
WHERE 
ADVENTURE 

BEGINS

www.kipshelter.nl



22



3

Met de Shelter wordt kamperen een avontuur. De 
Shelter brengt je met gemak naar jouw favoriete 
vakantieplekken. Neem je fiets(en), motorfiets of 
surfboard mee met de handige sportpakketten en 
maak van de Shelter de ideale uitvalsbasis om op 
jouw manier te kamperen.

Shelter by Kip
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Volgens onze Shelter avonturiers
“De Shelter geeft ons de

ultieme vrijheidsbeleving 
binnen en buiten”

“Bij ons past de Shelter 
onder de carport”

“Zelfs met zes personen hadden 
we genoeg ruimte om te zitten”

“Elk weekend is voor ons een vakantie”
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“ De Shelter heeft zeer goede rijeigenschappen”

“Mooi, al die verschillende kleuren”

“Zeer geschikt voor korte uitstapjes, maar ook voor de lange verre reizen”



“Bij ons past de Shelter 
onder de carport”

“Zelfs met zes personen hadden 
we genoeg ruimte om te zitten”

“We worden uitgerust 
wakker dankzij de royale 

slaapgelegenheid”

“Großzügiger 
Schlafplatz für zwei 

Personen”

Bird’s Nest Peking
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“De Shelter Plus met vloerverwarming was voor ons de uitkomst”

“Op vakantie met auto èn motor, het 
is eindelijk mogelijk met onze Shelter”

              “Wat een prachtig ontworpen 

                       
   kampeermiddel”

“ De Shelter heeft zeer goede rijeigenschappen”

“Onze Shelter is uniek”

“Mooi, al die verschillende kleuren”



8

Stel zelf je shelter samen
Bij de Shelter heb je nu de vrijheid om deze samen te 
stellen volgens eigen wensen. Zowel op interieur- als 
exterieurgebied kun je de Shelter uitvoeren zoals jij dat 
wilt. Een Basic uitvoering met eigen koelbox en stoffen 
bekleding, of toch liever een Shelter Plus, met skai 
bekleding en een keukenblok? De keus is aan jou!

8 Keuken voor binnen- en buiten gebruik
60 liter  koelkast



opties toelichten - keuken

De standaard beplating van de 
Shelter Plus en Shelter Basic 
is Aluminium Raw. Dit is een 
product waarbij de natuurlijke 
uitstraling van het materiaal 
goed zichtbaar is. Het heeft 
daardoor een ‘ruiger ‘ uiterlijk. 
Tegen een meerprijs wordt 
de Shelter geleverd in Blue 
Metallic en Silver Metallic, deze 
beplating is voorzien van een 
extra beschermende coating. (De 
beplating van de Design Shelter 
is altijd uitgevoerd met een extra 
beschermende coating.)
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Bagagerek op voorwand

Complete gas-en 

waterinstallatie
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Shelter Basic    of   Shelter Plus

interieur Basic

shelter basic

Ben je kampeerder met een échte outdoormentaliteit, 
dan is de Shelter Basic de perfecte keus. Koken op een 
eigen gasbrander, afwassen in een afwasteil, dit is 
kamperen met de Shelter Basic. 
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De Shelter Basic is met diverse opties uit te 
breiden, zoals:
•	 Een elektrische koelbox
•	 Een bagagerek op de voorwand 
•	 Een buitengasaansluiting



Shelter Basic    of   Shelter Plus

SHELTER plus
interieur plus

Liever iets meer luxe? Ga dan voor de Shelter met 
de complete uitrusting, de Shelter Plus. Deze is 
standaard van alle gemakken voorzien. Kijk voor de 
complete uitrusting op de optielijst.
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De Shelter Plus is standaard voorzien van o.a.: 
•	 Spanningsrail met verplaatsbare spots
•	 Keuken voor binnen en buiten gebruik
•	 Complete gas- en waterinstalllatie 
•	 Buitenaansluiting gas en water
•	 Koelkast 60 liter
•	 12V-installatie inclusief omvormer
•	 Openslaand voorraam met ventilatiestand
•	 Vloerverwarming
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Voor elk avontuur de 
perfecte uitvoering 
De Shelter is te verkrijgen in drie verschillende 
sportuitvoeringen; fiets, motor of surf. Voor 
elke sport is een uniek sportpakket ontwikkeld. 
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een Fietsvakantie of -weekend
Door middel van een brede toegangsdeur kan 
je jouw fiets(en) of mountainbike makkelijk 
binnen zetten. Een bank is opklapbaar gemaakt, 
waardoor er ruimte ontstaat voor het vervoeren 
van twee fietsen. Dit sportpakket maakt het 
mogelijk om alles veilig en droog mee te nemen 
op vakantie, of voor een kort weekendje weg. 
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Het fietspakket bestaat uit:
•	 fietsstandaard, waar 

