


Mink Camper sporthýsi
Við viljum veita fólki innblástur til að 
ferðast, kanna umhverfið og tengjast 
náttúrunni umvafin þægindum Minksins.

Mink Camper sporthýsið er byggt á 
hugmyndafræði okkar um að minna sé 
meira. Árið 2019 kynntum við til sögunnar 
aðra kynslóð Minksins sem auðveldar enn 
frekar að tengjast náttúrunni á einfaldan 
og þægilegan máta.

Kjarni Minksins kemur fram í naumhyggju, 
einstakri virkni, gæða framleiðslu og 
frágangi.

Verum frjáls og ferðumst. 



Tengjast náttúrunni Íslensk hönnunÚtieldhús
Lúxus rúm, innfelld led 
lýsing og smáfletið er 
eitthvað sem gleymist 
þegar stjörnurnar eru 
skoðaðar í gegnum 
tilkomumikinn 
þakgluggann. Það 
er notalegt að hjúfra 
sig saman og njóta 
náttúrunnar á nýjan 
máta.

Einfaldleiki, hagnýtni, 
sjálfbærni, gæði og 
áreiðanleiki.  
Við leggjum áherslu á 
aðalatriðin þegar kemur 
að útivist svo að þú 
getir notið náttúrunnar 
á eins þægilegan og 
notalegan máta og 
kostur er. Alveg eins og 
útivist á að vera.

Það er fátt meira 
frelsandi en að elda 
í náttúrunni. Upplýst 
eldhús með klakaboxi, 
geymsluboxum undir 
borði og í hillu. Einnig 
er að finna 12v og 220v 
innstungur. Finndu þinn 
stað til að reiða fram 
máltíð innblásna af 
ferðalaginu.



Vetrarútivist er leikur á 
Minknum. Verum villt!



Vetrarútivist er leikur á 
Minknum. Verum villt!

Einfaldleiki í fyrirrúmi

Himnadýrð að hausti

Einfaldleiki Minksins veitir þér 
frelsi til að einbeita þér að 
uppáhalds útivistinni þinni, 
og öllu sem því fylgir. 
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Það er æðislegt að 
láta hugann reika upp 
í himingeiminn í næsta 
ævintýri. 



2080 mm4116 mm

1511 mm

18
29

 m
m

2811 mm

Mink Camper sporthýsið er 
þægilegt í notkun - bæði þegar 

dregið er og þegar þarf að færa það 
til með handafli. 



Heildarþyngd

Eiginþyngd

Heildarlengd

Lengd hýsis

Heildarhæð

Heildarbreidd

Breidd hýsis

Veghæð

Felgur

Dekk

Beislishæð

Beislisþyngd
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255 / 55R / 17
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74 kg

Helstu mál
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