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Jamet-AIR - de eerste opblaasbare Jamet

Jamet-EASY - 2 persoons
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Jamet 2018 • voor ieDer w
Algemene wijzigingen /punten 2018:

NIEUW: donkere slaapcabines
Black-Out donker-
grijze slaapcabines
voor optimaal slaap-
comfort (ook voor
de kinderen.........).

Tentdoek met zelfreinigend effect
Voor 2018 worden
alle Jamet modellen
(m.u.v. Jam. Pan.) uit-
gevoerd met het in-
novatieve TenCate All
Season residential
dakdoek met zelfreinigend effect. De top-
laag “super hydrophobic surface” ervan lijkt
op dat van het blad van de lotusbloem,
bekend om zijn water- en vuilafstotende
eigenschappen. Een lokale regenbui kan
de vuildeeltjes van het doek  wegspoelen! 

3 Jametics en Dakota 2018 
met easy access bagagesysteem
Bagageruimte zeer snel en droog toe-
gankelijk zonder tent uitvouwen bij de
3 Jametics 2018 en Dakota. (zie ook bij Ja-
metic Panorama en Dakota op pag. 3).

Siervelgdoppen en Alu-velgen

Fraaie 2018 wieldoppen met Jamet-logo
als optie / actie!! Bij Jameta en bij Jamet
Easy ook fraaie aluminium velgen als optie
(foto rechts).

Extra dekzeilvergroting van 10-15 cm   

Alle Jamets 2018 hebben standaard een
extra 10/15 cm dekzeilvergroting voor
extra bagage. 

Keukenwielen 
Als optie leverbaar
voor onder alle keu-
kens een set van 4
wielen (waarvan 2 met
rem) die het afnemen
van de keuken zon-
der aftillen mogelijk
maken (m.b.v. het neus-
wiel) en het verplaat-
sen ervan tot een kin-
derspel maken ook
op oneffen terrein.

Video easy access

Video keukenwielen

Jamet-AIR Een revolutie in vouwwagenland:  de eerste Jamet met opblaasbare voortent
Deze oppompbare voortent zorgt voor groot
opzetgemak zonder geklungel met stokken.
Het oppompen gaat zeer snel binnen en-
kele minuten(zie video QR-code). Ook be-
tekent het minder gewicht en ruimtebeslag,
want geen stalen voortentframe! Een fan-
tastische oplossing: het (opblaas)gemak
dient de mens!! Bij de nieuwe Jamet-AIR

een vertrouwde wagenbak-formule qua constructie, afmetingen,
ramen, lattenbodems, achterkeuken en vouwsysteem etc. en qua
wagentent (katoen met een AS-zelfreinigend dakdoek). Nu ook voor 2018 met nieuwe extra donkere slaapcabines!

De snelle opblaasbare constructie zit in de voortent en luifel! Ondanks de op-
blaasbare versie geen lichtgewicht- of goedkope uitstraling. Ook een oerdegelijk uit-
ritsbaar 600 gr/m2 pvc ecru kuipgrondzeil in de voortent.
Er zijn 2 hele grote ronde oppompbare bogen / luchtslangen in het doek van de
voortent verwerkt van maar liefst 20 cm diameter en 2x3 losse opblaasbare kleinere
daklangsliggers 140 cm (met klitband snel te bevestigen). Zie interieur-foto. De grote
bogen zijn elk binnen 1 minuut opgepompt tot 0,3 bar met de bijgeleverde “dou-
ble-action”-pomp. Electrische pomp optie. Het grondzeil kan door het ontbreken
van een frame aan de voortent geritst blijven. Het grondzeil en de voortent slechts

