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Caravanspiegels

Caravanspiegels

Alufor                  

Luxmax

De nieuwe generatie caravanspiegels met 
aluminium armen.

De nieuwe generatie LUXE caravanspiegels met 
RVS armen en anti-verblindings glazen.

Kwaliteit en optimaal gezichtsveld naar achteren voor ongekend veel 
comfort. Volledig aangepast aan de nieuwe type autospiegels. 

Goedgekeurd door het RDW 
(Rijksdienst voor Wegverkeer). 
Met E-keur: Voldoet aan alle 
Europese richtlijnen.

Voorkom lakbeschadiging met de 
anti-schuifhoes en grote, krachtige 
multi-zuigers.

Een onvertekend grootbeeld door de 
krasvaste spiegelglazen.

Met veilige boven- en onderbevestiging, 
anti-schuif hoes en aerodynamische 
spiegelkap. UITSTEKENDE 
STELMOGELIJKHEDEN!

Past op 99% van alle autospiegels.

Repusel Caravan Spiegels 

De 2 modellen zijn uiterst stijlvol vormgegeven en 
staan garant voor een muurvaste bevestiging.

Het geheim van de muurvaste bevestiging van de 
nieuwe spiegel is een innovatief bevestigingssys-
teem. Dit systeem bestaat uit een anti-schuif hoes 
in combinatie met een zeer krachtige multischuiver 
die op de meest kritische plaatsen geschoven kan 
worden. 
Inclusief strips van 36 cm met krachtige haken 
- dus ook geschikt voor zeer grote spiegels.
Uitwisselbare spiegelglazen. 

Alle onderdelen zijn los verkrijgbaar!!!

Schuin aflopende spiegelkap? Extreem ronde 
achterkant? Een grote spiegel? Zeer brede 
caravan? Geen probleem voor de Repusel 
Caravan Spiegels.

Het nieuwe product biedt de caravanner:
* Een optimaal gezichtsveld naar achteren 
* Ongeëvenaarde Repusel kwaliteit in een modern jasje
* Ongekend veel comfort
* Een eenvoudige montage in slechts 3 handelingen

www.repuselmirror.com
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Kleur:  spiegelkap + arm klemstuk   
  zwart.
Materiaal: spiegelkap kunststof,
  zuignapstrip kunststof 
  (buigzaam), arm roestvrij   
  staal of aluminium.
VPE:   6 paar per karton 

Caravanspiegels

Repusel Caravan Spiegels

Caravanspiegels

Alufor                

Alufor met korte arm, 33cm (Per paar )
Art. code  3000       Alufor vlak glas
Art. code  3001       Alufor bol glas 

Alufor met lange arm, 44cm (Per paar)
Art. code  3002       Alufor vlak glas
Art. code  3003       Alufor bol glas 

Luxmax             

Luxmax, korte arm, 33cm (Per paar)
Art. code  3004       Luxmax vlak glas
Art. code  3005       Luxmax bol glas 

Luxmax, lange arm, 44cm (Per paar)
Art. code  3006       Luxmax vlak glas
Art. code  3007       Luxmax bol glas 

 Roestvrijstalen armen 
 Getint anti-verblindings glas

 Aluminium armen 

  
Past op 99% van de moderne autospiegels. Eenvoudig te monteren!

Art. code 3045 Retail Display
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Past op 99% van alle autospiegels
Ook voor grote, ronde en elektrisch verstelbare spiegels

Robuuste uitvoering
Extra grote, schuifbare zuignappen die er niet uitvallen

Geen beschadiging aan uw lak
Inclusief hoes van zacht materiaal

Upgrade set naar: 
Repusel Caravan Spiegels 

Alufor / Luxmax

De upgrade set bestaat uit:
2 x de complete bevestigingsset (exclusief arm en spiegelkap)

(gepatenteerd - Reg. design)

Geschikt voor: De Special Mirror of een andere spiegel 
met een nog goede arm (van diam. 16 mm) en spiegelkap. 

3043    5

Onderdelen voor Repusel Caravan Spiegels

Art.      
code    VPE
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Onderdelen voor Repusel Caravan Spiegels

3008    10               
3009 10              
3010 10              
3011 10               

Spiegelglazen

Spiegelkappen
3012 10              
3013 10               
3014  10               
3015 10               

3035 10               

3036 10               

3037 10             
   
3038 10               
3039 10              
3040 10               

 3018  10       

3019 10           

Armen

ALUFOR   vlak glas
ALUFOR   bol glas
LUXMAX  vlak glas
LUXMAX  bol glas

ALUFOR    vlak glas
ALUFOR    bol glas
LUXMAX   vlak glas
LUXMAX   bol glas

ALUFOR   kort, 28 cm, 
aluminium
ALUFOR   kort, 33 cm, 
aluminium
ALUFOR   lang, 44 cm, 
aluminium
LUXMAX  kort, 28 cm, RVS
LUXMAX  kort, 33 cm, RVS
LUXMAX  lang, 44 cm, RVS

