
CAMPINGHYTTER

M O D E L  3 0 m 2  +  M O D E L  3 5 m 2

DANSK 
design, kvalitet og produktion

De nye luksuriøse campinghytter fra 
Ahlnor er udviklet, så de matcher både 
feriegæsternes og ejerens behov. 
Hytterne på hhv. 30 og 35 m2 udnytter de 
nye lovmæssige rammer, som tillader 
større hytter på de danske camping-
pladser. De er derudover optimalt 

indrettet, indbydende og fyldt med 
moderne bekvemmeligheder. Sidst men 
ikke mindst er kvaliteten særdeles høj, 
og hytterne er produceret ud fra en 
filosofi om, at de både skal være 
attraktive prismæssigt og kræve 
minimal løbende vedligeholdelse. 

100% udlejningsklar løsning
Campinghytterne fra Ahlor leveres og 
opstilles, så de er 100% udlejningsklare 
– med eller uden inventar alt efter hvad 
der passer bedst.

Ahlnor præsenterer fremtidens innovative campinghytter 
– til glæde for både ejere og fremtidige feriegæster. 

www.ahlnor.dk/campinghytter/



Soveværelse
Det rummelige soveværelse 
er indrettet med dobbeltseng 
og stort garderobeskab. 
 

SÆRKLASSE
Med campinghytterne fra Ahlnor 
får du som ejer af en campingplads 
mulighed for at tilbyde dine gæster 
en ferie i særklasse – uden at 
økonomien til hverken etablering 
eller løbende drift løber løbsk.
 
Grundlag for en god forretning
Der er mange faktorer, der spiller ind, hvis man som 
campingpladsejer skal investere i nye hytter til udlejning 
– og samtidig få en fornuftig forretning ud af det. 
Hytterne skal være attraktive for publikum og kunne 
sikre en fornuftig lejeindtægt for ejeren. 
Derudover skal investeringen i forbindelse med opførsel 
af hytterne naturligvis ligge på et fornuftigt niveau, så 
regnestykket hurtigt kan komme i balance. 
Endelig er det vigtigt, at hytternes kvalitet er høj og de 
løbende udgifter til vedligeholdelse så små som mulige. 
De nye campinghytter fra Ahlnor skiller sig positivt ud på 
alle 3 områder og danner dermed et solidt grundlag for 
en god forretning. 
 
Et attraktivt tilbud til dine kunder 
Ahlnors campinghytter er både flotte, rummelige og 
komfortable, og de åbner helt nye muligheder for bl.a. 
børnefamilier og kvalitetsbevidste seniorer, som stiller 
høje krav til deres ferie. Med den gode indretning og 
høje komfort er disse hytter faktisk et reelt alternativ til 
et sommerhus, som blot er placeret på en levende og 
aktiv campingplads med masser af tilbud. 
 
Lav anskaffelsespris
Takket være nytænkning og en effektiv produktion kan 
campinghytterne fra Ahlnor købes til særdeles attraktive 
priser – også som en 100% færdig løsning, hvor vi sørger 
for montagen og leverer interieur efter dine ønsker. 
 
Minimale omkostninger til vedligeholdelse
I produktionen af hytterne er der hele vejen igennem 
valgt materialer med lang holdbarhed og et minimalt 
behov for vedligeholdelse. Med en fornuftig ud- 
lejningsprocent, vil campinghytterne således kunne 
tjene sig selv hjem, før du overhovedet skal spekulere 
på udgifter til vedligeholdelse. 

Badeværelse 
Det store badeværelse lever op til selv 
de mest kræsne gæsters forventninger 
med 90x90 cm brusehjørne, Ifö toilet 
samt håndvask med skabsarrangement.

Hems 
Fra stuen er der let adgang til en stor og 
særdeles brugbar hems, hvor både børn og 
voksne vil elske at opholde sig. Her er der 
god plads til to madrasser på 90 x 200 cm.

Køkken 
Køkkenet er stort og funktionelt med masser af 
skabsplads. Indeholder bl.a. stort køleskab med 
fryser, keramiske kogeplader samt en smart 
combi-ovn med indbygget opvaskemaskine.



AHLNOR CAMPINGHYTTER

OPTIMAL INDRETNING
Glem alt, hvad du ved om campinghytter. Hytterne fra Ahlnor sætter nye

standarder med god plads, optimal indretning og masser af gennemtænkte detaljer. 

Hems 
Fra stuen er der let adgang til en stor og 
særdeles brugbar hems, hvor både børn og 
voksne vil elske at opholde sig. Her er der 
god plads til to madrasser på 90 x 200 cm.

Overdækket terrasse
Den praktiske overdækkede 
terrasse på 150 x 400 cm. 
fungerer både som forlænget 
stue og som indgangsparti.

