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PRODUKTKATALOG

Våra lösningar ger er nöjda gäster som kommer tillbaka

Ta din camping 
till nästa nivå
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CamperClean

Vi på CamperClean vill vara med att utveckla den  
skandinaviska campingbranchen; vi har efter många år i  
branschen skaffat oss en unik kompetens, och vill med ny  

teknik, miljövänliga, enkla och hållbara lösningar göra  
vardagen lättare för såväl campingägaren som  

campinggästerna. 

Vi lyssnar gärna på vilka behov som finns på marknaden och 
hur vi kan hjälpa till med att lyfta campingbranchen till en ny 

och mer attraktiv nivå för både nya och erfarna campinggäster.
Vi väljer att återinvestera stora delar av vår vinst i  

utvecklingen av nya produkter och tjänster som vi kan  
erbjuda er. CamperClean jobbar alltid med miljövänlighet  

i högsta fokus, när vi väljer produkter ska det vara 

hållbart, enkelt och miljövänligt.

- innovativa lösningar 
för campinglivet



6  |  CamperClean Sverige AB  |  Snickarvägen 10, 592 41 Vadstena   |   Tel 0709-26 81 91  |  info@camperclean.se  |  www.camperclean.se  CamperClean Sverige AB  |  Snickarvägen 10, 592 41 Vadstena   |   Tel 0709-26 81 91  |  info@camperclean.se  |  www.camperclean.se  |  7   

Våra produkter
Nöjda gäster från bokning till hemfärd
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1. BOKNINGSSYSTEM
2. PASSERSYSTEM
3. BOMMAR
4. SERVICEHUS
5. ELSTOLPAR 
6. FARTHINDER
7. TÖMNINGSSTATIONER 
8. TÖMNINGSBRUNNAR
9. VATTENPOSTER

Med våra produkter får du dina gäster att både trivas och återkomma. 
Vare sig du väljer en helhetslösning, en eller flera delar ur vårt sortiment 
kan du lita på att du alltid får hög kvallitet och en mer effektiv verksamhet.
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Tjänster och 
projektering

 Projektering, vi kan på olika sätt vara med under  
projekteringsprocessen och dela med oss av  
våra erfarenheter.

 Ritning av din ställplats eller campingplats.

 Hjälp med bygglovsprocessen, med bygglovsritning  
och ansökan.

 Planering av servicehus, vi kan hjälpa till med enklare  
ritningar så ni lättare kan se behov av ytor och innehåll.

 Vi kan hjälpa er i frågor om att uppfylla kraven i det  
klassificeringssystem som finns för campingbranchen.  
(För SCR-anslutna campingar.) 

 Vid stora projekt kan vi hjälpa er med att anlita arkitekter 
som kan branschen och fungera som ett stöd i processen.

 Service och serviceavtal på våra produkter.

 Installation av våra produkter.

Vi har möjlighet att hjälpa dig som är i färd med att starta upp 
ställplats/campingplats, eller redan driver en anläggning som 
ni vill utveckla. Vi har lång erfarenhet av campingbranchen och 
kan erbjuda en mängd olika tjänster.
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Helhetslösning  med CamperClean

POSITION 1

POSITION 2

Med vårt helhetskoncept kan du 
få ett bra flöde vid utcheckning 
och dina campinggäster lämnar 
campingen med ett leende på 
läpparna.

Flöde
Gästen kör med sitt fordon till brunnen (POS.2) 
och placerar det så att avloppsventilen ligger 
över brunnen.

 CamperClean-stationen (POS.1) detekterar 
fordonet via ett integrerat sensorsystem och 
initierar spolningen av brunnen. Den pågår i  
ca 5 sekunder. 

 Spolmunstyckena (POS2) fuktar brunnen 
innan tömning för att svalka ytan och för att 
maximera renligheten. 

 Gästen öppnar sin gråvattenventil och  
tömmer tanken. Det kan ta flera minuter  
beroende på tankstorleken. 

 När gråvattentanken töms, kan man tömma 
toakassetten i stationen (POS.1).

 Efter avslutad tömning kör gästen till  
stationen för färskvatten (POS.3) för att fylla  
sin färskvattentank.

 Sensorsystemet som är integrerat i  
CamperClean-stationen (POS.1) känner  
av att fordonet åker och startar rengöringen 
av brunnen, spolningen pågår i ca 18 sekunder 
(POS.2).

Tack var vårt kraftiga spolsystem kan brunnen 
även hantera svartvatten.

Helhetslösningar 
för din camping!

POSITION 3
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Automatisk 
tömningsstation
CamperClean grundades i Tyskland 2010 
och har specialiserat sig på innovativa 
lösningar för campinglivet. CamperCleans 
tömningsstation är en tysk kvalitetsprodukt, 
utvecklad och framställd med kunskap och 
erfarenhet av tyska ingenjörer och hantver-
kare. Belönat med ADAC’s campingpris 2014.

 Individuella anläggningar som smälter in i miljön. 

 Hållbart, miljövänligt och välbeprövat.

 Erbjud gästerna en bättre och mer miljövänlig service. 

 En mycket hygienisk lösning för personal och gäster, 

 inget kladd och spill. 

 Sänk belastningen på servicehusen, reducera kostnaden för  
 vatten och städmaterial, få en fräschare arbetsmiljö och  
 minska städtiden.

 Tjäna pengar genom att ta betalt per tömning. Vi kan  
 installera de flesta betalterminaler och kortläsare.

 Gör campinglivet mer attraktivt för nya målgrupper på  
 din campingplats.

Helautomatisk töm- 
och rengöringsstation 
för toalettkassetter
Med CamperCleans automatiska 
tömningsstation får du en robust 
lösning med den senaste tekniken. 
Tömningsstationen suger upp  
innehållet i kassetten för att sedan 
rengöra med vatten. Kassetten  
spolas 3 gånger, efter avslutad  
kassettrengöring är den klar för  
användning och fylld med rätt 
mängd vatten och mikrobiologiskt 
medel. 

