl
Van der Veen Caravans
De Barte 2, 8472 AW WOLVEGA
0561-613 026 | www.vanderveencaravans.nl

Vervat Kampeer Megastore
Stadionweg 33, 3077 AP ROTTERDAM
010-482 2781 | www.vervat.nl
Juga Camperservice
Zillekesstraat 11, 3980 TESSENDERLO (BE)
+32 (0)13-33 34 60 | www.onlinekampeerwinkel.be
Europacaravans
Kouterstraat 1a, 8550 ZWEVEGEM (BE)
+32 (0)56-299 464 | www.europacaravans.be

T +31 (0) 314 - 37 56 46

E info@alpenkreuzer.com

www.alpenkreuzer.com

2019 | druk- en zetfouten voorbehouden

Van der Slik Caravan Centrum
Edelgasstraat 20, 2718 SX ZOETERMEER
079-351 5151 | www.vanderslik-caravans.nl