Strip kleine haak

Strip grote haak

Vleugel zijschroeven

Caravanspiegels

Caravanspiegels

Art.      
code    VPE

3021 10      Hoes

3020    10      Klemstuk, 
           zonder 
           vleugelknoppen
                  

3017 10      Multischuiver 
           (per paar)

3022 10      Spanbeugel  

3016  10      Rubber ring

Art.      
code    VPE

3024 10 

     3023    10                  Centrale vleugel-aandraaiknop

3025 10      Kameelblokje 
           (per paar)

3042 10        Verbindings strip 30 cm 
              Incl. materiaal om de strips  
             te verbinden.
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Caravan spiegel probleem oplossers

8790    5      Per Stuk
8792    5      Per Paar

  8600    10      Per stuk, met Octopus krachtzuiger 
  8600h  10      Per stuk, met hevelkrachzuiger

     Dasta

 Davit, anti-terugklap spanband

Caravanspiegels

Caravanspiegels

Art.      
code    VPE

Art.      
code    VPE

DASTA onderdrukt het hinderlijke trillen van 
de opzetspiegel en voorkomt terugklappen 
van de buitenspiegel. 
Steunarm met krachtzuiger.
Toepassing: Voor Repusel Caravan Spiegels 
en alle andere caravan spiegels met een arm 
van 16mm.

De Davit voorkomt zeer effectief 
het terugklappen van de autospiegel, 
veroorzaakt door vrachtwagens, sterke 
wind e.d. Onderdrukt tevens het hinderlijke 
trillen van de opzetspiegel.

Deze constructie van een krachtzuiger met 
flexibele spanband vormt reeds jarenlang 
een betrouwbare en goedkope oplossing 
voor spiegelproblemen.



7

Achteruitkijk oplossingen

Tel: +31 (0)318 542400, Email: info@repusel.com

Caravan & kampeer benodigdheden
www.repusel.com

Caravan spiegel probleem oplossers

  2492    5      Per stuk 
  2496    5      Per paar 

Golimak

Caravanspiegels

Caravanspiegels

Art.      
code    VPE

De GOLIMAK steunarm onderdrukt 
effectief het hinderlijke trillen van de 
opzetspiegel en voorkomt tevens het 
terugklappen van de caravanspiegel als 
gevolg van sterke rukwinden door bv. 
vrachtwagens.

 Steunarm met magneetplaat.

 

Octopus ES Voor EXTREME autospiegels

De Repusel caravan spiegels (art 3000 – 3007) passen op 
praktisch alle autospiegels.

In een enkel geval, waarbij de autospiegel zeer groot, 
bol en vaak ook nog tapstoelopend is, kan het zijn dat 
de Repusel caravan spiegels nog niet optimaal bevestigd 
zijn.

Voor dit soort extreme gevallen hebben wij de Octopus 
ES Krachtzuiger ontwikkeld, die een ongehoorde zuig-
kracht geeft, zodat er ook voor  dit soort extreme spie-
gels een oplossing is.

3044    5        Per stuk
3044P  5        Per paar

Art.      
code    VPE

Optimale bevestiging 
van uw Repusel 
caravanspiegel op 
extreme autospiegels.

Toepassing: Voor Repusel Caravan 
Spiegels en alle andere caravan spiegels 
met een arm van 16mm.

Krachtige magneetplaat

Anti-vibratie steunarm 



8

Achteruitkijk oplossingen

Tel: +31 (0)318 542400, Email: info@repusel.com

Caravan & kampeer benodigdheden
www.repusel.com

Caravanspiegels

Caravanspiegels

Top Millennium 
•	 Arm instelbaar vanuit 

bestuurdersplaats met slechts  1 
centrale schroef. 

•	 Past op 99,9% van alle auto’s.
•	 Zeer	flexibel	verstelsysteem	voor	

montage op spiegelkap.  
•	 Goed zicht en naar alle kanten 

draaibare spiegelkap. 

  

1293A   10 

Art.      
code    VPE Top Millennium 

Razendsnelle montage! 

•	 Zeer	flexibel	klemsysteem,	
ook	voor	montage	op	een	
ronde	spiegelkap.	

•	 Uiterst	robuuste	constructie.
•	 Montage en demontage in 
een	oogwenk.

•	 Naar	alle	kanten	draaibare	
spiegelkap.

Art. 1123 | Vlak glas | Per stuk
KROK ONE

E3  02*2168

®

KROK ONE CARAVAN OPZETSPIEGEL
**GROOTBEELD spiegel**

**Uniek	KROKoKLEMsysteem**

Plus+

Plus +

E-goedgekeurd

Art.      
code    VPE

1123   10   Krok One Plus+

Nieuw! De	Krok	One	wordt	geleverd	met	
verbeterde,	rechthoekige	klem	grip	
kussens.
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BIG FROG
* Vlak glas.
* Óok voor grote spiegels.
* Door speciale constructie 
   zeer stabiel beeld.

1295   10 

1296   10 * Vlak glas.
* Door speciale constructie 
   zeer stabiel beeld.
* Gemakkelijk verstelbaar
 van binnenuit.

BARI

Art.      
code    VPE

Art.      
code    VPE

1126    10       

1130    10       

  Rubberen band voor Santana opzetspiegel.

