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37,99

129,99

89,99

1.599,–

59,99

1) Informatie over de verwijdering van afgedankte elektrische apparatuur en accu's is te vinden op www.fritz-berger.de.
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40 € korting

normaal  799,– 

759,–

Meer aanbiedingen en productdetails: www.fritz-berger.de/monatsangebote

JANUARI
MAANDAANBIEDINGEN

3,5 kg

Gemakkelijk vanuit huis bestellen, 
afhalen in een fi liaal en betalen. 
Afhalen in een fi liaal biedt vele 
voordelen:
• gratis verzending: u bespaart op 

de verzendkosten
• Bestel nu, betaal later: Contant, 

EC of kredietkaart
• groot assortiment: het aanbod 

van de online winkel ook in uw 
fi liaal.

Heeft u advies of hulp nodig bij 
uw aankoop? Geen probleem.
Ons bekwaam personeel in 
onze fi lialen zal u graag helpen. 
Onze gespecialiseerde adviseurs 
helpen u ook graag verder met 
productspecifi eke vragen op het 
nummer 09181 333 100.
Samen vinden we oplossingen 
zodat niets uw kampeervakantie 
nog in de weg staat!

Indien u de voorkeur geeft aan 
rechtstreekse levering of niet in 
de gelegenheid bent om een van 
onze fi lialen te bezoeken, bieden 
wij ook levering aan huis aan. 
Bestel direct in uw fi liaal, in de 
Berger online winkel of via de te-
lefoon - u ontvangt uw goederen 
gemakkelijk en comfortabel!

Nog meer keuze online - ook te bestellen in uw fi liaal:

AANBIEDINGEN

Click & Collect

tegen dagelijks lage prijzen vindt u 

online en in uw plaatselijke winkel.

Raadplegen Levering

Oplader LBC 512 12 V / 10 A1)

Nr. 261480

HP spanningsomvormer met USB 
aansluiting 12 V naar 230V1)

Nr. 309240

Camping satellietsysteem. Complete set met koffer1)

Nr. 282540
Steunplaten wielwiggenset 100
Nr. 108790

Clara 400 vouwfi ets E-Bike1)

Nr. 345930

Meer
Satellietsysteem Verplaatsing1)

Volautomatische satellietantenne met 4 voorgepro-
grammeerde satellieten. Enkele LNB. Geïntegreerd 
alarmsysteem. Afmetingen antenne (BxHxD): 47 x 34 
x 43 cm. Leveringsomvang: Berger Move satellietan-
tenne, besturingseenheid, 230 V aansluitkabel, 12 V 
aansluitkabel, 10 m coaxkabel en 0,5 m coaxkabel.
kabel en 0,5 m coaxkabel. Stroomvoorziening: 12 V. 
Stroomverbruik: 0,6 A in bedrijf. Nr. 287740

Fietshoes  
Dissel 300D
Gemaakt van zeer scheur-
vast en waterafstotend 
materiaal (100 % polyester). 
Met gesealde naden. Water-
kolom 3000 mm. Geschikt 
voor 2 fi etsen. Inclusief 
trekkoord en trekkoordslui-
ting voor een gemakkelijke 
sluiting. Afmetingen: 162 x 
53 x 100cm. Nr. 281210

20 % korting

normaal  19,99 

15,99

Ketel blauw
Gemaakt van roestvrij staal. 
Deksel met isolerende knop. 
Inhoud: 2,5 l. Gewicht: 415 g. 
Nr. 444440 

▪met signaalfluit

2,5 l

31 % korting

normaal  15,99 

10,99

Berger Filiaal Dirkshorn + Kampeer met sfeer • Cornelis de Vriesweg 8 • 1746 CL Dirkshorn
  Berger Filiaal Nieuwerkerk + Klein Caravans B.V. • Maalderij 2 • 2913 LZ Nieuwerkerk a/d Ijssel

 Berger Filiaal Nieuwegein + All Campers Shop B.V. • Industrieweg 10 (De Wiers) • 3433 NL Nieuwegein
Berger Filiaal Almere + Almeers Caravan Bedrijf B.V. • Groene Kadeweg 13 • 1332 BV Almere

Berger Filiaal Stein + Caravan & Camper Limburg • Mauritsweg 126 • 6171 AK Stein
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1) Informatie over de verwijdering van afgedankte elektrische apparatuur en accu's is te vinden op www.fritz-berger.de.