Stue
Stuen er rummelig og det naturlige samlingssted. 
Her er der plads til både spisebord, en stor og 
komfortabel siddegruppe med sofa og lænestol 
samt væghængt fladskærm.

Ekstra værelse
Hyttens gæste- eller børneværelse 
er indrettet med med køjesenge og 
ekstra skabsplads. 
 

Køkken 
Køkkenet er stort og funktionelt med masser af 
skabsplads. Indeholder bl.a. stort køleskab med 
fryser, keramiske kogeplader samt en smart 
combi-ovn med indbygget opvaskemaskine.

Spiseplads
Kombineret alrum og stue 
med god plads til spisebord.



FÆRDIG LØSNING
Med en campinghytte fra 
Ahlnor får du en 100% færdig 
og udlejningsklar løsning. 
 
Færdigsamlet kvalitet 
Campinghytterne bliver produceret på vor 
egen fabrik i Christiansfeld. Hytterne bygges 
100% færdige på fabrikken, hvor der også 
monteres køkken, bad, sanitet, hvidevarer 
m.v. Herefter transporteres de med kranbil til 
pladsen og placeres direkte på et i forve-
jen støbt fundament. Monteringen foregår 
hurtigt, og vi kan levere op til 4 campinghyt-
ter på samme dag. Når en hytte er på plads 
skal den blot tilsluttes el, vand, kloak og evt. 
antenne. Er hytterne bestilt med møbler og 
inventar, leveres dette efterfølgende. Når 
Ahlnor har udført slutrengøring, afleveres 
nøglen, og hytterne er klar til udlejning. 
 
Tilpasset til kundens behov og ønsker
Campinghytterne fra Ahlnor er så fleksible, 
at indretningen samt valg af materialer kan 
tilpasses efter ønske. Du er altid velkommen 
til at kontakte os for en uforpligtende snak 
om muligheder og materialer.
 
Vil du selv give en hånd med?
Som udgangspunkt står Ahlnor for den 
komplette samling og montage af camping-
hytterne, men hytterne kan også leveres som 
selvbyg eller medbyg, hvis du selv ønsker at 
deltage i det praktiske arbejde.

INTERIEUR
Ahlnors unikke campinghytter byder gæsterne 
hjerteligt velkommen. De er lyse og velindret-
tede og minder mest af alt om små sommerhuse 
med god plads til feriehygge for hele familien.

Innovativt materialevalg og lyst interieur...
Også indvendigt har vi i udviklingen af vore hytter bestræbt os 
på at vælge materialer, som stort set er svedligeholdelsesfrie 
og samtidig lette at rengøre. Derudover er materialerne moderne, 
lyse og indbydende, og hytterne minder mere om små luksus- 
sommerhuse end om egentlige campinghytter.

AHLNOR INVENTARPAKKER
Så bliver det ikke lettere...
Alle vore campinghytter kan leveres helt 
færdigindrettede, så du selv slipper for 
besværet med indretning og indkøb. Vi 
tilbyder forskellige attraktive inventarpakker 
med møbler, tv, service, køkkenredskaber m.v. 
Du kan også vælge blot at tilkøbe udvalgte 
inventarpakker og selv stå for resten. 
Bestil separat bilag for yderligere information.

Spiseområde med god plads til 6 personer.



AHLNOR CAMPINGHYTTER

Det rummelige opholdsrum med spisepladsen ligger i naturlig forlængelse af køkkenet.

På den store hems er der god plads til 2 sovepladser på 90 x 200 cm..

Pladsbesparende combi-komfur med 
kogeplader, ovn og opvaskemaskine.

Soveværelse med dobbeltseng og stort garderobeskab. Værelse med køjer og garderobeplads. Lyst og rummeligt badeværelse.



30M2 ELLER 35M2

Campinghytterne leveres i to 
forskellige størrelser.
Dermed kan hytterne matche både de 
lovmæssige rammer for, hvor store hytterne 
må og kan være på netop din plads samt 
dine ønsker og behov. 
 
Ahlnor producerer gerne hytter i andre 
størrelser. Kontakt os for mere information.

INNOVATIVE 
MATERIALER
Et gennemtænkt materialevalg 
gør livet for ejerne af Ahlnors 
campinghytter lidt lettere. 
 
Igennem hele vores produktudvikling har 
det været grundtanken at skabe hytter, som 
er skabt til udlejningsmarkedet, hvor hold-
barhed, kvalitet og minimale krav til vedlige-
holdelse er et væsentligt område. 
 
Her kan du se nogle af de forskellige mate-
rialer og fordele, som gør vores camping-
hytter unikke. 
 
For en samlet teknisk beskrivelse og 
specifikationer se modsatte side.