  Gesp voor bevestiging van rubberen band Santana 

1294   10 * Vlak glas
* Zeer flexibel verstel-
systeem voor montage op 
de spiegelkap.
* In hoogte verstelbare    
   spiegelkap.

ALASKAArt.      
code    VPE

1299     10  Clips voor Bari, Big Frog

1298     10  Strips voor Bari, Top Millennium, Big Frog, Alaska

1297     10  Grip voetjes (per paar)
 

Caravanspiegels

ONDERDELEN
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Caravanspiegels

Caravanspiegels

ROBUUST, ONGEKEND GEBRUIK, VRIENDELIJK, UNIVERSEEL, GEMAKKELIJK
EN ROTSVAST TE BEVESTIGEN AAN ELKE AUTO, SNEL TE DEMONTEREN,
COMFORTABEL VAN BINNENUIT INSTELBAAR, OPTIMAAL GEZICHTSVELD.

2494    5      
2495    5      

Manomak Caravan Spiegel

 Manomak vlak glas    
 Manomak bol glas    

per paar
per paar

ONDERDELEN VOOR DE MANOMAK, DASTA, DAVIT

2501    10        

Krachtzuiger 4653    10        

Armen

2510    10

Magneetplaat

Kartelknop

2513    10         

2511    10        

Arm lang, 58 cm.

Arm kort, 30 cm, met onderdelen 
excl. krachtzuiger

Art.      
code    VPE

Octopus

Momenteel niet leverbaar
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Achteruitkijk oplossingen

Millimeter nauwkeurig rangeren

•	 Voor auto’s, bussen en kampeerauto’s.

•	 Sterke hechting met krachtzuiger 
op iedere voorruit.

•	 Een groot beeld naar achter.
•	 Naar alle kanten instelbaar.
•	 Eenvoudige montage.

Samen genieten van de reis 
met uw passagiers!

Companion

Oogcontact spiegels

1348    10 Seju Companion oogcontact spiegel

Art.      
code    VPE

1349    10 Seju Baby oogcontact spiegel

Art.      
code    VPE

BABY

•	 Sterke hechting met krachtzuiger op iedere 
voorruit.

•	 Naar alle kanten 
instelbaar.
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1450     10 Sekur dodehoekspiegel voor campers 
Verkleint de dodehoek aan de zijkant op het voorwiel of aan de voorkant van de kampeerauto.
Verbetert het zicht op voetgangers, fietsers of bromfietsers (bijv. als u rechts afslaat).
Bol glas, panorama beeld.
Formaat: 22,7 x 17,5 cm.
Met 360 graden draaibare spiegelkap
Universeel geschikt voor een stang van 10 tot 20mm.

1250     10 Tommi Dodehoekspiegel - 21,5 x 11,8 cm.
Verkleint de dodehoek aan de zijkant op het voorwiel of aan de voorkant van de kampeerauto.
Verbetert het zicht op voetgangers, fietsers of bromfietsers (bijv. als u rechts afslaat).
Bol glas, panorama beeld.
Formaat: 21,5 x 11,8 cm.
Met 360 graden draaibare spiegelkap
Universeel geschikt voor een stang van 10 tot 20mm.
E-goedgekeurd

1251     10 Tommi Dodehoekspiegel - 24,6 x 16,1 cm.
Verkleint de dodehoek aan de zijkant op het voorwiel of aan de voorkant van de kampeerauto.
Verbetert het zicht op voetgangers, fietsers of bromfietsers (bijv. als u rechts afslaat).
Formaat: 24,6 x 16,1 cm.
Bol glas, panorama beeld.
Onbreekbaar glas
Met 360 graden draaibare spiegelkap
Universeel geschikt voor een stang van 10 tot 20mm.
E-goedgekeurd

1252     10 Tommi Spiegel - 21,5 x 11,8 cm. - met arm

1253     10 Tommi Spiegel - 24,6 x 16,1 cm. - met arm

Dodehoek Spiegels
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Dodehoek Spiegels

Caravanspiegels

Dode hoek spiegels

1321    10 Banana dode hoek spiegel
- Gestroomlijnd model.
- Zeer eenvoudig te monteren. 
- Naar alle kanten draaibare nek. 
- Optimale 
instelmogelijkheden.
- Een noodzaak voor veel auto’s, 
kampeerauto’s en terreinwagens.

Art.      
code    VPE

1146     10

  

1340     10

1341     10 

1342     10 

Kameleon spiegel
Kan aan de bovenkant van de autospiegel 
worden gemonteerd, maar ook aan de 
zijkant. Gestroomlijnd model met speciale 
constructie voor lakbescherming bij plaats-
ing aan de zijkant. 

Driehoek dodehoek spiegel
* 8.5 x 5.5 cm.
Voor bevestiging op het glas van de bestaande 
buitenspiegel. 
Met een krachtige sticker aan de achterkant. 

