
| Altijd een aangenaam klimaat in uw camper

| Comfortabel klimaat in uw camper

| Minder brandstofverbruik

| Korte opwarmtijden

| Duidelijk zicht op de weg

| Weinig geluidsproductie

| Buitenlucht ventilatie of recirculatie

| Betrouwbare technologie

| Geen speciale brandstoftank nodig

| Verminderde motorslijtage

| Lucht- of waterverwarming

| Airconditioning voor dakmontage

| Modellen beschikbaar voor; 
   Personenauto, bestelwagen, boot, bussen, 
 camper & caravan, vrachtwagen, bouw- en   
 landbouwmachines en speciale voertuigen



Rietveld is officieel dealer & servicepartner van:

| Professionele installatie door Rietveld
Met meer dan 25 jaar ervaring met het installeren van 
klimaatbeheersingssystemen, heeft u aan Rietveld een 
partner die actief met u meedenkt. Wij zoeken altijd naar 
de oplossing die het meest aansluit bij uw wensen en 
overleggen graag.

| Lucht- of waterverwarming
| Compact en krachtig
| Snelle verwarming
| Meer onafhankelijkheid
| Laag brandstofverbruik

Statistieken laten zien dat er ‘s winters tijdens de 
eerste 15 minuten van de rit de meeste onge-
lukken gebeuren. De oorzaken hiervoor zijn een 
beperkt zichtsveld en een trager reactie- vermo-
gen. Bevroren ramen zijn een groot gevaar dat 
ook bij boten verholpen kan worden door een 
standkachel.

| Airconditioning voor dakmontage
| Krachtige prestaties
| Laag geluidsniveau
| Compact ontwerp
| Snelle installatie

Met de nieuwe Cool Top Trail presenteert 
Webasto een kwalitatief hoogwaardige serie 
van airconditioningsystemen voor caravans en 
campers. De systemen zijn beschikbaar in drie 
verschillende vermogens, zodat er ook voor elke 
lengte een passende oplossing beschikbaar is.

'Bij aankomst gelijk genieten 
van een aangenaam klimaat 

in de camper.'

| Goed voorbereid op avontuur met uw camper of caravan 
 
Kiest u voor Webasto standkachel of dakairconditioning, dan weet u dat u kwaliteit koopt. Rietveld als officiële 
Webasto-dealer helpt u graag om het juiste product voor uw voertuig te vinden. Producten van Webasto staan voor 
technologische superioriteit en uitstekende kwaliteit. Webasto test de klimaatbeheersingssystemen onder extreme 
omstandigheden. Webasto biedt een uitstekende oplossing voor ieder type voer- of vaartuig. Van zeer efficiënt tot 
extreem krachtig. U krijgt dus het comfort dat u wenst, ongeacht met wat voor type voertuig u onderweg bent.
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