
DE EENVOUDIGE 
MANIER OM VElLlG 
OP.UW BESTEMMING 
AAN TE KOMEN. 

Technische specificaties: 
Afmetingen: lengte 4570 mm, breedte 1845 rnm, 

Karrosserie: camperuitbouw met twee deuren, hoogte 2080 mrn (bii uitzetdak)/2610 mm (bii 
schuifdeur in de ziiwand en achterklep, zelfdra- verhoogd dak) spoor voor/achter 1685/1570 rnm, 
gende stalen karrosserie. wielbasis 2460 mm, ledia aewicht ca. 1800 ka. 

totaal gewicht ca. 2400 & belading ca. 600*kg, 
toelaatbaar aanhangwagengewicht 600-2000 kg 
(hangt af van het mot~rvermo~en; zie instruktie- 
boekie behorende bii uw auto) 

Precisie P O W  R E K R E A T I E  

j Amsterdamse Weg 47 3812 RP Amersfoort 
891288 10/87 Telefoon: (033) 640580 . Telex: 79147 . Telefax: (033) 640412 





1 De opbergkast die aan de zijwand bevestigd is heeft 
een inhoud van 70 liter en dient als opbergplaats voor 
die benodigdheden die snel binnen handbereik moeten 
zijn. Hij wordt links naast de tweezitsbank gemonteerd. 

9 De Mosaik-tafel is 
draaibaar en biedt de 
familie op een opper- 
vlakte van 80 x 40 cm de 
ruimte voor eten, werken 
of spelen. 

2 De korte kleerkast met een afmeting van 
89 x 54 x 35 cm is te combineren met een driezitsbank. 

6/7/8 Wilt u onderweg een lekkere maaltijd klaarmaken? Drt 
IS mogelilk met de unrversele keukenunit van Westfalia dre 
voorzien is van een tweeprts kooktoestel, een op gas, 12 Volt 
en 220Voltfunktronerende koelkast met een inhoud van 41 Irter, 

een kraan, een watertank met een 
rnhoud van 12 Irter, elektrische wissel- 
kraan en bergruimte voor uw keuken- 
benodigdheden of levensmiddelen. 
U kunt deze onderdelen naar eigen 
behoefte rnbouwen. 

ep geeft u een makkelrlke toegang tot uw 
kledrng Er zrln tevens twee opberg- 
vakken beschrkbaar. 

3 De lange kleerkast met een burtenaf- 
metrng van 90 x 52 x 35 cm wordt 
gebrurkt voor de Mosark-Joker met 
tweezrtsbank. De kleerkast, dre voor- 
zren IS van een spregel In de deur, IS 

vonult de brnnenkant van de auto 
bereikbaar, terwrll er nog drre opberg- 
vakken beschrkbaar zqn wanneer u 
de achterklep van de auto opent. 

4 De dakkast IS voor alle Jokers met een vast 
verhoogd dak of met een Westfalra uitzet- of 
verhoogd dak de rdeale bergrurmte voor dre 
zaken d ~ e  voor uw vrrletrldsbestedrng nodrg zrln 

5 De Westfalra bodem IS de garantre voor uw 
verlrgheid Voor het rnbouwen worden geteste 
materralen en bevestrgrngsdelen gebrurkt. 
Standaard IS de op de 17 mm drkke trrplex- 
bodem aangebrachte PVC-laag, dre voor een 
makkelrlk onderhoud zorgt Bovendren kunt u 
de Mosark-Joker rndren gewenst voorzren van 
een urtneembare velo 

10 L e  zitbank van Westfalia is voorzien 
van twee veiligheidsgordels en is boven- 
dien 100% veilig gemonteerd. Dit vormt 
de garantie voor veilig rijden voor de 
hele familie. 

_C 
12 Heefi u een Mosaik-Joker met tweezits- 13 Er kunnen zelfs vijf personen meerijden 

wanneer u een Mosaik-Joker met driezits- 
bank en korte kleerkast heeft. Bovendien 
heeft u dun een slaapruimte van 160 cm breed 
tot uw beschikking. 

bank en lange kleerkast, dun heeft u de 
mogeliikheid links naast de bank een extra 
opbergkast te monteren. U creeert op 
deze manier nog meer ruimte! 

11 De komfortabele tweezitsbank kan 
ook als twee~ersoonsbed van 120 cm 
breed gebruij<t worden. U kunt ook een 
driezitsbank monteren, dun heeft u de 
beschikking over een bed van 160 cm 
breed. 