Rond Spiegel
* diameter 7,5 cm.
Voor bevestiging op het glas van de bestaande 
buitenspiegel.
Met een krachtige sticker aan de achterkant. 
Rechthoek Spiegel
* 12,8 x 9,3 cm.
* Voor campers
Voor bevestiging op het glas van de bestaande 
buitenspiegel.
Met een krachtige sticker aan de achterkant. 
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Beveiliging

De kabel doorsnijden / knippen of het hard stalen 
slot openbreken levert een door merg en been 
gaand geluid op (sirene van 120 decibel).

* Het alarm werkt op een 9V blokbatterij 
   (niet ingesloten).
* Voor montage aan de muur of aan een buis 
  (bevestiging ingesloten).
* Zeer compact met een formaat van: 
   14 cm x 7.5 cm x 5 cm. 
* Een absoluut lichtgewicht: 500 gram.
* Inclusief 2 gecodeerde sleutels.
* In alle weersomstandigheden, voor binnen 
   en buiten gebruik.
* Gemakkelijk op te bergen: om de houder 
   wikkelen en de klip sluiten.

  1326    10   
  1327    10  

Art.      
code    VPE

Compact kabelalarm, kabel 2.4 m.
Compact kabelalarm, kabel 4.6 m.

RepAlarm ( 120dB ))(Hard staal slot

Omwikkelbare 
staal kabel

Camping Alarm

Garage Alarm Fiets Alarm Outdoor Alarm

Compact kabelalarm

Zeer vele toepassingsmogelijkheden:
Fietsen, Buitenboordmotoren,
Camping- en camper accessoires,
Skies en snowboards, Aanhangwagens,
Tuinmeubels, etc.

  1329    10  Compact kabelalarm, kabel 10 m.

  1330    10  Compact kabelalarm, kabel 20 m.

Nieuw!
Ook leverbaar met 10 of 20 meter kabel
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Beveiliging

RepAlarm Pocket

Klein, licht en draagbaar
De RepAlarm Pocket 
weegt slechts 100g en 
heeft een zakformaat:
8.5 x 6 x 2.5 cm.

Hoe werkt het?
Trek de stalen kabel eruit en leg deze 
om uw eigendommen. Probeert iemand 
de kabel door te knippen dan geeft het 
alarm een oorverdovend
geluid van 100dB!
De bewegings- detector activeert het 
alarm indien het slot getracht openge-
broken te worden..

-4 X LR 44 (1.5V) batterijen
-Kabel lengte: max. 60 cm.

De RepAlarm Pocket is ideaal voor het beveiliging van backpack, tas, 
koffer, ski’s en snowboards, golfuitrusting, en zelfs laptops. Laat uw 
reis niet verpesten door dieven die hun slag willen slaan. Neem de 
Pocket altijd mee om waardevolle spullen te beschermen als u gaat 
kamperen of backpacken.

  1328    10  RepAlarm Pocket, kabel 60 cm.

Cijfercombinatie
Met een drie- cijfer 
slot is een sleutel niet 
nodig.Programmeer 
eenvoudig een makkelijk 
te onthouden code in naar 
keuze.

  1331    10  RepAlarm, Gepanserd kabelslot met alarm

  1332    10  RepAlarm, Hangslot met Alarm

* ultra harde staalkabel omringd door stalen ringen van 20mm 
doorsnede en een stevige vinyl laag.
* Kabel lengte: 0.7m
* Knipperend LED lampje
* Gehard staalslot
* Het slot wordt geleverd met twee veiligheidssleutels.
* 110 Decibel Sirene
* Geschikt voor binnen en buiten.
* Werkt op 2 x AAA batterijen (niet inbegrepen).
* Gewicht: 700g

* Beugel diameter 7,5mm. 
* Alarm: 110 db
* Batterijen: 6 x LR54 / AG10 (meegeleverd)
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Rugkussen
  1151    10 

  8673    10

Ultiback,  steun-massage kussentje

Waarschuwings driehoek
volgens CE normen.

Reizen

Reizen

Art.      
code    VPE

   8530    10          
   8533    10        

Avanti Auto-Reisdompelaar
Met CE-goedkeuring.
12/24 Volt, 150 Watt.
Met speciale stekker sigarettenaansteker.
Lengte stroomkabel ca. 80 cm.
Verpakking: polybag.
Met beveiliging tegen oververhitting /  

8531    10         
   
  
  
 

12V
24V

Amigo Reisdompelaar
Met CE goedkeuring.
220 Volt / 300 Watt.
Lengte dompelaar: 18 cm.
Lengte netsnoer: ca. 70 cm.
Met beveiliging tegen oververhitting /  
droogkoken.

Art.      
code    VPE
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Regen & kamperen

De REPLU stormparaplu is een uniek alternatief voor de traditionele paraplu. Standaard 
paraplu’s bieden te weinig beschutting, zijn moeilijk in bedwang te houden bij veel wind, 
klappen snel om en zijn vaak een gevaar voor anderen. Het unieke design van de REPLU is 
geïnspireerd door een aerodynamische motorhelm dat je beschermt tegen de elementen. De 
paraplu zorgt voor beschutting tegen motregen, striemende regen en wind, hevige plensbuien, 
sneeuwstormen of felle zon. 