eenvoudig twee fietsen in 
gezet kunnen worden

•	 een verbindingsstang
•	 bevestigingsogen in de 

vloer
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Op vakantie met de motor
De Shelter is uitermate geschikt om je motor 
in mee te nemen met het door ons ontworpen 
motorpakket. Aan de achterzijde zit een brede 
deur (78 cm) waar je met behulp van de oprijplaat 
de motor gemakkelijk naar binnen kunt rijden.



Het motorpakket bestaat uit:
•	 opvouwbare oprijplaat 

(makkelijk op te bergen) 
•	 wheel-lock
•	 bevestigingsogen in de 

vloer
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Bij de Shelter is een Surf & Kite pakket verkrijgbaar 
welke speciaal ontworpen is voor (maximaal) twee 
boards. Hiermee kun je je surfuitrusting op een 
veilige manier meenemen naar je bestemming. 
Geen lange voorbereiding voordat je in het water 
ligt; alles ligt al klaar!

Naar welke spot ga jij?
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Het Surf & Kite pakket bestaat 
uit:
•	 zachte rubbers, ter 

bescherming van twee 
boards 

•	 de rails, waarin je je board 
legt (makkelijk op te bergen) 

•	 bevestigingsogen in de vloer
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Stap in de schoenen van de ontwerper en creëer jouw 
unieke Shelter. Een Shelter passend bij jouw eigen 
stijl, auto, de omgeving of wellicht de kleuren of logo 
van je favoriete sportclub. Wij nemen de aftrap met 
een aantal unieke designs. Heb je zelf ideeën of een 
ontwerp? Ga naar Design-mijn-Shelter op 
www.kipshelter.nl

DESIGN JE EIGEN SHELTER
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Elftal oranje Shelters
onderweg naar de oranjecamping

Wellicht de bedrijfskleuren of het logo van je 
favoriete sportclub? Of gewoon een eigen ontwerp 
passend bij jouw favoriete vakantieland; je kunt 
jouw Shelter uniek en exclusief maken;  geef de 
Shelter een persoonlijke twist.

Shelter voor alle doeleinden
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Laat je inspireren

Shelter met nationale vlagWhite adventure editionOntwerp met eigen foto

Shelter Surf Edition

Retro DesignOntwerp voetbalclub FC twente 
23



24

Met de Shelter krijg je het echte outdoor gevoel. 
Dit outdoor gevoel wordt gecombineerd met een 
comfortabel kampeerverblijf. De keuken kun je 
zowel binnen als buiten gebruiken en met de luifel 
of tent creëer je extra veel leefruimte.

OUTDOOR
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Multifunctionele tent van Atomatent

25

Varioluifel van De Waard
Tunneltent De Waard ‘Bosuil’
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Sta je wat langer op één plek, wil je meer leefruimte 
en wat meer beschutting, dan is de Shelter tent van 
Atomatent een goede keuze. Door de handig geplaatste 
ritsen kun je de tent op veel manieren openen en is deze 
dus multifunctioneel te gebruiken. Deze tent is van zeer 
duurzaam en ademend katoen en in twee verschillende 
kleuren leverbaar.
 

Multifunctioneel
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De Atomatent is op veel verschillende 
manieren te openen.



28

de waard vario luifel
Deze stoere en stevige luifel van dit gerenommeerde 
Nederlandse merk past perfect bij de Shelter. De 
windschermen zijn afritsbaar en in verschillende 
kleuren leverbaar. De vario luifel is ideaal voor de 
kampeerder op doorreis. 
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De waard tent: ‘Bosuil’
Naast de luifel van De Waard is er ook een (kampeer)tent van 
ditzelfde hoogstaande merk beschikbaar voor de Shelter: De 
Waard Bosuil. Een geheel andere en vernieuwde vormgeving, 
voor een ieder wel bekend als de tunneltent. Om de Bosuil 
goed aan te laten sluiten bij het Shelter concept is deze tent 
gemaakt van lichtgewicht tentdoek, waardoor deze 6 kg 
lichter is dan het gewone tentdoek van De Waard. Deze tent 
maakt het kamperen met de Shelter nog comfortabeler en 
geeft aanzienlijk meer ruimte voor twee personen. Ook met 
kinderen is kamperen met de Shelter nu mogelijk, dankzij de 
extra ruimte.
 