op de 4 hoeken fixeren en de voortent simpelweg aanritsen aan de wagentent en het oppompen kan beginnen. Dan af-
spannen en klaar !! De Jamet-AIR een fantastische snelle vouwwagen!! En de voortent kan ook met/in het grondzeil op-
gevouwen worden en op het bovenste bed op de ingevouwen wagen onder het dekzeil getransporteerd
worden (waardoor ook meer bergruimte in de wagenbak zelf). Zie ook de video van de Jamet-AIR.
De voortent is maar liefst 5.20m x 3.20m, een enorme leefruimte. Links en rechts is er een extra
oprolbare deur en steeds 2 grote ramen met ventilatie-vliegengaas en plastic afdekflap met rits. Ook
hier de extra Jamet vliegengaas-voordeur voor ventilatie. In de beide zijwanden van de voortent zitten

steeds 2 kleine toegangsdeurtjes met ritsen voor snelle aansluiting
van de luchtpomp op de luchtslangen van buitenaf. En ook bijv. als
220 V kabeldoorvoer. Eenmaal opgezet zijn er vele (storm) afspanpunten.
Een bijzonder fraaie optie is de luxe, 2 m. diepe enorme aanritsbare en opblaasbare luifel
van de Jamet-AIR (met één grote opblaasbare boog), inclusief  luxe oprolbare zijwanden,
met plastic ramen met een oprolbare afdekflap. Voor onder de luifel een oerdegelijk grond-
zeil (gedeeltelijk aanritsbaar) en een grote vliegengaaswand (optie).

Video Jamet-AIR

Jamet-EASY: de nieuwe 2-persoons Jamet in een New Look 2.0
Een zeer fraai nieuw Jamet-model, compact en toch comfortabel
met royale leefruimte(s). Met de nieuwe 2 persoons EASY biedt
Jamet voor 2018 werkelijk :” voor ieder wat wils”!! 

De stoere en ruige, maar toch ele-
gant ogende zwarte EASY-wagen-
bak (zonder keuken) is uitgevoerd in
robuuste zwarte aluminium traan-
plaat (zie foto voorpag.) en meet een
royale 170 x 245 cm. Met een extra
brede as (voor perfecte wegligging) van 750 kg, w.v. 400 kg bagage. Grote wielen 165x13,
evt. met aluminium-velgen en alu-reservewiel op de dissel, met evt
extra luxe zwarte traanplaat-disselafdekking (zie foto voorpag.). Een

groot lattenbodembed van 2.05x1.50m. (met liefst 1.200 liter bagageruimte eronder). Deze ba-
gage is mbv Easy Access Bagagesysteem (foto) moeiteloos en altijd met droge tent bereikbaar. Met
superluxe matras, met een extra gewatteerde cover van 3 cm. voor optimaal slaapcomfort (in de
extra donkere slaapcabine). Geen ladder nodig en men stapt in de lengterichting in/uit het bed,
dus niet zoals bij andere merken over elkaar heen moeten klimmen om uit bed te komen ! 

Het wagenframe en vouwsysteem van de Jamet-EASY is vergelijkbaar, maar nog sneller dan
dat van de Jametic-Outdoor, met zelfs een vrije deur-doorgangshoogte van 2.10 m. en men
dus niet als zo vaak bij andere merken moet bukken om in de wagen te komen. 
Onmiskenbaar het nieuwe “Triangle-Tentdesign 2.0.” , waarbij vooral de aparte driehoeks-
vormige  EASY-raampartijen/ventilaties opvallen, allen met driehoeksvormige doekpanelen
met o.a. aparte diagonale ritsen voor optimale regulatie zonlichtinval/ventilatie (foto’s)
Nieuwe EASY-tentkleuren in ecru, zwart en donkergrijs, met een grijs AS zelfreinigend dakdoek.

De wagentent-leefruimte is voor 2 pers. royaal met 2.80m.x2.60m.;
(sta)hoogte van min.ca.1.90m. tot 2.45m. met 600 gr./m2 uitritsbaar
ecru-grondzeil! Totale breedte wagentent/voortent is een enorme 5.70m.
De voortent-diepte tot ruime 2.50m. Wagen-en voortent met een extra
typische Jamet-vliegengaas-deur voor optimale ventilatie. Ook ventilatie
via div. driehoeksramen in wagen- en voortentzijwand.