REPLU
De paraplu opnieuw uitgevonden 

1152    10  REPLU Ice transparant

1153    10  REPLU Polkadot - zwart / transparant

1154    10 REPLU Polkadot - blauw / transparant

1155    10 REPLU luipaard / transparant

1156    10 REPLU blauw / transparant 

1157    10 REPLU zwart

1158    10 REPLU zwart / transparant

Art.      
code    VPE

1152 1153 1154 1158

1156 1155

1157
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Vulslangen voor 
Caravan / Kampeerauto
Met universele kraanaansluiting.
Materiaal: PVC.
Kleur slang en kraanaansluiting: blauw.
Leverbaar in diverse lengtes.

 4357    10    
 4323    10       
 4325    10       
 8781    10      

1 meter
2 meter  
5 meter 
10 meter

Huishouden

Water & Kamperen

Art.      
code    VPE

8821    12 PETAPAK   
  Speciaal ontworpen voor het 
  schoonmaken van caravans, 
  kampeerauto’s, boten en auto’ s. 
  Sterke aluminium steel.
  Steel is telescopisch. 
  Lengte:  105 cm,

  uitgeschoven: 168 cm.  
 

Schoonmaken van van caravan en camper
Art.      
code    VPE

Universele 
slang adapter

Tussenstuk Aan/uit Knop Zachte borstel

Art. 4334 Honden drinkbak 
                   met jerrican

Art. 7053       Peters afvalwaterzak, 20L
         Materiaal: zware kwaliteit kunststof.
         Kleur: zwart.
         Afmetingen: 25 x 20 x 46 cm.
         Lengte afvalwaterslang: 60 cm.

Art. 8835 Schroefsluiting met   
  spiraalslang
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1320    40      Kariclip - voor voortent,  caravan, en camper

De borstelige bovenzijde 
reinigt bijna automatisch uw 

schoeisel!

Kariclip (K-mat)

HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN 
VOOR TENT, CARAVAN EN KAMPEERAUTO

Huishouden

Huishouden

code    VPE

- 62 x 41cm = 0.25m2.
- Zeer makkelijk vast en los te 
klikken. Lichtgewicht.
- De mat is bestand tegen de meeste 
bekende hemicaliën en oliën.
- Vocht en vuil zakken door te tegel, 
laat zich makkelijk afspuiten en zui-
gen.
- Buigzaam en oprolbaar.
- Hoogte beschermt tegen drassig 
grondoppervlak bij veel regen. 
- Gemakkelijk op maat te snijden.
- Praktische maat, dus...de Kariclip is 
ook als mat te gebruiken.
- Vorstbestendig -35C.
- Kleur:groen.
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Art.
code      VPE

 8701    10 MUSKI  3: 
 voor caravandeuren
 65 x 185 cm.

 8702    10     MUSKI 4: 
      voor huisdeuren 

  

Muski Horgaas vliegenlamel
      
code    VPE

8580    10

         

Muggenpieper
Inclusief batterij.  Kleur: ivoor-wit. Afmetingen:  5,7 x 2 cm. 

      
code    VPE

8865    10          Kordex, Wit/ grijs, 60 x 185 cm 

Kordex
Decoratief en praktisch anti-muggen en anti-
vliegengordijn.

-  Maakt de caravan net even wat anders!
-  Materiaal: Polypropyleen.
-  Afmetingen: 60 x 185 cm.

ANTI-VLIEGEN/ANTI-MUGGEN PRODUCTEN

Anti-insecten 



21

Achteruitkijk oplossingen

Tel: +31 (0)318 542400, Email: info@repusel.com

Caravan & kampeer benodigdheden
www.repusel.com

   8665    10  Diameter: 25,5 cm

8666    10          Diameter: 32 cm

Art.      
code    VPE

Voor tv, potplanten, spelletjes en als dienblad. 
Kleur: zwart. 

Multifunctioneel draaiblad

Huishouden

Kariko     

                   Supermat 
                              56 x 33 cm

8770 zwart/paars8771 grijs/zwart 8772 groen/paars8774 blauw

2401  grijs 2402   antraciet 2404   blauw 2403  bruin 2400  beige

55 X 33 cm - 100% katoen - Wasbaar in wasmachine tot 30° - Supersterke kwaliteit
Anti-slip-laag - Absorbeert 4 liter/m2

DROOGLOOPMATTEN
8774    10
8772    10
8771    10
8770    10

2401    10
2402    10
2403    10
2400    10
2404    10

Art.      
code    VPE

Art.      
code    VPE
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Caravan & Camper accessoires

Caravan & Camper accessoires

Grizzly 
Voor de winterstalling van de 
caravan. Voor bescherming van 
de banden. Tot 700 kg.

  1302    4        
  1301    2                   

Grizzly Extra
Voor de winterstalling van de 
caravan. Voor bescherming van de 
banden. Tot 1000 kg.

Grizzly 2: per 2 stuks
Grizzly 4: per 4 stuks

1303   Grizzly Extra 2: per 2 stuks
1304   Grizzly Extra 4: per 4 stuks

Art.     
code    VPE
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Wassen en drogen
ALGEMENE CARAVAN ACCESSOIRES 

8815    10      Waroussel 
Driepoot standaard voordroogmolen standaard.