Med CamperClean är det ingen 
stank eller risk för att vara i kontakt 
med innehållet. Vår patenterade, 
automatiska tömningsstation kan 
installeras inomhus och utomhus. 
En vintervariant finns också för drift 
ned till -20 ° C

PASSAR FÖR DOMETIC-, 
THETFORD- OCH SOG-

ANPASSADE KASSETTER!

STANDARD
Automatisk tömning och rengöring av  
kassetter från Dometic och Thetford

 Automatisk kassettdetektering 
 Sensorstyrning för att förhindra stopp
 Integrerad rengöringsteknik för renare kassetter
 Luftfilter för att undvika obehaglig doft
 Automatisk dosering av ett miljövänligt mikro- 

   biologiskt medel 
 Passar de flesta kassetterna på marknaden  

   (även de med SOG-system)

TILLVAL
 Utomhusversion med förlängt tak
 Vinterversion med frostskydd, dubbelisolering  

   och frostvakt för drift ända ned till -20 ° C
 LED belysning integrerad i överskjutande tak
 Sensor för styrning av gråvattenbrunn
 Knappstyrning för gråvattenbrunn
 Alternativt betalsystem med magnetkort eller liknande 
 Vandaliserings skydd. Rostfri ståldörr, inre gångjärn mm
 Individuell design (färger).
 Myntinkast med display. Betalning med mynt  

   eller token priset kan justeras
 Betongfundament

Hållbart, miljövänlig och välbeprövat

VERSIONER
Inomhus HxBxL 1850x1000x800mm 
Utomhus HxBxL 1850x1000x900mm 
Vinter HxBxL 1850x1000x900mm

Här hittar du 
våra stationer
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De senaste åren har Kapellskärs Camping ägts av Lotta 
Unosson och Peter Andersson som såg utvecklingsmöjlig-
heterna med campingen och då speciellt på husbilssidan.

– Vi har gjort en stor satsning på husbilar och allt med vad 
det innebär. Att utveckla den sanitära servicen såg vi som 
en självklarhet för att bibehålla och förstärka vår kund-
nöjdhet. När vi började leta efter bra lösningar läste vi oss 
till fördelarna med CamperClean och tog en kontakt med 
Max. Vi satsar mycket på hållbarhet och renlighet för vi 
vet att det är viktigt för våra gäster.

Kapellskärs Camping har valt att inkludera avgiften för 
tömningen i campingavgiften och tog bort alla manuella 
tömningsalternativ, vilket har varit uppskattat hos gästerna.

– När vi använde oss av traditionella tömningslösning-
ar fick vi städa rummet 10 ggr/dag. Men nu behöver vi 
inte lägga onödig tid på den typen av städning utan kan 

koncentrera oss på att hålla rent och fint på resten av cam-
pingen och serva våra kunder på andra sätt, säger Lotta 
Unosson.

Kunderna uppskattar initiativet med att införskaffa en 
CamperClean och möts av positiva tillrop. De flesta 
framhäver positiva aspekter såsom att det är miljövänligt, 
modernt, smidigt och hygieniskt.

– När gästerna checkar in har vi en genomgång med vad 
vi erbjuder på campingen och att vi numer har en auto-
matisk tömning av tanken. Vi vill gärna att våra gäster 
kontaktar oss om de har några frågor om hur tömningen 
fungerar eller om något skulle fela. Då är vi snabbt på 
plats och förklarar och visar.

”Vi satsar mycket på hållbarhet 
och renlighet, vi vet att det är  
viktigt för våra gäster.”

Lotta Unosson -Kapellskärs Camping
Belägna i Riddersholms Naturreservat besöker vi Kapellskärs 
Camping. Ett naturskönt område med Ålands hav som när-
maste granne. Området beundras bäst från båt, kanot eller 
via cykel som du kan hyra på campingen.

Lotta rekommenderar verkligen satsningen på CamperClean och framhåller  
tre aspekter som både ägare och gäster uppskattar:

 Kundnyttan – Det är enkelt och smidigt för gästen att rengöra.

 Hygieniskt – Gästen och personalen slipper komma i kontakt med bakterier.

 Hållbarhet – Campingen sparar på vatten och använder endast biologiskt medel för rengöringen.
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Manuell 
tömningstation 
V-304

En smidig manuell lösning

Se filmen här

För manuell hantering  
av toakassetter
Snabb, enkel och hygienisk tömning av svart- och  
gråvatten. Station är väl igenomtänkt med olika  
spolalternativ allt för att göra produkten så hygienisk  
och lättskött som möjligt. 

Du kan aktivera spolningen via en fotpedal eller tryck-
knapp. Utrymmet där kassetten töms har en unik  
utformning för att undvika stopp.

Varje station är utrustad med en kran, vilket gör att  
toalettkassetterna lätt kan rengöras utan spill. Stationen 
kan utrustas med värmesystem om man vill använda 
stationen året om, då klarar den en temperatur ända  
ner till -20grader.

Man kan koppla ihop stationen med våra brunnar och  
på så sätt få automatisk spolning. 

TILLVAL: 
 CC-V304-ICE värme 
 CC-V-304-T monteringsfundament  
 CC-V-304-RP med Fotpedal 
 CC-V-304-P med tryckknapp

MÅTT:
Höjd 1200 mm 
Bredd 360 mm 
Längd 360 mm
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Tömningsbrunn
Snabb, enkel och hygienisk tömning

Snabbt, enkelt och hygieniskt! Det är vårt motto och det gäller också för 
våra brunnar. Det har tagit flera år att utveckla våra brunnar och det har 
bidragit till en mycket pålitlig, hygienisk och lättanvänd produkt.

Brunnen är helt tillverkad i rostfritt stål. Den robusta konstruktionen gör det möjligt att 
även tömma från bussar utan att brunnen skadas eller deformeras då den tål över 
40 tons belastning.