De Jamet-Easy is ook leverbaar met 3.00m.
luifel (met luxe wieltochtflap) en ook met
de aan de luifel aanritsbare voortent-set
(is voortent-voorwand, -zijwanden en grondzeil), zie foto’s. De luifel is supersnel opgezet m.b.v.
slechts 3 tentstok-elementen, die aansluiten op de uitschuifbuizen van het wagenframe. 
Het luifeldoek kan aangeritst met de wagentent mee invouwen (idem grondzeil wagentent).
Tenslotte de Jamet-Easy-disselbak (optie) met zwarte traanplaat.
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wat wils!
Jametic Outdoor Beige AS - easy access

De Jametic Outdoor Beige
AS - self-cleaning, PRIJS-
KNALLER met super-snel
opzet-systeem voor wagen-
tent en voortent, (met gas-
drukhulpveer). In de nieuwe
chique 2018 tentkleuren,
beige/ grijs/zwart, donker-

der en minder besmettelijk. Met katoenen wanden en een grijs AS-dak
met zelf-reinigend effect. Nieuwe strakkere Adventure Outdoor grijze
AS-luifel met AS-dak en met geïntegreerde (oprolbare)zijwanden met
lichtstroken (zie foto Jametic AS + pag. 8). Voor 2018 fraaie 4 pers. met
2 lattenbodembedden en ook met easy access bagagesysteem (zie bij
Jametic Panorama) en achterkeuken voor een super scherpe prijs. Optie
grote voortent uitbouw. Voor 2018 extra donkere slaapcabines.

Jametic Panorama - easy access
De Jametic Panorama 2018
heeft ook het “easy access
bagage”-systeem, dat zorgt
ervoor dat de bagage-
ruimte zeer makkelijk
toegankelijk is voor het
snel in- of uitpakken van
spullen langs de straat,
zonder dat hiervoor de wagen (en voortent) hoeft te worden open-
geklapt! (zie foto). En geen risico van een natte tent voor vertrek op va-
kantie. De beide bedden klappen kompleet met het gehele frame en de
gehele tent (met dekzeil erover heen) open naar de zijkant toe. Dit zon-

der dat het dekzeil of de achterkeuken
eraf hoeft te worden gehaald! Het optil-
len wordt vergemakkelijkt en onder-
steund door gasdrukveren en wordt, net
als het inpakken, tot kinderwerk (video)!    
De Jametic Panorama is verder een snel
opzettende, modern-ogende, ruime,
complete familiewagen met een scherpe
prijs! Het snelle opzetsysteem van wa-

gentent en voortent is nagenoeg gelijk aan de andere Jametics (zie fo-
to’s op pag. 5), alleen met een boogframe in de voortent! De Jametic
Panorama is uitgerust met twee vaste 2 persoons-lattenbodembedden
(zie foto bij Jametic All Season). Met extra donkere slaapcabines voor
2018! In ecru/donkerblauw met donker dak (minder besmettelijk) met
een panorama-dakraam (zie foto op pag. 4). Opties enorme voortent-
uitbouw 2.10 x 1.80m., luifel en zijwanden. Voor 2018 met een ver-
plaatsbare voorwand tot een gigantische voortent, dankzij nieuwe
luifel zijwanden (optie).

Jametic All Season - easy access  
Het topmodel onder de Jametics 2018 met een bijzondere uitstraling

door het acryl wanddoek en
AS-dakdoek met zelfreinigend
effect; in fraai licht-grijs / wit
/antracite. Fraai 2018 voor-
wand-design met modern
contra-rond lijnenspel. Het
tentmodel is met een luxe
puntdak-model. Standaard
als 4 persoons met easy ac-
cess bagage systeem (zie bij

Panorama). Ook hier (zie foto) 2x 2 persoons lattenbodembedden
(2.10x1.50 m. en 2e bed 2.00x1.40 m.)  Met extra donkere slaapcabines
2018! Optie voortent-uitbouw 2.10x1.50 m. (foto pag. 8). Nu (optie) New

Adventure AS-luifel 2018 met zijwanden
met lichtstroken (zie foto links + pag. 8).
Witte wagenbak
met grijs, 10/15
cm. verlengbaar,
dekzeil. 