8802    10             Stalen buis voor       
      bevestiging op 
      dissel.               

Camping droogmolen 
Standaard uitgerust met 2 kunststof verloopbuizen voor de bevestiging in de caravan neuswielklem.

Model STANDAARD (driearmig).
Kwaliteitsuitvoering.
Materiaal:  aluminium. 
Hoogte: 135 cm.
Drooglijnlengte: 15 m.

8800    10         Vierarmig 

8400    10

8791    10        

Tweewieler-Beschermhoes
Voor 2 à 3 fietsen. 
Afm. 240 x 100 cm.
Materiaal: PVC.

Goldi-Hoes 
Top kwaliteit fietshoes.
Materiaal: sterk nylon. 

Inclusief rijgkoord voor 
bevestiging.

Art.      
code    VPE

Caravan & Camper accessoires

8824    10         Driearmig      

Model STANDAARD (Vierarmig).
Kwaliteitsuitvoering.
Materiaal:  aluminium. 
Hoogte: 135 cm.
Drooglijnlengte: 15 m.
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Wiel-sierdoppen
 Met veilige klemring-montage.
Materiaal: slagvast kunststof.

Wieldoppen worden per stuk in blisterverpakking geleverd.

              Vulkaan
8761                 Vulkaan parelmoer wit            14”

  Schorpioen
8764  Schorpioen cream/white 14”

               

                Tempo
8755                  Tempo parelmoer wit            16’’
8756                         Tempo parelmoer wit          14” 

  Astron
8766               Astron parelmoer wit          14”

Art.      
code    

Caravan & Camper accessoires

Wieldoppen: Levering assorti
Zolang de voorraad strekt
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4330    10 
  

1144    10     

Algemene accessoires

8820    10    

De lange gedeelten hebben een geprofileerd oppervlak, die ruim-
schoots houvast geven om het voertuig weer los te krijgen.
Lengte:  ruim 58 cm .
Gemaakt van uiterst sterk en duurzaam 
kunststof, de schakels zijn voorzien van  koperen pennen.
Koudebestendig tot -30 C
Per paar.

Kogeldop met vetdepot 
Materiaal: zacht PVC.
Kleur: zwart.
Doorsnede: 5,5 cm.

Kogeldop (hard plastic)

Francomat

Caravan & Camper accessoires

Caravan & Camper accessoires

Art.      
code    VPE
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7072    10 

7071    10 Stierenoog-waterpasje

Driehoek-waterpasje

   
  

  
1150 10      Vanaf bouwjaar 2002
   3-delig:
   Voorraam  162 x 82 cm
   Zijraam:     82 x 64 cm
  

Thermomat (7 lagen)
• Voor Ducato, Ford en Mercedes
• Inclusief zuignapjes voor bevestiging 

op het raam.

Caravan & Camper accessoires

Art.      
code    VPE

Raam isolatie matten
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4352    10                      

8767    10           Tandenborstelbeker met       
        houder
                            Materiaal: kunststof. 
                            Kleur: wit.      

8768     10    
                     

Toiletrolhouder
Bevestiging: schroeven of plakken. 
Materiaal: kunststof. 
Kleur: wit.

 Zeephouder
 Materiaal: kunststof.
 Kleur: wit.

8691 10         Keukenrol-houder  
              Voor montage aan 
              voortent.              
  

Caravan & Camper onderdelen

Art.      
code    VPE
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Camping krukjes

Caravan & Camper accessoires

Kampeer artikelen

   8693 10 Kampuzit Aluminium
Ultra lichtgewicht klapstoeltje
Weerbestendig, uiterst stabiel en 
comfortabel. 
Ideaal bij het kamperen, het vissen en 
talloze buitenactiviteiten en evenementen. 
Materiaal: aluminium poten, canvas zitting.
Kleuren: rood, oranje, blauw en groen 
(levering assorti). 
Zithoogte: 42 cm.
Afmetingen zitting: 32 x 32 cm.  Gewicht: 
0,68 kg. 

   8874 10 Dako 
Materiaal: aluminium poten. Canvas 
zitting. 
360 Graden draaibaar. 
Kleuren: rood, oranje, blauw en groen 
(levering assorti). Zithoogte: 42-50 
cm (poten zijn in hoogte verstelbaar). 
Driehoekige zitting. 
Afmetingen:36 x 36 x 36 cm. 
Gewicht: 0.98 kg. Per stuk verpakt in 
sterke canvas draagtas. 

8690    10  TURBO DRILL
   Strand Parasol boor 

Turbosnel een gat in de grond maken van maximaal 25cm diep, 
door aan het stuur te draaien.

• Voor parasol, luifel, 
windscherm, etc.

• Materiaal: Gehard plastic.

• Geschikt voor een paal van 2,2 
cm tot 2,6 cm diameter.