Med en självreglerande värmeslinga fungerar brunnen också utmärkt i vinterförhål-
lande ner till -20 grader. Värmeslingan är självreglerande och ser till att rören inte 
fryser. Storleken på brunn: 

LITEN:
Längd 700 mm 
Bredd 800 mm 
Höjd 400 mm

MELLAN:
Längd 1500 mm 
Bredd 1000 mm 
Höjd 400 mm

STOR:
Längd 3000 mm 
Bredd 1000 mm 
Höjd 400 mm

TILLVAL
 Spolpaket

Liten: 5 nipplar
Mellan: 11 nipplar
Stor: 21 nipplar

 Kan fås med inbyggd sensor för spolning 
gäller Camperclean stationen samt den 
manuella tömningsstationen och servi-
cestolpe m.m.

 Självreglerande värmekabel startar när 
det behövs och fungerar ner till -20 grader

Se filmen här
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– Vi såg en stor beteendeförändring under pandemin. 
Besökarna var livrädda för servicehuset och försökte i möj-
ligaste mån att använda sin egen toalett. Inte bara därför, 
men en bidragande orsak var just den sanitära sidan till att 
många upptäckte smidigheten hos en CamperClean, säger 
David Berg.

Efter pandemin har campingen fortsatt att se ett förändrat 
resemönster hos sina besökare. Camparna bokar längre 
tider och rör sig mindre mellan anläggningarna. Något 
familjen tror kommer hålla i sig.

– Våra besökare kommer fortsatt efterfråga bekvämlighet, 
aktiviteter, helt enkelt en bättre semester. När du är ledig 
vill du inte hålla på att kladda med tömningen, det ska 
vara fräscht och enkelt. Så tänker jag själv när jag är på 

semester, inte vill jag hålla på med något ofräscht när det 
finns alternativ. Vi har märkt av att allt fler och fler åker 
mellan campingar med CamperCleans, just för bekväm-
lighetens skull, säger David Berg.
Dragsö Camping har haft sin CamperClean i två säsong-
er och upplever att allt fler och fler använder den och 
efterfrågar maskinen. Någon skillnad på erfarna campare 
kontra nybörjarna ser David Berg inte. När man väl testat 
den vill man sällan gå tillbaka till manuell tömning.

– Vi kommer att bygga ut campingen och kommer inför 
nästa säsong installera en ny CamperClean. Vi är så pass 
nöjda tillsammans med våra besökare att valet var enkelt. 
Vi ser helt enkelt en trend mot att våra besökare kommer 
att vilja ha en bättre upplevelse på semestern och det här 
är en bidragande orsak, avslutar David Berg.

David Berg, Dragsö Camping & Stugby
Mitt i kärnan av Blekinge skärgård ligger den familjeägda cam-
pingen Dragsö Camping & Stugby. Campingen som ligger på 
en egen ö har varit i familjens ägo sedan 50-talet och David 
Berg har sett hur camparnas beteenden har ändrats över tid.

”Om vi är nöjda? 
Vi ska köpa en till!”
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Våra Elstolpar finns i olika storlekar och höjder för att uppfylla alla möjliga behov.  
Du bygger stolpen som ni vill ha den. Våra stolpar har som standard Sveriges säkras-
te eluttag för att undvika onödiga händelser och skydda barnen på området. Våra 
uttag kommer även med en snabbkontakt, vilket gör att ni själv kan byta uttagen 
utan elektriker.

Anpassas efter era behov

Elstolpen med 
många möjligheter

MÅTT:
Höjd 285 mm 
Bredd 245 mm 
Längd 245 mm

TILLVAL 
 1-4 st säkra uttag
 Topplampa i 3W LED-sensorstyrd 
 Vattenkran 1-4 st
 Frostvakt för vattenkranar med termostat
 Galvaniserat monteringsfundament
 Brunn med fjädrande lock
 Uttag för tv
 Uttag för internet
 Special fundament som gör at ni kan ta bort stolpen på ett smidigt 

sätt. Se mer på nästa sida.

UTFÖRANDE
 Flera olika färger: Silver, svart, benvit, mörkgrön, blå.  

Mot tillägg träfaner och aluminium

Monteringsram/-fundament
Samtliga monteringsfundament är 
galvaniserade för bästa möjliga  
livslängd.

Tillval för färsk- och gråvattentömning 
Vi kan anpassa din stolpe för både färsk- och gråvattentömning. 
Gråvattenbrunnen är utrustad med ett fjädrande lock som bidrar 
till en enkel hantering. Brunnen ansluts direkt till avlopp.

KOMMER SNART:
Vi utvecklar ett eget system för mätning, fjärravläsning, som kan startas 
och stoppas från reception eller webplats. Vi kommer erbjuda ett modernt 
system med svensk support för enklare hantering, med det kan ni ta betalt 
för faktisk elanvändning.
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SmartBase 
-fundament för 
elstolpar

Genom att installera flera SmartBase vid första gräv- 
ningen är man förberedd för att utöka sin anläggning  
med fler elstolpar efterhand som behovet ökar. Det sparar 
in på både tid och pengar, eftersom man kan undvika 
framtida extra markarbeten etc. Allt som lämnas synligt  
för en framtida elstolpe är ett brunnslock.
SmartBase kan anpassas till andra stolpar som t ex  
elbilsladdare.

 Snabb och enkel montering.
 God arbetsmiljö för montörer.
 Tillverkat av 100 % återvunnen plast.
 Upp emot 60 % miljöbesparing jämfört med nyråvara.
 Lockets design bidrar till en universiell lösning för 

 nuvarande och framtida elstolpar.
 Förbered för framtiden och utöka när behovet av 

 fler elstolpar ökar.

MÅTT: 
Höjd:  62 cm
Bredd: 40 cm
Längd: 40 cm
Vikt: 19 kg (varav lock 3,5 kg)

Unika lösningar

SmartBase är ett unikt miljövänligt fundament som tack vare lockets design fungerar 
som en adapter, man förankra elstolpen i SmartBase locket och enkelt plocka bort 
den när säsongen är över eller ytan ska användas till annat. 
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Vattenpost
Med våra vattenposter får ni en enkel lösning för påfyllning av vatten i  
gästernas tankar. Stolpen kan levereras med LED-topplampa för bättre sikt 
på kvällen, tryckknapp med timerstyrning så att ingen lämnar vattnet på i 
onödan och med värme för er som har öppet hela eller större delen av året.