Dakota Outdoor AS - 
easy access

De Dakota Out-
door AS easy
access is een
complete, roy-
ale en prijsgunstige vouwwagen met een
echte tunneltent-look, voor de (trendy) ge-
zinstent-kampeerder. Door de fraaie boog-
vorm groot ruimtelijk effect, veel opzetgemak

en sportieve Outdoor-uitstraling! In fraaie nieuwe 2018 kleu-
ren van ecru/zwart/grijs met een grijs AS-dak met zelfrei-
nigend effect. Een riante voortent-uitbouw 2.10x1.80m.
(optie) en een aanritsbare 2018 AS boog-luifel + luifel-zijwan-
den (optie zie foto pag. 8). Als eerste symetrische vouwwagen
voor 2018 met Easy-Access bagage-systeem (zie beschrijving
bij Panorama, maar klapt van voren open - zie foto)!

Arizona-All-Season - self-cleaning
De Arizona All Season self-cleaning
2018 is geschikt voor alle seizoe-
nen of voor een heel seizoen lang
(dankzij synthetisch TenCate AS-
dakdoek nu met zelfreinigend ef-
fect en ademend acryl wanddoek)!
Voor 2018 met een modern half-
rond voorwanddesign. In fraaie
kleuren zwart/lichtgrijs/wit/antracite. Ook in 2018 het Module Concept (voor
zowel trekkend als langdurig residentieel kamperen en met een “erker-functie“
(zie foto op pag. 5).  De Arizona 2018 als
actie-model inclusief disselbak voor een
scherpe prijs. Voor 2018 zijn de bedmatras-
en zitbankmatrashoezen van de Arizona
(ook van Easy en Jameta) van beide bedden
nu extra luxe uitziend, gewatteerd, en in een
fraai ruitmotief doorstikt (zie foto). Voor nog

beter slaap-
comfort door een extra zachtere top-laag bovenop
de stevige schuimmatras en minder condensvor-
ming door de extra (wat-) isolatielaag (zie
tek./foto). Bovendien voor 2018 met extra don-
kere slaapcabines.

JAMETA
Een ander bijzonder
Jamet model 2018 is de
Jameta, met een schitte-
rend polyester deksel met
imperial en een supersnel en
gemakkelijk vouw-systeem.
Enorm veel leefruimte op het
deksel en nu extra donkere
slaapcabine met lat-
tenbodem-bed van
2.05 x 1,50 m. met
eronder een bagage-
ruimte van ca. 650
liter. Fietsen op de dissel (of op imperial). Tent acryl wanddoek met een AS-
dak met zelfreinigend effect.  Kuipgrondzeil. Er zijn géén haringen nodig

om de wagentent af te

spannen !! Een 2m. diepe boogluifel kan aan 2
kanten (zie foto pag. 8) en aan voorzijde wagentent voor 2018!

nieuwe aanrits-
bare luifel + zij-
wanden (optie)
en een super luxe
vaste keuken.
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■ Schokbrekers
Nu bij alle types 2018 (via actie) zijn er
ALKO-schokbrekers mogelijk voor een
nog betere wegligging! 

Hiermee zijn nu alle JAMETS 2018 ook
geschikt voor de 100 km/u-keuring
voor op de Duitse autosnelwegen
(*keuring bijv. bij de TÜV)! 

Overigens waren de Jamets al
altijd technisch geschikt voor
een reis van zelfs 130 km/uur in
hun “geboorteland” Frankrijk
(ook al zonder schokbrekers)!