Het Mosaik programma van West 
falia is voor de doe-het-zelver in el 
opzicht een veilige basis: 

de meubels zijn crash getest 
de delen worden kompleet met 
al het montagemateriaal geleverd 
de Westfalia vakdealer staat u 
met raad en daad bii 
ieder deel is pasklaar 
Mosaik campers blijven net als I 
de andere WestFalia voertui en 
ook als occasion hun waar 1 e 

1 De Mosaik-Joker is voorzien van een 
komfortabele en uiterst veilige kachel, 
waarvan de voordelen ziin: eenvou- 

Gordiinstof en bekleding Profielen, meubelsloten 
en -scharnieren De gordijnstof en bekleding van WestFalia zijn 

makkelijk in onderhoud, van zeer goede kwali- 
teit en slecht brandbaar. 
Bekleding: 
1 - dessin grijslblauw (1,30 m breed) 
Gordijnstof: 
2 - dessin griislblauw (1,30 m breed) 
3 - dessin grijs uni (1,40 m breed) 

- - 

dige bediening, tijdschakklaar (zie bij- 
behorende accessoirebrochure) en 
ruimtebesparende montage, nl. onder 
het voertuig. Brandstof: diesel of ben- 
zine. Het verbruik is gering, de warmte- 

Meubelscharnieren 

opbrengst daarentegen is hoog. Het 
stroomverbruik is slechts 15 Watt per 
uur. 's Winters wordt de hete lucht in het 

F voertuig gelijkmatig door een ventilator 
verdeeld, 's zomers dient deze als frisse 
lucht-circulator. 

behouden 

&?ilk 
' * 5  2 De ventilatiefunkties laten zich een- 

voudig door een schakelaar bedienen. 
De temperatuurkeuze laat zich regelen 

I met behulp van een 7-standen schakel- 
thermostaat. Het mooie bedieningspa- 
nee1 wordt binnen handbereik in het 
woongedeelte gemonteerd. 

3 De gastankinstallatie is geschikt voo~ 
de VW Transporter vanaf bouwjaar 
8/79 en kan, om ruimte te besparen, 
onder het voertuig gemonteerd wor- 

0' 

den. Het laadvermogen bedraagt 8 kg 
en u kunt bij iedere LPG-pomp tanken. 

De 12Volt aansluitingsset voor de Mosaik-Joker bestaat uit een pasklare ' 
kabel voor eventuele 12 Volt-verbruikers, zoals koelkast, licht of verwar- 
ming. Voor de inbouw van een tweede batterij bestaat er een extra 
kabel, evenzo voor de 220 Volt aansluiting en de aardlekschakelaar. , Meu be1 platen 

4 Het Westfalia isolatiemate 
riaal bestaat uit vochtweren, 
isolatievilt dat op de binner 

wand van het voertuig bever 

Westfalia meubelplaten bestaan uit meerzijdig triplex, waaraan aan beide kanten 
bestendige houtplaten geliimd worden. De wezenlijke voordelen ten opzichte van 
under materiaal dat in de camperbouw gebruikt wordt: 

licht van gewicht 
ijzersterk 
solide bevestigingsrnogelijkheid van schroeven 
de inbouw kan rnakkelijk door de doe-het-zelver gedaan worden 

Stickerset I 
Met de stickerset is uw Moraik-Joker ogenschijnlijk identiek aan het 
standaardmodel. Dit verhoogt de waarde van uw voertuig en is voorde- 
lig bij een eventuele verkoop! Het kunststof folie is precies op maat 
gesneden en kan eenvoudig en zonder gereedschap aangebracht wor- 

tigd wordt. Het blijft gegarar. 
deerd op zijn plaats en heeft 
een goed isolerende werking. 

den. 
Westfalia-meubelplaten 2950 x 1300 x 16 mm 
Kleur: grijs. Deze platen worden voornameliik voor het inbouwen gebruikt op die 
plaatsen die vlak en stabiel moeten zijn. 
Westfalia-triplexplaten 2400 x 1220 x 10 mm 
Deze vijfvoudig gelijmde triplexplaat is aan beide kanten met kunststof folie 
afgewerkt. Deze platen dienen als binnenindeling voor meubels, tussenwanden en 
bodems. 
Triplex-bekledingsplaten 2400 x 1220 x 3,2 mm 
De drievoudig gelijmde plaat is aan beide zijden met folie afgewerkt. Hii wordt 
voor alle bekleding gebruikt en is ook bijzonder geschikt voor dakbedekking. 
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