
BULER I TAGET?
Har jeres campingvogn været udsat for skader i taget, på grund af hagl, 

nedfaldne grene eller påkørsel, så har vi løsningen:

3LAGS FIBERDUG
Løsningen er udviklet af LE Camping i Frederiks-
havn og Camping-Parken i Herning, og den har 
mange fordele i forhold til den traditionelle repa-
ration, hvor en ny aluminiumsplade monteres.

Fordelene er:
•  Den 3-lags fi berdug er ekstrem stærk, med glas-

fi berarmering i midten og høj brudstyrke.

•  Fiberdugen er UV-beskyttet og er mug- og 
svampehæmmende.

•  Lav vægt i forhold til aluminiumstag (ca. 10 kg. 
mod 50-70 kg.) – påvirker ikke nyttelasten.

•  Fiberdug beskytter mod fremtidige skader (hagl, 
grene m.m. ”hopper så at sige af”).

•  Prisen på en reparation med 3-lags fi berdug 
koster ikke mere, end hvis man får taget malet 
hos en autolakerer, men reparationen og hold-
barheden er væsentligt bedre end maling.

• 5 års garanti på dug og reparation.

Ved at få monteret en 3-lags fi berdug, skal vognen 
altså ikke have en gennemgribende reparation af 
tagkonstruktionen. Skaden bliver begrænset og 
kosmetisk bliver vognen som ny. 
Mange forsikringsselskaber har set produktet, og 
alle har sagt god for det, ligesom produktet har 
været testet over de seneste par år med fantasti-
ske resultater.

RING OG HØR NÆRMERE
 OG FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD

LE Camping • Industrivej 15 • Frederikshavn 
Tlf. 9847 9111 • www.le-camping.dk

Camping Parken • Tjelevej 12 • Herning 
Tlf. 9726 8055 • www.campingparken.dk

Søren Mortensen, LE Camping:
”Vores produkt er en 3-lags fi berdug, der læg-
ges oven på taget af campingvognen. 
Dugen fastgøres med en speciel dobbelt-
hæftende tape langs alle kanter, plus en 
låsesealer/lim og bliver pålagt uden fuld-
limning, og det er en rigtig god løsning, da 
man undgår at foretage større 
indgreb i vognens konstruk-
tion, og samtidigt undgår man 
en væsentlig vægtforøgelse, 
som nedsætter lasteevnen 
på campingvognen.”

5 ÅRS GARANTI 

PÅ DUG OG REPARATION

– Frederikshavn