■ Unieke wagenbak-constructie + grote wielen 
D.m.v. een geïndustrialiseerd fabricageproces bestaan bijna
alle Jamet-wagenbakken 2018 uit een gevouwen plaatstalen
caissonconstructie. Met schuine fraaie aërodynamische
hoeken aan de zijkanten. Hierdoor extra berg- en leefruimte.
Nu grote wielen 135x13 (met siervelgdoppen optie/actie)
voor een nog veiligere wegligging (bij Jameta en Easy
165x13). Extra zwaar 48 mm neuswiel. Voor de bijzondere
Jameta en Easy zie pag. 2. De fraaie Jamet 2018 wagenbak-
constructie wordt afgerond door het extra verstevigde gegal-
vaniseerde chassis, met een goede watervaste nieuwe
sandwich bodemplaat, met 4 oersterke uitdraaibare hoek-
steunen en met grote fraaie “LED-look” achterlichten en nu
echte LED breedtelichten. Nu 13 polige stekker Multicon met
vooralsnog 8-polige kabel. De Arizona en de Jametics zijn met
1.60 m. extra breed en ruim qua wagenbak. Voor 2018 is er
een stevig dekzeil (bij alle types zelfs verlengbaar +10/15 cm
hoogte voor extra bagageruimte) in fraaie nieuwe kleuren in
grijs/ecru of bordeaux met extra kleur-biezen. Alle modellen
zijn standaard geremd met een ALKO-as (met schokbrekers-
optie) met terugrijautomaat en met een demontabele V-dis-
sel! Extra grote disselbak als optie (incl. bij Arizona 2018).

■ Vliegensvlug opzetsysteem
Binnen 20 seconden zijn de 2018 Jamets (zelfs door één per-
soon) uit te klappen, dankzij een  uniek  vouwsysteem, waar-
bij de matrassen en het tentdoek op zijn plaats blijven.
Zie foto’s pag. 7. De Jametics hebben een supersnel opzet-
systeem (met voor 2018 zelfs een extra gasdruk-hulpveer)
voor wagentent en voortent (zie pag. 5). En er zijn dikke
framebuizen tot 25 mm. met verstevigde hoeken. Voor 2018
roestvrij verzinkte wagen-frames met extra coating. Voor
onderweg een imperiaal (optie)! Voor het opzetten van de
Jameta, Easy en Jamet AIR zie pag. 2/3. Zie ook de video’s en
de fabrieksvideo (pag. 8).

■ Royale achterkeuken
De 2018 achter-keukens
bestaan uit een luxe
roestvrijstalen wasbak
met electrische water-
pomp-installatie met een
luxe kraan en een ther-
misch beveiligd 3-pits-
gasstel. Nu met 2
keukenlades en bestek-
vak. Onderweg is hij snel
te gebruiken zonder dat
daarvoor de wagen uitge-
vouwen hoeft te worden.
U heeft tevens veel extra bagageruimte in de ruime wagenbak. 
De 2018 keukens zijn nog stabieler en hanteerbaarder (door 1 pers.),
door nieuwe uitschuifpoten en handgrepen. Voor de Jameta vaste
keuken zie pag. 3. Eventueel extra keukenwielen mogelijk voor 2018
onder alle keukens (optie), zie pag. 2. Voor verplaatsen van de
keuken zonder optillen (zie video/QR code)

■ Luxe Kingsize bedden
Alle Jamet-bedden zijn voor 2018 met lat-
tenbodems en extra stevige schuim. Dus
optimaal slaapcomfort. Overigens zijn ook
de zitbank- en bergruimtes in de 2018 mo-
dellen zeer groot. De Arizona o.a. nu met 2 bedden van maar liefst 210 x 165 cm. 
In de Jameta, de Easy en Arizona voor 2018 extra gewatteerde luxe matras-hoezen
voor optimaal slaapcomfort en een prachtige luxe uitstraling (zie pag. 2 en 3).

