Hjemmebag og føntørring i vinter camp-let
Dometic-direktør Per Flensted troede, det var en tosset idé, da han blev inviteret med på
ski i de østrigske alper, og hotellet hedder camp-let. Sydpå er han dog fuldt rustet til at
demonstrere, hvordan man med bekvemt udstyr får den optimale
camp-let skiferie
Ude fra motorvejen ligner alt sig selv, når man ved Fredericiaafkørslen passerer Dometic Denmark A/S. Og indenfor er alt da
også – i hvert fald for en umiddelbar betragtning - som det
plejer at være i virksomheden, der sælger komfortudstyr til
campingbranchen.
Men direktør Per Flensted er lige nu godt i gang med at
forberede en camp-let, der skal være hans hjem i fire dage
på en usædvanlig skiferie i de østrigske alper.
- Jeg skal da ærligt indrømme, at jeg ikke lige havde tænkt
skiferie og camp-let som to ting, der hører sammen, da jeg
blev inviteret, siger Per Flensted. Han lægger ikke skjul
på, at han sætter pris på bekvemmelighed – også
selv om det hedder campingferie.
- Vi er to fra Dometic, som er godt i gang med at
pakke skiene og gøre camp-letten klar. Jeg tør godt
garantere, at vi kommer til Østrig med den mest veludstyrede
camp-let, verden endnu har set, smiler Per Flensted.
Med ovn, køleboks og fryser samt en 220 volt gasgenerator
kommer der til at dufte af hjemmebag rendyrket dagligstuehygge,
når Dometic-folkene folder sig ud i alpelandet.
- På camingpladser ved man aldrig helt, om der er tilstrækkelig
strøm. Derfor har vi bygget en gasgenerator ind i vores camp-let.
Det har vist sig at være en smal sag. Og med strøm, kan vi naturligvis
få varme i vores camp-let så vi kan sætte gang i bageriet, så det
dufter af frisk morgenbrød på pladsen, siger Per Flensted.
Den 47-årige direktør, der efterhånden er ved at være lidt tyndhåret i
toppen, er ikke bleg for at gøre lidt af et nummer ud af sin udstyrs-passion.
- Vi har da også føntørrer med, så vi undgår at komme ud i den kolde frost med vådt hår,
griner han.
Mens Camp-let Vinter Challenge i år ruller for tredje gang, er det første gang Dometic
deltager. Per Flensted ser frem til at vise, hvad man rent faktisk kan skabe af
bekvemmelighed med det rette udstyr. Og for få penge.
- For mig er der stor nydelse forbundet med et campingliv, hvor man også føler, at man
har det godt og er veltilpas. Med strøm og nogle enkle elektroniske apparater, får man
lige det, man har brug for.