Flexibel lösning för vattenpåfyllning

TILLVAL 
 1-4 vattenkranar
 Topplampa 
 Knapp med timerstyrning 
 Frostskydd -20° 
 Fundament 
 Brunn 

Tips: Plocka bort alla slangar vid 
påfyllningsstationerna, om gästerna 
i stället använder sin egen slang så 
vet dom alltid vad den är använd till 
innan. Enkelt och hygieniskt.
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Lars Sörenson, Saxnäs Camping

Saxnäs Camping är ett familjeföretag som drivs av familjen 
Sörenson med Catrin och Lasse i täten. Lasse har jobbat på 
Saxnäs sedan 1989 och sedan 1997 driver de campingen helt i 
egen regi. På området hittar du över 500 campingplatser och 
52 stugor/villavagnar.

En av de första 
installationerna 
i Sverige

Saxnäs Camping har använt sig av CamperClean i 5 år och 
var en av de första i Sverige att komma i kontakt med det nya 
konceptet. 
– Jag tror vi var en av de första i Sverige som blev klara med 
installationen och därmed kunde erbjuda våra gäster en extra 
service. Alla tycker egentligen att manuell tömning är rent 
ut sagt, äcklig. Så varför inte erbjuda en tjänst som är sanitär 
och miljövänlig på samma gång, säger Lasse Sörenson.

För personalen på campingen har den nya tekniken inneburit 
en klar fördel i form av mindre städning, en fräschare arbets-
miljö och besparing av vatten.
– Utrustningen sköter sig själv. Det är väldigt lite underhåll 
och doserar precis så mycket som behövs för att göra rent. 
Rätt mängd vatten och tillsatser gör att det blir miljövänligt 
och fräscht för besökaren, säger Lasse.

Varje år när säsongen drar igång har Saxnäs Camping en 
sorts miniutbildning för alla intresserade av CamperClean. Är 
det någon som är osäker kan man få en demonstration och 
svar på alla sina frågor.

– Att använda maskinen och brunnarna är väldigt enkelt och 
vi har alltid en snabb genomgång med alla som checkar in om 
hur systemet fungerar och var våra två maskiner finns. Men 
för de som vill veta lite mer eller känner sig osäkra erbjuder vi 
små miniutbildningar när säsongen drar igång. 

Efter att ha använt CamperCleans produkter under många 
säsonger är Lasse Sörenson odelat positiv till servicen detta 
medför till besökarna.
– Får vi besök av campare från övriga Europa är detta en 
självklarhet, att kunna erbjuda en sanitär tjänst vid tömning. 
Våra svenska besökare börjar nu vänja sig vid servicen och 
hittills har jag inte hört något klagomål och vi känner att det 
är ett mervärde för besökaren men även för oss som ägare av 
campingen. Vi sparar tid och pengar samtidigt som det är 
bättre för miljön och mer hygieniskt för användaren. Jag skul-
le absolut kunna rekommendera andra campingar att använda 
CamperClean, avslutar Lasse.
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Flexibla servicehus
Snygga, praktiska och användarvänliga modulbyggda servicehus som kommer 
på hjul. Våra Servicehus kan kompletteras med vattenburen golvvärme för hög 
komfort och en säkrare drift under vintern. Vi har flera olika fasadval och många 
varianter på planlösningar. Från 9 m2,
husen byggs efter era önskemål. 
Rummen byggs med material och 
utrustning som gör det lätt att städa 
och underhålla.

FASAD
Våra servicehus har tre varianter på fasad där akrylfasad ligger 
med som standard. Akrylfasaden upplevs som en putsad fasad och 
kan fås i flera olika färger. Plastfasaden är en variant som efterliknar 
trä och där kan du beställa mönster som till exempel liggande eller 
stående brädor likt en trävägg. Vår träfasad är den tredje möjlighe-
ten med vanligt förekommande träslag som alternativ. 

INTERIÖR
Interiört är färg på både golv och väggar är valbart. Vi 
rekommenderar dock en vit eller ljust grå färg då det blir 
neutralt och lättare att hålla rent. Det finns möjlighet att 
få sensorstyrda kranar för minimerad vattenförbrukning, 
rörelsestyrt ljus, betalfunktion för dusch, handdukstorkar, 
färdiginstallerade toahållare från avtalsleverantör mm.

VÄRME OCH INOMHUSMILJÖ
Beroende på ditt användningsområde kan vi erbjuda en 
sommarversion, en för vår och höst med lite kraftigare 
isolering samt en vinterversion.

När det gäller värme och ventilation så jobbar vi med 
de senaste tekniken och hjälper er att hitta rätt lösning 
enligt era förutsättningar och behov.

Interiört är färg på både golv och väggar är valbart. Vi rekommenderar dock en vit eller ljust grå färg då det blir 
neutralt och lättare att hålla rent. Det �nns möjlighet att få sensorstyrda kranar för minimerad vattenförbrukning, 
rörelsestyrt ljus, betalfunktion för dusch, handdukstorkar, färdiginstallerade toahållare från avtalsleverantör mm.

Interiör

Beroende av ditt användningsområde kan vi erbjuda en sommarversion, en för vår och höst med lite kraftigare 
isolering samt en vinterversion.

Alla modeller har möjlighet till vattenburen golvvärme och element. Luft i servicehuset styrs som standard av en 
�äkt med fuktsensor. På vår och höst samt vinterversionen kan man även välja till värmeslingor som läggs kring 
avlopp och inkommande vatten.

VÄRME OCH INOMHUSMILJÖ
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EXEMPEL PÅ PLANRITNING
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Bokningssystem
för ställplatser
Stellpy® är ett bokningssystem anpassat för ställplatser, med koppling 
till Gatelock® passersystem kan du enkelt hantera inpassering genom 
bom automatiskt med dagsunika koder.

Med vårt bokningssystem får du  
ta del av alla dessa fördelar

 Minskad administration - Genom att låta kunden sköta bokning och betalning själv 
frigör du mycket tid och resurser. Genom sammanställningar och statistik administrerar 
och planerar du din verksamhet på ett effektivt sätt.