AFMETiNGEN iN CM BASiC PLuS
Binnenlengte 290 290

Opbouwlengte 345 345

Totale lengte 460 460

Binnenbreedte 170 170

Totale breedte 185 185

Sta hoogte (hefdak open) 198 198

Totale hoogte (ingeklapt dak) 210 210

Bed afmetingen 200x170 200x170

GEWiCHTEN iN KG
Afleveringsgewicht 540 595

Laadvermogen 210 155

Toegestane max. massa
* Toegestane maximale massa kan 
worden verhoogd tot 900 kg tegen 
meerprijs

750* 750*

Afmetingen - gewichten

31
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Shelter is een product van en wordt gebouwd door 
Kip Caravan. Voor meer informatie kijk op onze 
website: www.kipshelter.nl

COPyRIGHT KIP CARAVAN 2015

Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling van deze brochure kan Kip Caravan onvolkomenheden in afbeeldingen en informatie niet uitsluiten. Alle getoonde afbeeldingen en opgegeven specificaties in deze brochure corresponderen met de 
informatie bekend op het tijdstip van het in druk gaan en zijn vrijblijvend. Kip Caravan behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving vooraf specificaties, uitrusting, modellen, kleuren en prijzen te wijzigen. Druk- en fototechnische kleurverschillen zijn niet volledig uit 
te sluiten. Bij gewichtsaanduidingen zijn door het gebruik van natuurlijke materialen en grondstoffen afwijkingen tot ongeveer 5% mogelijk. Door het inbouwen van extra’s wordt het afleveringsgewicht hoger. Alle maatopgaven zijn vrijblijvend en kunnen enigszins worden 
gewijzigd. De in deze brochure afgebeelde modellen bevatten mogelijk extra’s en styling-materialen die niet tot de standaard uitrusting behoren. Shelters worden enkel geleverd via de officiële Shelter dealer.

Uitgave januari 2015



Chassis BA PL
Prijs 
incl. 
21% BTW.

Chassis + as geheel vuurverzinkt 
AL-KO Euro as 
Schokbrekers 
A-merk banden
Stalen velgen
Aluminium velgen € 299

Verhoging toelaatbare massa naar 900 kg € 299

Stabilisator AL-KO AKS 1300 € 379

Neuswiel extra breed
Oplooprem met terugrijautomaat 
Stabielsteunen
Uitdraaisteunen extra stabiel € 149
Service pakket: reservewiel met stalen velgen, 
reservewielbeugel onder chassis, krik en kriksteunen, 
wielmoersleutel, 2 wielkeggen

€ 395

ExtEriEur
Hefdak met tentdoek met ventilatiemogelijkheden
Dakluik HEKI 40x40 cm met beugel € 395

Toegangsdeur 80 cm (deuropening: 78 cm)
Geϊsoleerde wielkast
Geϊsoleerde disselbak met klep  en gasveren
Disselafdekking traanplaat € 135

Dakisolatie 22,5 mm 
Beplating Aluminium Raw 
Beplating extra gecoat Blue Metallic / Silver Metallic € 399

Bagageluik 75 x 30 cm linksvoor € 295

Bagageluik 75 x 30 cm rechtsvoor € 295

Openslaand voorraam met ventilatiestand
Openslaande zijramen met ventilatiestand
Uitneembaar koelkastventilatierooster incl.  
winterafdekking
Styrofoam isolatie in wanden, vloer en dak
Aluminium handgrepen

Aluminium dakrailing (optie in overleg) € 365

Deurhaak en uitzetter achterdeur € 49

KEuKEnuitrusting
Binnen/buitenkeuken bestaande uit rvs spoelbak, 
keukenkraan met éénknopsbediening, 2-pits RVS 
kookplaat en besteklade op rolgeleiders

Compleet gassysteem incl. buitenaansluiting en 
gasfleshouders € 475

TÜV gekeurd gassysteem met certificaat (verplicht 
voor Duitse campings) € 199

Uitneembare electrische absorptie koelbox 33 liter € 280

Koelkast Powerfridge 60 ltr. Piëzo (RM5310)
Vaste watertank 30 ltr. € 459

sanitair
Compleet watersysteem bestaande uit Euro power 
dompelpomp + automatische ontluchting 
(15 ltr/min), jerrycan 14 ltr. met houder in disselbak, 
buitenaansluiting en douchekop voor buitengebruik