Art.      
code    VPE
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Art. 4333 Tafelkleed en gordijn klemmen

Art. 8783  Schoenpoets set

Kampeer artikelen

Art. 8694 Intel - Grondharingen, 5 stuks 

Art. 8786 Vliegenmepper



30

Achteruitkijk oplossingen

Tel: +31 (0)318 542400, Email: info@repusel.com

Caravan & kampeer benodigdheden
www.repusel.com

Art. 2225 Autello, paraplubak houder 
   voor in de auto

Overige artikelen

Art. 1285 Minipomp met drukmeter
Art. 1286  Minipomp zonder drukmeter

1147    10 
  

Onafhankelijk automatisch getal-blokkeer-systeem met meer dan 16 miljoen 
toegangcodes. Met een fout-veilig geïntegreerd circuit ontwerp. Batterijen zijn 
bijgesloten:  Ontvanger: CR2032  3V x 1
Volgens CE normen.

Afdwaal alarms

Kostbaarheden Alarm
Compacte afmetingen, gemakkelijk in gebruik.
Bewaakgebied kan worden ingesteld
van 0.5 tot 3 meter.

1148    10

1149    10      

Kinder-Verdwaal Alarm
Bewaakgebied kan worden ingesteld
van 1 tot 7 meter.

Bagage Alarm
Bewaakgebied kan worden ingesteld 
van 2 tot 10 meter.

Art.      
code    VPE
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Algemene verkoopvoorwaarden van REPUSEL
1. ALGEMENE BEPALING
Deze verkoopvoorwaarden gelden voor alle door ons af te sluiten 
overeenkomsten en door ons gedane aanbiedingen, zulks met uitslui-
ting van alle voorwaarden, door kopers of anderen op hun briefpapier, 
bestellings- en leveringsformulieren, nota’s etc. gesteld en/of gede-
poneerd. Met het enkel verstrekken van een opdracht aanvaardt de 
koper deze verkoopvoorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden 
zijn per transactie slechts mogelijk, indien wij dit schriftelijk hebben 
aanvaard. 

2. AANBIEDINGEN 
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk 
en schriftelijk is vermeld. Orders binden ons eerst door en na onze 
schriftelijke aanvaarding. Iedere aanbieding dient als één geheel te 
worden beschouwd. 

3. PRIJZEN 
Opgegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend. Wij zijn ook in het geval 
van nabestellingen steeds gerechtigd de prijzen te berekenen geldend 
op de dag van aflevering, alsmede na het totstandkomen van de over-
eenkomst plaats gehad hebbende prijsstijgingen door te berekenen. In 
onze prijzen is b.t.w. niet inbegrepen. Wanneer onze leveranciers bij 
wie wij de door ons verkochte goederen hebben besteld of gekocht ten 
gevolge van overmacht of ten gevolge van onvoorziene omstandig-
heden zoals bijvoorbeeld werkstaking, liquiditeitsmoeilijkheden, ab-
normale stijging der door bedoelde leverancier te betalen prijzen, niet 
of niet tijdig levert, zijn wij zonder meer gerechtigd de overeenkomst 
met onze koper te annuleren, zulks door een enkele mededeling aan de 
koper en zonder gerechtelijke tussenkomst.  Tot zodanige annulering 
zijn wij ook gerechtigd wanneer en in zover wij ten gevolge van 
overmacht als bovenomschreven, daaronder begrepen abnormale stij-
ging der door ons te betalen prijzen, niet binnen do overeengekomen 
leverlijd leveren. Wanneer onze leveranciers door veranderingen in de 
prijzen van de grondstoffen en/of legeringscomponenten de prijzen 
op de met ons lopende contracten verhogen, zijn wij gerechtigd onze 
prijzen op daarmee corresponderende contracten met onze kopers in 
gelijke mate aan te passen, respectievelijk een gelijke vergoeding en 
extra betaling van onze kopers te vorderen. 

4. LEVERINGSTIJD 
De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij anders 
is vermeld en/of is overeengekomen nemen wij ten aanzien van de 
leverlijd geen enkele verplichting op ons en geeft niet tijdige levering 
de koper geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de 
gesloten koopovereenkomst.

5. LEVERINGSCONDITIE 
Levering geschiedt in het algemeen franco huis. Wij behouden ons te 
allen tijde het recht voor onder rembours te leveren, als dit naar ons 
oordeel gewenst of noodzakelijk is. 

6. BETALING 
Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, order 
aftrek van het op onze rekening(en) vermelde percentage voor 
contante betaling of binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige 
aftrek of compensatie. Indien de koper niet binnen de overeenge-
komen termijn betaalt, is hij in gebreke door het enkel verloop van 
die termijn en daardoor de wettelijke rente verschuldigd, vanaf het 
moment dat hij in gebreke is, terwijl alsdan tevens alle door ons te 
maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso- en andere kosten 
voor rekening van de koper zijn. De buitengerechtelijke incassokosten 
worden gesteld op 15% van factuurwaarde met een minimum van 
Euro 150,-- per factuur. 