 Snabb och enkel bokning - Kunden bokar genom att välja sin plats på nätet. Vi lägger 
upp en egen sida till dig som du kan koppla till en egen befintlig hemsida. Din ställplats 
finns också med på vår karta över anslutna ställplatser på Stellpy.se.

 Öppet dygnet runt - Genom att kunden hanterar bokning och betalning själv via web-
ben kan de göra det när det passar och behöver inte anpassa sig till dina öppettider. 
Därmed slipper du tänka på att anpassa dina öppettider och telefonpassning vilket ger 
en ökad flexibilitet både för dig och kunden.

 Betalning med betalkort eller Swish.

 Möjlighet till dynamiska priser t.ex. vid arrangemang, hög-/lågsäsong.

 Bokning ger alla gäster samma möjlighet att boka en plats vid hög beläggning.

 Minska onödig trafik till platsen vid full beläggning.

 Förbättra likviditeten genom att få betalt tidigare.

 Möjlighet att ha bokningsavgift och avbeställningsskydd.

 Bokning och betalning för campingplatser under lågsäsong.

Komplettera med vårt 
specialanpassade  
accessystem

 Styr bommar för inpassering och utpassering samt dörrar till 
servicehus etc

 Automatisk utskickning av koder via SMS och/eller E-post.

 Koddosorna är fristående och kräver ingen kabeldragning för 
kommunikation.

 Systemet genererar ny kod varje dag - Skapar en säkrare miljö för 
dig och dina gäster samt minskar risken för obehörigt användan-
de av dina platser. Detta utan att du behöver lägga in nya koder 
manuellt.
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Gatelock® 
passersystem
Det smarta betalsystemet
för campingar och stugbyar

RFID-TAGG - PLASTKORT, ARMBAND  
ELLER NYCKELBRICKA
RFID är ett robust och välbeprövat system med hög driftsäkerhet 
för identifiering av personer, paket, m.m. och taggar kan komma i 
många olika format.

ÖPPNA OCH BETALA
Personalen programmerar lätt upp taggar som gästen sedan kan 
öppna dörrar, duscha eller handla i butik med. För gästen är det 
smidigt att alltid ha pengar tillgängligt på kortet och slippa att 
släpa på plånboken.

Tillgängligheten ökar även omsättningen på betaltjänsterna, det 
finns alltid pengar när barnen vill ha glass och man saknar aldrig 
mynt i duschen.

Systemet har även koppling till DL Book IT och Turbo som är de 
vanligaste bokningssystemen i branschen.

Gatelock® är ett RFID-baserat passersystem speciellt framtaget 
för camping och stugbyar. Det består av ett antal olika enheter 
som programmeras för respektive ändamål, t.ex. RFID-läsare för 
öppning av bom och dörrar, styrning av dusch eller liknande.

VÅRA ENHETER
Passer-/betalläsare
En fukt- och dammsäker läsare för inom- och utomhusbruk 
som kan användas för öppning av bom, dörrar mm. eller 
som betalläsare för dusch eller tvättmaskin.

Passerläsare
 Upp till 18 olika dörrtyper och 65 000 unika dörrar.

Valbara funktioner:
 Invändig tryckknapp för öppning.
 Antipassback - Tid eller registrerad utpassering 

    krävs innan ny inpassering kan ske.
 Begränsad inpassering för städpersonal.
 Invändigt öppningsrelä för ökad säkerhet.

Betalläsare
 Upp till 12 olika kostnadsnivåer
 1 - 99 kr per aktivering.
 Upp till 9 st. gratisduschar /dag.
 Pausfunktion för att spara varmvatten.

Saldoläsare
Saldoläsaren ger gästen möjlighet att själv kontrollera sitt 
saldo genom att hålla upp taggen mot läsaren.
Enheten är endast för inomhusbruk.

Programmeringsenhet
Programmeraren ansluts till datorn i receptionen och an-
vänds för att programmera taggar genom den medföljan-
de programvaran.

Kassaterminal
Med kassaterminalen i butiker, kiosker, minigolfuthyrning 
mm. så kan taggarna användas som betalmedel på hela 
anläggningen.

TAGGAR
Taggar kan ha många färger och former och pas-
sar olika människor i olika situationer, här är några 
exempel:

ARMBAND/NYCKELBRICKA
Med ett armband minskar risken för förlust av tagg 
avsevärt vilket bidrar till en bättre upplevelse för 
gästen och avlastar personalen.

KORT
Våra kort är extra tjocka och av högsta kvalité för 
hög pålitlighet. Korten levereras normalt vita, med 
Gatelock®-logga, men kan även beställas med 
egen logotyp.

/
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Bomsystem 
från Elka

Många modeller med energisparande teknologi

Vi erbjuder säkra och energieffektiva vägbommar i flera olika 
modeller. Med pålitlig mekanik och användarvänlig kontrollpanel 
i app.  Tillverkade i aluminium, med eller utan lampor. 

MÅTT:
P 2500  100 x 25 x 2500mm
P 3000 100 x 25 x 3000mm
P 3500 100 x 25 x 3500mm
P 4000 100 x 25 x 4000mm
P 5000 100 x 50 x 5000 mm All prices of this page are in EUR, ex works, excl. packing material, excl. VAT28

Fixed and swinging supports

No. Item no. Type Purchase price Sales price

1 814 900 000 Fixed support, for P 4000 up to S 8000 145.- 195.-

2 814 900 001 Fixed support, height adjustable 150mm, for P 4000 up to S 8000 192.- 258.-

3
814 900 003 Fixed support for folding skirt HG 150, 

height adjustable 150mm, for S 6000 and S 8000
522.- 700.-

4
814 900 005 Fixed support with electromagnet, without relay for MO 24 and MO 64, 

Magnetic force 2,000N, height adjustable 150mm, for P 4000 up to S 8000
514.- 689.-

5 814 900 007 Fixed support for KOLOSS, height adjustable 150mm 193.- 259.-

6
814 900 009 Fixed support with electromagnet for KOLOSS with MO 64, 

Magnetic force 2,000N, height adjustable 150mm
561.- 752.-

7 804 900 100 Swinging support for P 4000 up to S 8000, height adjustable 131.- 176.-

8 804 900 101 Swinging support for folding skirt HG 150, height adjustable, for S 6000 and S 8000 258.- 346.-

9 804 900 102 Swinging support für KOLOSS, height adjustable 161.- 216.-

No. 1 No. 3 No. 6 No. 7 No. 8 No.9No. 4 No. 5No. 2

Made of aluminium, powder coated RAL 9010

MEKANISK BOM
Pålitlig mekanik som gör bommens rörelse snabb, tyst och mjuk. 
Öppning och stängning av bommen styrs av flera indikatorer vilket 
gör att endast fordon med tillträde kan ta sig igenom. Styrs enkelt 
via app i telefon, platta eller dator.

