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REBLOCK WAGON® sine 6 personers spisevogner med toalett tank passer 
ypperlig alle entreprenører og brukere som trenger en al lsidig og lett vogn 
med kontor, verktøy og toalett fasiliteter. Med sin lave maksvekt på kun 
1330kg kan al le med B serti fikat kjøre med den så samt den totale vekten 
m/bil er under 3500kg. Dette er iht. hva vegvesentet kaller campingvogn 
reglen – les mer.  REBLOCK WAGON har rask tilkopling og enkel 
mobilisering med våre kvalitets vogner som er produsert unikt for barske 
nordiske forhold. Med sin varmgalvansierte bunnramme som er Zink beklagt i  
Finland, kvalitets Tysk hovedkopling, smart rampe og ikke minst viktigste av 
alt, helstøpt glassfiber tak som gir ekstra styrke i hele konstruksjonen samt  
glassbiberer dører og vegger som gir t ilnærmet vedlikeholdsfrie overflater. 
REBLOCK WAGON har hele 2 års garanti på våre standard produkter  som er 
laget for barske nordiske forhold.  
REBLOCK WAGON bygger også om vognene til  alle formål.  

 STANDARD UTSTYR 

1 Helstøpt 200L tank toalett 

2 Helstøpt fersksvannstank på 20L med fotpumpe 

3 Verktøyrom med 3 stk. hyller, innlagt lys og varme 

4 Dobbeltisolert vindu med side og top åpning, innvendig 
sikkerhetsglass. 

5 Fastmontert hylle kortside over vindu 

6 Oppslagstavle av kork med dim.: 600*800mm 

7 Varmeovn oppholdsrom 1500W, IP24 
8 Varmoeovn lager/wc rom 500W IP20 

9 Rustfri knaggerekke, 6 stk. 

10 Bevegelsesdetektor integrert i taklys som kan stilles inn  
fra 10 sek. – 15 min. 

11 Helstøpt glassfibertak, isolert med 47mm XPS i gulv, 
vegger og tak. 

12 Gulvbelegg i mørk farge, 2mm tykt homogene vinyl 

13 LED lys IP65 

14 El. Tilkopling 230V – 16 amp. 

15 Skjøtekable 25m 

16 1 stk. hvit HPL bordplate med dim.: 750*1150MM, bein 
belagt med zink. 

17 6 stoler Type A H81*B49,5*L53cm, 3,16 kg. Svart. 

18 Mekanisk ventilasjon fra Europlast®. 
19 Galvanisert smart trapp montert på drag 

20 Standard tilkopling 50mm. 

21 4 stk. justerbare støttestag  
22 ASSA ABLOYD®  låsesystem 

 STANDARD TILBEHØR Produkt nr.: 

1 Kjøleskap på92L+ fryser. 88kwh/år  

2 Hylle o/kjøleskap 500x1000mm, 40 kg 
last. 

 

3 Bordlate med innfelt vask over kjøleskap  
(inkl. vanntank på 20L, fotpumpe og 
avløp rett ut) 

 

4 Mikrobølgeovn på 700W, 
H254/B435/D345mm 

 

5 Grite papir (220x1100mm)  og 
såpedispenser på 1000ml. 

 

6 Utvendig nedfellbar beskyttelsesplate for 
vindu. 

 

7 Filter kaffe maskin  

8 Støpt vask på 34L  

9 Ekstra stol Type A H81*B49,5*L53cm, 
3,16 kg. Svart. 

 

10 VL100 ventilasjon, 80% 
varmegjenvinning, 27L/timen.  

 

11 Helikopter løfte sett  
12 Utvendig LED belysning med justerbar 

sensor. IP65, 20W, 1400lm, 3000k, 
 

13 Assa Abloyd elektronisk dørlås  

14 Adapter tilhenger kontakt  

 TEKNISK  

Antall personer 6 stk 

Utvendig mål uten drag BxL 2240/4090mm 

Lengde med drag 5638mm 

Høyde med hjul 3014mm 
Maks totalvekt 1330 kg 

Aksling Enkel 

Tillat maks hastighet 80 km/t 

Strøm inntakt 230V/16 amp 
Tilkopling bil 13 pin 

Brems Ja 

Helårsdekk Ja 

Spisevogn 6 personer m/toalett og 
verktøyrom. 6PVBEWC 
 

**Forbehold om endringer e l ler fe i l  info.  Bi lder er vei l .  og løsninger kan 
avvike iht .  bi lde.  Endelig info.  avklares i ordrebekref te lsen  
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