Porta Potti Qube 335 (10 liter) € 99

ELEKtriCitEit
Accubak, klemmen en draadboom incl. 105 Ah accu € 395

230V systeem incl. aardlekautomaat 10A / 230 V
12V systeem incl. omvormer 20A / 230V
Stopcontacten 230V met kinderbeveiliging 2 4

Buitenwandstopcontact 230V op achterwand € 295

intEriEurvErLiChting
Tentverlichting 1x10 W / 12 V
230V LED verlichting
Spanningsrail met verplaatsbare spots rondom
Extra verlichtingsspot in rail € 25

vErKEErsvErLiChting
13-polige Jaeger aansluiting 12V
Achteruitrijlamp, mistachterlicht en 3e remlicht
Zijreflectoren

BA        BASIS       PL        PLUS

Volledige uitrusting 



34 Volledige uitrusting  standaard         optie       

saFEtY PaKKEt BasiC & PLus
Prijs 
incl. 
21% 
BTW

Service pakket (reservewiel met stalen 
velg, krik en kriksteunen, reservewielbeugel 
onder chassis, wielmoersleutel, 
2 wielkeggen)

€ 395

Stabilisator AL-KO AKS 1300 € 379

van €774 voor €579

COMFOrt PaKKEt BasiC
Dakluik HEKI 40x40 cm met beugel € 395

Bagageluik € 295

Plisséhordeur € 229

van € 919 voor € 699

Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling van deze brochure kan Kip Caravan onvolko-
menheden in afbeeldingen en informatie niet uitsluiten. Alle getoonde afbeeldingen en opgegeven specificaties in 
deze brochure corresponderen met de informatie bekend op het tijdstip van het in druk gaan en zijn vrijblijvend. 
Kip Caravan behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving vooraf specificaties, uitrusting, modellen, kleuren 
en prijzen te wijzigen. Druk- en fototechnische kleurverschillen zijn niet volledig uit te sluiten. Bij gewichtsaandui-
dingen zijn door het gebruik van natuurlijke materialen en grondstoffen afwijkingen tot ongeveer 5% mogelijk. 
Door het inbouwen van extra’s wordt het afleveringsgewicht hoger. Alle maatopgaven zijn vrijblijvend en kunnen 
enigszins worden gewijzigd. De in deze brochure afgebeelde modellen bevatten mogelijk extra’s en styling-mate-
rialen die niet tot de standaard uitrusting behoren. Shelters worden enkel geleverd via de officiële Shelter dealer.

BA        BASIS       PL        PLUS

oPtiePAKKetten 

Voordeel 
  € 195

Voordeel 
  € 220

MEuBiLair
Zithoek met tafel (afneembaar)
Vaste bank (links)
Opklapbare bank (rechts)
Lade onder vaste bank
Afsluitbare wandkasten
Krasvaste HPL tafel- en kasttoppen
Lage kast met mogelijkheid voor opbergen chemisch 
toilet
KLiMaatBEhEErsing
Gas/electrische kachel Whale (onderzijde, tussen 
chassis) € 1.295

Vloerverwarming Ebeco 48V / 80W/m²
intEriEur
Rug- en zitkussens Stoffen bekleding
Rug- en zitkussens Skai bekleding € 99

Combirollo’s openslaande ramen (verduistering en 
horrengaas)
Plisséhordeur € 229

4 bevestigingsogen in de vloer
Extra tOEvOEgingEn
Tempo 100 goedkeuring met certificaat voor Duitsland € 149

Bagagerek op voorwand € 259

Reservewielhoes met Shelter logo € 75

Shelter luifel van De Waard € 799

Shelter tent Bosuil van De Waard € 1.695

Shelter tent van Atomatent € 1.695

Unikleur beplating € 1.695

Beplating met print volgens eigen design € 1.995

Shelter sportpakket motor € 465

Shelter sportpakket fiets € 360

Shelter sportpakket surf/kite € 360

PriJs shELtEr
Shelter Basic vanaf €  9.995

Shelter Plus vanaf € 13.995

uitgEBrEidE garantiEs
Vanzelfsprekend krijg je 2 jaar all-over garantie op jouw nieuwe Shelter. 
Daarnaast geeft Kip Caravan jou ook nog eens 6 jaar garantie tegen
vochtinfiltratie, op voorwaarde van een jaarlijkse vochtmeting bij een erkende 
KIP of Shelter dealer.
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