BOM MED MAGNETISKT LÅS
Robust bom med elektromagnetisk låsning. Skadegörelseskyddad 
med y-  eller pinnstöd. 

STYR VIA APPEN
Programmera och styr bommen via 
app i telefon, platta eller på dator.
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FARTHINDER VADSTENA

FARTHINDER MOTALA

FARTHINDER VADSTENA är originalet med högst 
kvalitet på marknaden. Det används av kunder 
som efterfrågar kvalitet och smidig funktion. 
Farthindret kommer med in vulkade dubbar så 
ju fler som kör över hindret desto bättre sitter 
det. Farthindret trycks ner i det översta lagret 
på underlaget men perforerar inte körbanan. 
Detta minskar risken för sprängningar och 
förlänger livslängden på körbanan. För smidig 
hantering kommer hindret i mindre sektioner 
vilket gör det enkelt att koppla ihop till önskad 
längd. Farthindret är smidigt att placera ut och 
plocka upp efter användning. Hindret har hög-

prismatiska 5 vita reflexer per sektion som gör 
det synligt dag som natt.

Det enda farthindret som passar både grus-
väg och asfalt och samtidigt ligger stabilt mot 
underlaget utan att det behöver spikas eller 
skruvas fast. 

HÖJD 5 cm. Behöver du även skydda slangar 
över körbanan rekommenderar vi Vadstena 
Slangbrygga som finns i 3 tum och 4 tum. 

Mått: 60 × 60 × 5 cm per modul.

Detta Farthinder sänker hastigheten till gång 
fart 1-15km/h. Varje modul är 183 cm långt och 
passar både asfalt och grusväg. Det ligger 
stabilt och har fyra kanaler på undersidan med 
måtten 2*2cm samt 4*4cm. 

Enligt Trafikverkets rekommendationer ska man 
även ha sidomarkeringstolpe för att tydliggöra 
för trafikanten att det ligger hinder på vägen. 
Sidomarkeringstolpen placeras vanligtvis vid 
var sida om ert hinder. Hindret syns tydligt på 
natten tack vare sina reflexögon och reflekte-
rande kontrastfärg. Farthindret klarar en be-
lastning på 20 ton. Farthindret kommer tillsam-
mans med spikar som fästdon vilket är enkelt 
att slå ner och enkelt att plocka upp innan 
vintern kommer. Sidomarkeringarna i gummi 
som är blå med gula reflexer fästs med långa 
skruvar och plugg. 

Farthindrets kanaler gör att man enkelt kan 
placera mindre slangar och kablar under för att 
skydda vid passage. 

Mått: 183 × 35 × 5.5 cm

Farthinder med  
hög kvalité

ProCable KABELBRYGGA
Med vår kabelbrygga får man en snabb och 
säkert skydd av kablar under tillfälliga arbeten 
vilket förbättrar säkerheten. Vår ProCable ka-
belbrygga består av ett svart kabelskydd med 
3 avlånga hål och en gul klaff i gummi. Elemen-
ten är anslutna till varandra med ett förstärkt 

gångjärn i metall. Varje sektion består av hona/
hane för Snabb och enkel anslutning av efter-
följande element likt ett “pussel”. ProCable kan 
bilda en obegränsat lång kabelbro. Kabelbryg-
ga klarar en tillfällig belastning på 40 ton per 
axel. MÅTT: L 90cm B 50cm H 7cm.

Marknadens bästa väggupp
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VÄGBOM, VRIDBOM

VÄGBOM - LÅSSTOLPE

VRIDBAR GRIND

Bommen justeras teleskopiskt mellan 3,2-5,5 
meter och passar de flesta mindre vägar. Om 
ni vill spärra av en bredare väg rekommende-
rar vi vår större variant som går mellan 5,2-9,5 
meter. Bommen är stabil och justeras vid in-
stallationen utefter önskemål och efter bredden 
på vägen man önskar spärra av. Till vägbom-
men finns även möjlighet till extra låsstolpe för 
förankring i öppet läge samt markankare vilket 
förstärker vägbommen och försvårar forcering. 

Vid köp av vägbom, vridbom ingår moder- 
stolpe, låsstolpe och själva grinddelen. Samtli-
ga delar är varmgalvaniserade. Hänglås ingår 
inte vid köp av vägbommen. Här finns det flera 
olika lösningar om det är säkerhetsklassning 
eller om ni vill ha ett hänglås med kod vilket 
också är omtyckt för att kunna ge utvalda  
personer tillträde utan behov av nycklar.  

MÅTT: 550 × 6 × 180 cm

För att undvika att den teleskopiska armen i våra vägbommar rör sig rekommenderar vi vår extra 
låsstolpe. Att komplettera sin vägbom med en extra låsstolpe är ett omtyckt sätt att få bättre kon-
troll och minskar risken för att väggrinden slår emot fordonen vilket kan leda till repor och skador.

Vridbar vägspärr som man gjuter i betong. 
Den är varmförzinkad med högreflekterande 
röda och gula reflexer. Grinden finns i flera olika 
bredder som kan låsas med hänglås. Denna 
grind behöver ingen stödstolpe och går att låsa 
i öppet eller stängt läge.  P-grinden är förbe-
redd för hänglås men går också att fås med 
triangulärt brandlås enligt DIN 3223 eller cylin-
derlås. 