Indvendig vægbeklædning i Huntonit
Færdigmalet og vedligeholdelsesvenligt 
naturprodukt, som opfylder kravene til et 
sundere indeklima. Leveres i 3 forskellige 
farver.

Udvendig facadebeklædning i Canexel
Canexel er et smukt, vedligeholdelsesfrit 

og ekstremt holdbart alternativ til træ. 
Canexel er et Canadisk kvalitetsprodukt, 

som leveres i 14 forskellige farver.

Lofter beklædt med Troltex træbeton
Sikrer optimal lyddæmpning, et godt 
indeklima og lofter, som ikke skal 
vedligeholdes. Fås i flere typer og farver.

Tag udført i listedækket tagpap 
Et både æstetisk, funktionelt og holdbart 

valg, som giver hytten et eksklusivt og 
moderne udtryk. 

Bemærk: Andre tagtyper kan også leveres.

Fibo-Trespo flisepaneler 
Vægge i køkken og bad er beklædt med et 
holdbart og smukt alternativ til traditionelle 
keramiske fliser. Panelerne er MK- 
godkendte og særdeles rengøringsvenlige. 
Fås i mange forskellige designs.

Tagrender udført i PVC 
Vedligeholdelsesfrie kvalitetstagrender, 

som kan leveres i 9 valgfrie farver.

Gulve med Haro parketlaminat
En naturtro, smuk, lyddæmpet og 
ekstremt slidstærk gulvbelægning, som 
kan holde til mange års daglig brug. 
Leveres i mange forskellige designs.



Hyttens opbygning
Konstruktionen opføres af træelementer med 
95 mm isolering/mineraluld i ydervægge og 120 
mm i gulv og loft. Alle indvendige skillevægge 
isoleres med 45 mm, og bjælkelaget i hemsen 
med 95 mm mineraluld.

Indvendig beklædning
Der monteres dampspærre på alle ydervægge 
samt på gulv og loft. 
Vægbeklædning udføres med Huntonit færdig-
malede vægpaneler. Vægge i badeværelse og 
væggen over køkkenbord er udført med Fibo-
Trespo filsepaneler. 
Loftet udføres med Troltex træbeton over 
stuen og et værelse. Over hemsen samt i sove- 
og badeværelse bliver loftet udført i Huntonit 
færdigmalede loftpaneler. 
Gulvet er belagt med lyddæmpet Haro 
parketlaminat, som har stor slidstyrke.
Fodlister af vinyl i samme type/farve som gulv. 
Gulvet i badeværelse er med fuldsvejset vinyl 
(vådrumsikret og udført efter forskrifterne).
Indvendige hvide celledøre med greb af rustfri 
stål. Karm og gerekter af hvidmalet fyrretræ. 
Hemsestige af massiv kraftig fyrretræ.

Facadebeklædning
Udvendige vægge, stern og udhæng beklædes 
med Canexel vedligeholdelsesfri færdigmalet 
klinkbeklædning, som kan leveres i 14 forskel-
lige farver. Der monteres vindpap og klemlister.
 
Dør og vinduer
Dør og vinduer udføres i plast eller træ efter 
eget valg med lavenergiglas.
1 stk. dør (100x200 cm) og et stort sideparti 
(100x200 cm) samt 2 stk. oplukkelige vinduer 
(114x96 cm) i stuen. 
1 stk. oplukkeligt vindue (84x96 cm) i køkken 
samt 1 stk. i hvert værelse. 
1 stk. oplukkeligt matteret vindue (54x54 cm) 
i badeværelse. To faste kip vinduer i hems.

Tag
Taget monteres med Isola tagpap med 
listedækning. Sternkanter og fodblik af alu.
Rygning af tagpap.
Der monteres PVC tagrender med et nedløb 
på hver side (fås i 9 farver).

VVS-installationer
Alle VVS-installationer udføres som skjulte 
installationer.
30 ltr. Metro varmtvandsbeholder monteret i 
hemsen, så den ikke optager skabsplads.
1 stk. blandingsbatteri i køkken. 
Toiletvask med to-grebs blandingsbatteri. 
Brusestang med bruser og termostat-armatur.
Ifö toilet med 2-skyl og hvidt toiletbrædt.
Gulvafløb i badeværelse. 
Alle afløb føres gennem gulvet.

Badeværelse
Toiletskab med to låger og hvid porcelæns 
håndvask med to-grebs blandingsbatteri.
Stort spejl 60 x 80 cm vægmonteret over 
håndvask. Toiletpapirholder i rustfri stål.