7. RECLAMES 
Reclames dienen, om geldig te zijn, binnen 8 dagen na ontvangst 
van de goederen schriftelijk bij de verkoper ingediend te zijn. 
Reclame wegens manco, wegens afwijking van de bestelling, 
eventueel vastgelegd in onze verkoopbevestiging, of wegens uiterlijk 
waarneembare beschadiging, dient bovendien door de koper op het 
ontvangstbewijs te worden aangetekend. Reclames geven de koper 
geen recht betalingen op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk 
wordt uitgesloten. Indien de reclame gegrond is zal de verkoper te 
zijner keuze òf een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste 
de factuurwaarde der geleverde goederen, óf de geleverde goederen 
gratis vervangen nadat oorspronkelijke goederen door de verkoper zijn 
terugontvangen. 
Tot verdere schadevergoeding is de verkoper niet verplicht; indirecte 
schade wordt niet vergoed. Na be-en/of verwerking van de goederen is 
reclameren niet meer mogelijk. 

8. RETOURZENDINGEN 
De koper heeft nimmer het recht de goederen retour te zenden, tenzij 
wij hiermee schriftelijk akkoord zijn gegaan. De zending wordt dan 
door ons voor rekening en risico van de koper ter beschikking van de 
koper gehouden, zonder dat daaruit enige erkenning van de juistheid 
van eventuele reclame kan worden afgeleid. 

9. OVERMACHT 
Indien de fabrikant respectievelijk de leverancier van wie wij de goe-

deren betrekken, door welke oorzaak ook, in gebreke blijft met leveren 
dan wel niet tijdig levert, geldt dit ten aanzien van de koper voor ons 
als overmacht. Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk jegens de koper. 
In geval van overmacht, zijn wij te onzer keuze gerechtigd, hetzij de 
levertijd in duur te verlengen, hetzij de koop voor zover deze door de 
belemmering getroffen wordt, te annuleren. Indien de koper ons dit 
schriftelijk verzoekt, zullen wij binnen 14 dagen na ontvangst van dit 
verzoek van onze keuze mededeling doen. 

1 0. AANSPRAKELIJKHEID. 
Aansprakelijkheid voor gebreken aan de geleverde goederen aan-
vaarden wij alleen voor zover onze toeleveranciers aansprakelijkheid 
erkennen. 

1 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD 
De geleverde goederen blijven ons onvoorwaardelijk eigendom, totdat 
de koper al hetgeen hij op grond van de door ons gedane levering 
aan ons verschuldigd is, volledig heeft betaald. In geval de koper niet 
prompt aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, hij surséance van beta-
ling vraagt, hem surséance wordt  verleend, hij in staat van faillisse-
ment wordt verklaard of hij tot liquidatie van zijn zaken besluit, zijn wij 
gerechtigd op dat tijdstip bestaande overeenkomsten geheel of voor het 
nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren, nog niet opeisbare vorde-
ringen als ineens opeisbaar te beschouwen en de niet betaalde goederen 
terug te vorderen, onverminderd ons recht op schadevergoeding. 
De koper verbindt zich in dit geval de goederen op eerste aanvraag 
terug te geven en terzake alle gewenste medewerking te verlenen als 
het verschaffen van toegang tot opslagruimte en dergelijke. 

12. GARANTIE
Wij verlenen garantie, doch uitsluitend voor onzichtbare gebreken van 
of aan door ons geleverde goederen en voor zo veel en voor zo lang 
als wij die van onze toeleveranciers hebben kunnen bedingen, doch 
nimmer langer dan gedurende een termijn van zes maanden na levering 
(factuurdatum) met dien verstande dat wij bij materiaal- of fabricage-
fouten hetzij gratis tot vervanging van de goederen overgaan, hetzij 
tot creditering, in het laatste geval maximaal tot de marktwaarde van 
de goederen op dat moment. lndirecte schade wordt nimmer vergoed. 
Onze garantie geldt niet voor gebreken of defecten, die ontstaan ten 
gevolge van geweld van buitenaf, slecht onderhoud, overbelasting, 
natuurlijke slijtage en anders buiten onze controle liggende oorzaken, 
waaronder mede begrepen be- en/of verwerking der goederen door of 
vanwege de koper. Geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch 
onvermijdelijke afwijkingen van kwaliteit en/of samenstelling van de 
goederen vallen niet onder de garantie en verplichten ons niet tot enige 
vergoeding en geven de koper niet het recht om de ontvangst of de 
betaling der geleverde goederen te weigeren. 

13. WANPRESTATIE KOPER
Indien de koper niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige ver-
plichting uit de overeenkomst voortvloeiend, alsmede in geval van fail-
lissement, surséance van betaling, of liquidatie van zijn bedrijf, wordt 
hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht 
zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, 
de uitvoering van alle met do koper afgesloten overeenkomsten op 
is schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat wij tot 
enige schadevergoeding gehouden zijn.

14 TOEPASSELIJK  RECHT
Op onze verkoopovereenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing. 

15. GESCHILLEN 
Alle geschillen welke uit onze overeenkomsten voortvloeien of 
daarmee verband houden, zullen in eerste instantie bij uitsluiting 
worden voorgelegd aan de absoluut bevoegde rechter van onze plaats 
van vestiging. 

16. AFWIJKENDE BEDINGEN OF VOORWAARDEN 
Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van 
kracht indien deze door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd. 

17. DEPOT
Deze verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht 
onder nummer 1090. 
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