Volume

7 liter

Dots servies set 16 st.
Voedselveilig en tempera-
tuurbestendig tot + 70° C. 
Vaatwasmachinebestendig, 
onderhoudsvriendelijk, 
breukvast en bestendig. Ma-
teriaal: melamine. Gewicht: 
ca. 2,3 kg. Set bestaande 
uit 4 elk: mok 350 ml, bord 
Ø 25 cm, dessertbord Ø 20 
cm, cornflakes kommen Ø 
14 cm.  
Nr. 447290

Voor 4 

Personen

Dubbele stap
Stabiel, veilig en anti-slip. 
Materiaal: staal. Afmetingen (LxBxH) 
in 61 x 43 x 38 (20) cm. Tredeopper-
vlak (LxB) in: 38 x 26 cm.  
Nr. 169770

3,96 kg

Belastbaar
tot 120 kg

2,4 kg

Zeer stabiel dank-
zij dwarsbalken

Emmer toilet 
Handig, draagbaar toilet 
met apart verwijderbare, 
afsluitbare emmer. Prak-
tisch, goedkoop en
en milieuvriendelijk alter-

Gasbarbecue Explorer Next Pro 
Hittebestendige grillkap, incl. 
geïntegreerde thermometer. Door de 
grillroosters te verwijderen, kan op 
2 branders worden gekookt of kan 
tegelijk worden gekookt en gegrild. 
Verbrandingskamer van gegoten alu-
minium met hittebestendige speciale 
coating. Piëzo ontsteking. Inte-
geïntegreerde roestvrijstalen vlam-
mendover. Tafelmodel (BxDxH): 48 x 
42 x 38 cm. Vloerelement (BxDxH): 
59 x 47 x 80 cm.
50 mbar Nr. 498560 
normaal 219,– jetzt 199,–
30 mbar Nr. 498570 
normaal 219,– jetzt 199,–
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Level Up Kit
7-delige basisset. Bestaande uit 2 Level Up wiggen, 
2 Chock Levels, 2 Anti Slip platen en 1 Level Bag. 
UV-bestendig. Tas gemaakt van 100 % polyester. 
Afmetingen (LxBxH): 57 x 17 x 8 cm. Nr. 225320

Volledige 

set

20 € korting

Normaal  219,– 

199, –

12 % korting

normaal  39,99 

34,99

12 % korting

normaal  39,99 

34,99

11 % korting

normaal  44,99 

39,99

20 % korting

normaal  49,99 

39,99

Smart Travel Solar1)

Lichte en compacte vouwmodule. 
Type batterij instelbaar (gel, AGM, 
vloeibaar zuur). Leveringsomvang: 
vouwmodule, 8 meter aansluit-
kabel, zonnecontroller en statief. 
Vermogen: 120 Wp. Vermogen: 480 
Wh/dag. Afmetingen: Open (LxBxH): 
1510 x 560 x 10 mm. Opgevouwen: 
430 x 560 x 35 mm. Gewicht: 3 kg. 
Nr. 288260praktisch ingepakt

10,2 kg

verwijderbare  
vetopvangbak

Barbecue en koken 
mogelijk

50 € korting

normaal  449,– 

399,–

 ▪ 3 stappen (4 / 7 / 10 cm)
 ▪ Laadvermogen max. 5 t

Op druk en schrijffouten voorbehouden. Soortgelijke beelden. Levering zonder versiering!

Stabiele 
opbergplank

Volume

25 liter

Elektrische koelbox 25 l1) 
Koeling tot 18° C onder de 
omgevingstemperatuur. Be-
trouwbaar en onderhouds-
vrij Peltier-koelsysteem. 
Gemaakt van robuuste 

25 % korting

normaal  79,99 

59,99

3,7 kg

natief voor de gebruike-
lijke chemische toiletten. 
Afmetingen (LxBxH): 
41 x 48 x 35 cm.
Nr. 338130

kunststof. Rubberen 
afdichting in deksel ver-
mindert condensatie. Bui-
tenafmetingen (BxHxD): 
29 x 42 x 39 cm.  
Nr. 521480