• Måtten på bommens vridstolpe: Ø 102 mm 
galvaniserat stålrör • Spärrbom: Stålrör 60 x 40 
mm • Höjd: ca 950 mm över mark, • För block-
ering och avgränsning av parkeringsplatser, 
uppfarter eller andra ytor. • Tekniska specifi-
kationer: Vikt: 32,00 kg/st Storlekar: 1,5 meter, 2 
meter, 2,5 meter, 3 meter, 3,5 meter.  
Vikt från 32 kg.

ARBETSGRIND >>
Arbetsgrind i sektioner gjord av aluminium för 
avstängning runt mindre arbeten och avstäng-
ningar så som brunnar, arbetsplatser, kabel-
skåp m.m. Varje sektion är 1 meter och går att 
koppla ihop med varandra. Enkel att placera ut 
samt transportera mellan arbetsplatserna.

Grindar

<< TRAFIKMARKÖR
Trafikmarkören är ett stabilt rör med fot 
av återvunnet material. Trafikmarkören 
har två reflexer. Det finns också fäste för 
flaggspel eller avspärrningsband.

Mått: 45 × 45 × 100 cm

VADSTENA LOCKÖPPNARE
Vadstena lockoppnare blev utvecklat på sextio-
talet och är mycket omtyckt, främst för att den är 
smidig att använda med dess hjul och dessutom 
ergonomisk så man sparar armar och rygg med 
hjälp av produktens starka hävarm. Locköppna-
ren kommer med tre olika nycklar som gör att 
produkten passar för de flesta brunnslock. Med 
hävarmen kan du enkelt och effektivt genomföra 
arbetet och undvika skador genom minimal mus-
kelkraft. Som hävarm till locköppnaren kan du 
använda ett vanligt spett eller liknande vilken ofta 
redan finns i ert arbetsfordon. (Spett medföljer ej)

Mått: 35 × 20 × 30 cm
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Skyltar
VÄGMÄRKEN
För att uppmärksamma och informera trafikanterna är väg- 
märken och reflexer ett naturligt inslag i trafikmiljön för att öka  
säkerheten. Vi har en mängd olika skyltar som: Varning om  
lekande barn, varning för vägbulor, rekommenderad hastighet, 
mötesplats m.m.

RÖRSTOLPE
Rörstolpe för fastsättning av skyltar  
MÅTT: 3150 mm Ø60 mm

TOPPFÄSTE
Toppfäste till galvaniserat standardrör som är Ø60mm.  
Passar till dubbelsidig skylt som mötesplats.

BETONGFUNDAMENT
Fundament till rör för stabil förankring. Fundamentet gör även  
att vätskor och fukt inte tränger in underifrån och orsakar 
sprängningar i röret. Till fundamentet ingår spik och krage. 

Betongfundament för Ø 60 mm rör Höjd: 500 mm Bredd i bott-
nen: 185×185 mm Instick: 350 mm Vikt: 30 kg Antal per pall: 24 st.

KRAVALLSTAKET
Kravallstaket är en fast sektion med egna 
fötter svetsat vilket vi kallar V-fot eller  
manuellt monterat vilket vi kallar T-fot.

Mått:
Höjd 1100 mm
Längd 2300 mm
Vikt: 20 kg
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Vi kan producera alla möjliga figurer,  
inredningsdetaljer och bokstäver till din  
campingplats. Har du en maskot som du  
vill visa upp på området eller campingens 
namn i stor text nära vägen?

Vi gör dina idéer till verklighet!

CampArt produceras i XSP styrofoam  
som er belagd med Polyuretan (PU)

Vid större produktioner kan platsbesök från 
fabrik krävas.

CampArt
Låt dina drömmer bli verklighet, bara 
din fantasi sätter begränsningen för 
vad som är möjligt.
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Reservdelar
Vi tillhandahåller reservdelar till allt vi säljer. Hör av dig till 
oss med vad som behövs ersättas så hjälper vi dig!

RESERVDEL
Aluminiumkopplingar
Backspolningsfilter 
Backventiler
Betalningssystem/Myntinkast
Bommar
Bussningar
Centoplex Fett
Distansbrickor
Elmätare
Flexslangar/-rör
Fotoceller
Fotpedaler
Frostvakt
Gängstänger
Induktionstråd
Jalusilucka
Knappar
Kodlås
Kolfilter
Kontrollstolpar
LED-lampor
Luftflödesregulatorer
Låsbleck
Lägesbrytare
Magnetsensorer/-brytare
Magnetventiler
Mikrobiologiskt Rengöringsmedel
Mikrobrytare
Monteringsfundament
Motorer (elektriska)
Myntbehållare med låscylinder
Nivåvakt
Nycklar
Skjutspjällsventil
Skyddsuttag Elstolpar
Skyddsglas Fotosensor
Skymningsreläer
Spolpaket/-system
Sug-/spolrör
Styrdon
Säkringar
Taklampa 
Tidsreläer
Toakassetter
Vacuumsug
Vatten-/Avtappningsbrunnar
Vattenkranar
Värmekablar

Kontakta oss 
om du har 

frågor!
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Praktisk info för 
campingplatser

BRANDSÄKERHET: Avståndet mellan boende enhet, 
dvs husvagn/husbil inklusive förtält, skall vara minst 
4m meter till nästa boendeenhet. Detta gäller i alla 
riktningar, avstånd mellan tält skall vara 3m. 

ELSÄKERHET: Gällande krav till barnsäkerhet på en 
elstolpe är att stolpen antingen har uttag placerat 
1,7m över mark, har PET-säkra uttag,  
eller låsbara uttag som alltid är låsta eller den nya 
standarden med uttag som alltid är strömlösa när 
kontakten inte är ansluten, utvecklad efter norska 
NEK:400-kravet där uttaget måste vara strömlöst 
når det inte är en kontakt ansluten, detta för att ha 
högsta möjliga säkerhet. Tänk på att om ni säljer 
eller hyr ut lösa elmätare till gästerna så flyttar ni ert 
ansvarsområde gällande elsäkerhet och brandsä-
kerhet från uttaget till slutet på den lösa elmätaren.