El-installation
Alle el-installationer udføres som skjulte 
installationer. El-tavlen placeres let tilgængelig 
til venstre for køkkenvinduet.
Der er korrespondance i stuen med afbryder 
ved indgang og ved soveværelse.
4 stk. stikkontakter i stuen. 
3 stk. stikkontakter i køkken. 
1 stk. stikkontakt i badeværelse.
1 stk. stikkontakt på hems. 
2 stk. stikkontakter i hvert værelse. 
1 stk. stikkontakt til køleskab. 
1 stk. kraftstik (400 volt) til komfur/opvasker. 
1 stk. antenne-stikdåse i stuen samt evt. 
Internet-stik.
6 stk. lampeudtag i alt. 
1 stk. udendørslampe over indgangsdør.
Der monteres 1 stk. stk 2000W el-varmepanel 
i stuen samt 1 stk. stk 250W el-varmepanel i 
hvert værelse og på badeværelset. 
1 stk. tidsstyrret fugtventilation i badeværelse.

 
Køkken
Elementkøkken af mærket Svane. 
Der kan vælges mellem flere lågetyper. 
Bordpladen er 30 mm højtrykslaminat med 
stor stålvask + 40 cm sort skiferplade.
Køkkenet består af følgende elementer:
1 stk. 60 cm. højskab til køleskab med et skab 
for oven med vippelåge.
2 stk. 40 cm. overskabe.
1 stk. 60 cm. emhætteskab.
1 stk. 40 cm. skuffeskab med 4 skuffer, hvoraf 
den øverste er indrettet med bestikindsats.
1 stk. 60 cm. vaskeskab.
1 stk. 60 cm. hyldeskab.
1 stk. 40 cm. grydeskab m. 2 udtræks- 
trådhylder.
Alle låger monteret med bøjlegreb i stål.
Sokkel med alu-look.
Bordpladehøjde 90 cm.

Hårde hvidevarer
Køle-/fryseskab (126/48 liter) 
Udtræksemhætte med 2 motorer og lys.
Keramisk komfur og ovn med indbygget 
opvaskemaskine til seks kuverter.
Alle af mærket Candy med hvide fronter.

Overdækket terrasse
Terrassen opbygges på et trykimprægneret 
bjælkelag, og der monteres 28x120 mm 
trykimprægnerede terrassebrædder. 
Terrassen måler 150x400 cm. 
 
Fundament
Fundamentet kan udføres både som punkt-
fundament eller som randfundament.
Afslutning mod terræn kan udføres med 
plan eternit.

TEKNISK bESKRIVELSE OG SPECIFIKATIONER

AHLNOR CAMPINGHYTTER

For mere information eller uddybende spørgsmål 
kontakt os eller besøg vores hjemmeside: 

www.ahlnor.dk/campinghytter/



Ahlnor Campinghytter 
Industrivej 9 · 6070 Christiansfeld 

Tlf. 70 20 58 59 · Fax 75 57 55 10 · E-mail: info@ahlnor.dk  

www.ahlnor.dk/campinghytter/

Vi ved at opførelse af nye campinghyt-
ter er en stor beslutning og en proces, 
som kræver grundig research og gen-
nemgang af mulighederne. Derfor står 
vi naturligvis altid til rådighed, hvis du 
har spørgsmål eller ønsker yderligere 
information om vore hytter. 

Book et uforpligtende møde
Hvis du ønsker besøg for en konkret 
snak om mulighederne, er du velkom-
men til at bestille tid til et møde. Så kan 
vi eventuelt også besigtige pladsen 
sammen og gennemgå de forskellige 
konkrete muligheder. 

Besøg vores demohytte
Du er også altid velkommen til at kigge 
forbi vores fabrik og administration i 
Christiansfeld lidt syd for Kolding. Her 
kan du se vores demohytte og få en 
gode fornemmelse af både indretning og 
materialer.

MERE INFORMATION? 
Ligesom kvalitet er en god service en selvfølge hos Ahlnor.
Derfor er du altid velkommen til at kontakte os for en snak om mulighederne.

Ahlnor er en stærk, familieejet 
virksomhed med både udviklings-
afdeling og egen fabrik i det 
sydjyske.

 

Ahlnor er bedst kendt som Danmarks 
største producent af havepavilloner. 
Virksomheden blev stiftet i 1999 og er 
ejet af Tinne og Søren Ahlmann, som 
også står for den daglige drift. 
 
På Ahlnors fabrik i Christiansfeld lidt syd 
for Kolding udvikles og bygges cam- 
pinghytterne helt fra bunden af virksom-

hedens egne erfarne specialister og 
byggefolk, som elsker deres håndværk 
og sætter en ære i at levere et godt 
stykke arbejde. 
 
Ahlnor er en velkonsolideret og økono-
misk sund virksomhed, som satser på 
kvalitet og professionel rådgivning samt 
gode langsigtede kundereleationer.

OM AHLNOR


