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HARDSHELL

TAGTELT



Moby Mountain er en dansk virksomhed med en klar mission
om at gøre det meget nemmere at tage på eventyr.

Med et telt, på taget af din bil, behøver det ikke være svært at snige en lille 
smule magi ind i hverdagen.

Hos Moby Mountain er den gode service også omdrejningspunktet for alt, 
hvad vi gør, og vi vil gå langt for at have de gladeste kunder.

Drømmen om frihed starter på
Moby Mountain.

KLIK FOR AT SE

PÅ WWW.MOBYMOUNTAIN.COM
VIDEO

https://mobymountain.com
https://mobymountain.com


Vores hybrid hardshell
tagtelte er en perfekt 
kombination af en lille 
hardshell boks 
kombineret med et 
stort soveareal

RIGELIGT MED PLADS
Soveplads til hele familien 
op til 4 personer i XXL 
versionen, og 2-3 personer 
i XL versionen.

HYBRID HARDSHELL
Praktisk og strømlinet 
hardshell boks, som nemt 
passer indenfor din bils 
tagareal i modsætning til 
andre tagtelte.

HURTIG ÅBNING
Super hurtig åbning på kun 
1 minut og lukning af teltet 
på bare 2 minutter.





Gør dig klar til spontane eventyr



Bedre brændstoføkonomi og vindmodstand med
vores meget lav-profil og strømlinede hardshell bokse





Med et Moby Mountain tagtelt på bilen
er du altid klar til store eventyr



Du er kun et lille minut væk fra store naturoplevelser



Passer endda på din hybrid- eller elbil



Genopdag naturens skønhed



Det ultimative
hybrid tagtelt
 
Vores hybrid tagtelte 
kombinerer alle de gode 
kvaliteter fra andre 
tagtelte i ét.

Du får en super hurtig 
åbning på bare 1 minut, 
hvor tagteltet foldes ud 
over siden af bilen, og
dermed kan du nyde et 
meget større soveareal 
end i andre hardshell 
tagtelte.

Tag en pause fra 
hverdagen, og nyd det 
vidunderlige udendørsliv.

Find det perfekte tagtelt til 
dit næste eventyr lige her.

https://mobymountain.com/tagtelte/


Klik for at udforske 
PEAK XL
3 personers tagtelt

https://mobymountain.com/vare/peak-xl-3-personers-tagtelt/




Tag en pause fra hverdagen, og nyd den ultimative frihed, naturen har at byde på





Klik for at udforske 
PEAK XXL
4 personers tagtelt

https://mobymountain.com/vare/peak-xxl-4-personers-tagtelt/




Fald i søvn til panoramaudsigten til stjernerne, en smuk skovsø eller havets bølger





Klik for at se vores 

TILBEHØR

https://mobymountain.com/TILBEHOR/




Kontakt Moby Mountain på

+45 7210 0034 

eller på e-mail 

welcome@mobymountain.com

Udforsk på

www.mobymountain.com

Olaf Ryes Gade 7v
DK-6000 Kolding
Denmark
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