INFORMERA DINA GÄSTER OM ELSÄKERHET PÅ  
CAMPINGEN: Kabelns längd får inte överstiga 25m, 
använd inte skarvar och kontrollera kabelns skick, 
om kabelvinda används ska den vara helt utdragen 
för att undvika brandrisk. Har ni 16A-uttag ska ka-
belns area vara 2,5mm2.

TÖMNING AV GRÅ-/  
SVARTVATTENTANKAR  
Fler och fler gäster har nu fasta tankar för grå- och 
svartvatten i sina husbilar. Anpassa området så att 
gästerna kan tömma sina tankar i en brunn, tänk 
på placeringen när du planerar området. Det finns i 
dag ingen standard på var husbilens tömning sitter, 
den kan vara mitt under, längst bak, och på höger 
eller vänster sida. För att husbilen ska ha möjlighet 
att träffa behöver ni en brunn som är minst lika bred 
eller bredare än husbilen, eller en större yta runt så 
husbilarna kan köra fram från alla håll. Med en brunn 
på 3m kan en husbil enkelt köra rakt över och träffa 
oavsett var tömningen sitter, har du mindre brunn vill 
det krävas mer yta på båda sidor. Försök att placera 
brunnen så att gästerna undviker att backa för att ta 
sig dit eller från området.

VÄLKOMSTINFO: När gästen anländer  
campingen bör ni lämna ut information om: ord-
ningsregler, brandsäkerhet, elsäkerhet, karta över 
campingen, lista över alla aktiviteter och tjänster 
som erbjuds på campingen. Detta kan lämnas i pap-
persform eller skickas på mail vid incheckning.

EGENKONTROLL: Alla som bedriver en  
verksamhet som kan innebära en påverkan på 
människors hälsa eller miljön ska ha en egenkon-
troll för hela verksamheten. Att ha en fungerande 
egenkontroll innebär att verksamheten regelbundet 
planeras och kontrolleras så att miljön och människ-
ors hälsa inte påverkas negativt. Syftet med den är 
att miljörisker ska upptäckas innan en skada inträf-
far. Grunden för verksamhetsutövarens egenkontroll 
utgörs av Miljöbalken. 
Exempel på vad en egenkontroll ska innehålla:  
• Sammanställning av de miljöbestämmelser som 
berör verksamheten  
• Rutiner för skötsel och drift 
• Arbete med energieffektivisering  
• Rutiner för sophantering och farligt avfall 
• Utarbetad plan för kompetensutveckling av perso-
nal inom verksamhetens hälso- och  
miljöpåverkan 
• Dokumenterad utbildning för personal som arbetar 
med ämnen som har hälsorisk. Alla  
rutiner ska dokumenteras med vecko-, månad- och 
årsvisa kontroller för olika områden

Vi har tagit fram en del praktisk information för att underlätta 
för både nya campingägare och mer erfarna inom branschen. 
Dyker det upp frågor så kan ni alltid höra av er till oss.

Källa egenkontroll: Miljöbalken 
Källa brandsäkerhet: MSB

Källa elsäkerhet: Elsäkerhetsverket
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Energitips

  INSTALLERA VÄRMEPUMP Välj mellan bergvärme och luftvärme. 
Luftvärme är en billigare lösning, men kan vara mindre ekonomisk på 
långsikt. När man väljer luftvärme så är det viktigt att man kontrollerar  
att den är anpassad för svenska förhållanden.

  MONTERA SOLCELLER för elproduktion på taket till servicehus,  
reception eller andra lämpliga byggnader.

  INSTALLERA SOLPANELER för varmvattenproduktion på service- 
husen, kan spara mycket energi då de ger mest under de månader då 
campingplatsen förbrukar mest varmvatten.

  INSTALLERA TIMERSTYRNING på ventilationen. Har man lite besö-
kande under vissa tider så kan man även komplettera med rörelsestyrd 
ventilation. 

  INSTALLERA LEDBELYSNING med rörelsestyrning för minskad  
elförbrukning. 

  INSTALLERA SNÅLSPOLANDE DUSCHMUNSTYCKEN med  
touchpanel och sensorstyrda vattenkranar till handfaten. 

  GÖR GÄSTERNA MEDVETNA om elanvändningen genom att instal-
lera elmätare på elstolpar och ta betalt per kilowatt. När gästen ser sin 
förbrukning ökar det möjligheten att de väljer att dra ned på vissa kanske 
onödiga strömkällor.
 

  ANVÄND SOLPANELER ELLER VÄRMEPUMP för att värma pooler, 
och investera i energi och miljö besparande teknik i reningsverket. (Be-
lastningsberoende drift sänker el och kemförbrukning vid låg belastning.) 

  INSTALLERA FJÄRRSTYRNING på bastuvärme så att den inte står 
på i onödan.
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Anteckningar
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Anteckningar
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PRODUKTKATALOG

Kontakt:

Max Erhagen, VD/CEO Sverige
Sälj/Teknisk support/Service – Sverige/Norge 
Villavägen 19, 592 41 Vadstena, Sweden
(+46)709 26 81 91  //  max@camperclean.se

www.camperclean.se

Mårten Nestor
Innesälj/Inköp/Admin
Marten@camperClean.se
(+46) 70-512 48 33

www.camperclean.se

Anders Felten
Sälj/Support Stellpy/Gatelock
info@stellpy.se
(+46) 70-677 10 65
www.stellpy.se

Christer Jansson
Campingkonsult/Projektering/Sälj
Christer@camperclean.se
(+46) 70-371 78 88

www.camperclean.se

Morten Andersen
Sälj/Teknisk Support/Service
Morten@scan-agentur.dk
+45 21 91 44 55
www.camperclean.dk

Mayna Søimer, Daglig Leder/CEO Norge  
Sälj/Teknisk Support/Service – Norge/Sverige/Danmark
M:  +474 127 54 57 // +46(0)76 111 95 88                
mayna@camperclean.se

www.camperclean.no