■ Super tent-constructie, fraaie kleuren en dakramen
In de Jamet-ateliers, wordt bijzonder veel aandacht
besteed aan tentdoekkwaliteit, kleurbehoud, alsmede
exact snij- en naaiwerk. Dit dankzij het innovatie CAD
Computer-Assisted-Design zoals gehanteerd in de
Jamet-fabrieken. Fraaie nieuwe tentkleuren 2018 in
A.S. “Black and White”, beige/outdoor of nieuw
ecru/grijs/zwart! Nog grotere en fraaiere ramen in 2018
met fraaie oprol-flappen (met ritsen en gespjes i.p.v.
drukke gordijnen, zie foto’s) die voor ruimschoots vol-
doende lichtinval zorgen. De Jametic-Panorama zelfs
met panorama-dakraam (zie foto) en panorama hoe-
kramen. Bovendien
in alle modellen
minimaal 1 veranda-

wand, extra ventilatieramen in de voortent zijwan-
den en diverse permanente ventilaties bij regen in
de voortent zijwanden en slaap-cabines. De voor-
tenten zijn enorm groot (nu zelfs tot 5.20 m.
breed) en nu ook aan de zijkanten nog 10 cm. hoger. (i.v.m. extra stahoogte van
± 1.90 m. in de keuken). Extra voortent-uitbouw bij Jametics, Dakota en Jameta en
extra diepe luxe aanritsbare luifels (met stormband-afspanning ook aan voortent)
als optie. Alle 2018 modellen standaard met een zwartkleurige voortent vliegen-
gaas- entreedeur en met een (optioneel) voortent-vliegengaas-voorwand-paneel
voor een perfect leefklimaat met optimale ventilatie! Nieuw: donkere slaapcabines
voor een nog betere slaaprust! Power-Grip-snelspanners aan voortent- en
luifelframes voor snel afspangemak (voor details nieuwe Jamet-Easy en
Jamet-Air zie pag. 2).

■ Uitritsbaar kuipgrondzeil
Voor 2018 hebben maar liefst alle Jamet-modellen een (uitritsbaar) kuip-
grondzeil! Daarmee is Jamet het enige vouwwagenmerk dat dit standaard in
deze extra zware kwaliteit, van maar liefst 600 gr./m2 en rondom geheel met

ritsen uitgevoerd, in alle types levert en
dat in deze prijsklasse zelfs (voor Easy
zie pag. 2)! Dit oerdegelijk kuipgrond-
zeil sluit de tent strak af tegen wind,
tocht, water en ongedierte! 

Nu met schokbrekers voor
100 km/uur in Duitsland*

Keuken-wielen
Video
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Mocht U nog twijfelen dan hieronder nog enkele 
argumenten die U snel zullen doen beslissen:

Een Jamet is klein achter de auto……
✽ Da’s gemakkelijk rijden. In de bergen en in de stad. 

Geen blikvanger, vrij uitzicht door Uw achterruit. 
✽ Geen gevaarlijk slingeren (zijwind), met schokbrekers. 
✽ Geen luchtweerstand dus minder extra brandstof-verbruik.
✽ Lichtgewicht, door elke auto trekbaar, 100 km/u in Duitsland*.
✽ U bent super mobiel en U kunt als U wilt Uw avonturiers-

bloed de vrije loop laten, zeker
ook met de supersnel opzet-
bare trekkers, de Jametics, en
zeker met de nieuwe JAMET
EASY, JAMETA en JAMET-AIR,
het ultieme kampeergevoel.

……maar groot op de camping
✽ Zo opgezet, ook voor één overnachting en dat nog sneller

met de Jamet Easy, de Jametics (met gasdruk-hulpveer), de
Jameta en nu met de nieuwe Jamet-Air simpelweg oppompen. 

✽ U hoeft geen hotel meer in. Alle comfort bij U.
✽ Riante ruimte voor ’t hele gezin - één grote living 

(extra groot bij de Arizona - Module concept). Fraaie tunnel-
vormen! Extra voortent-uitbouw diverse types.

✽ Ook bij slecht weer hebben Uw kinderen volop speelruimte.
En zo weer ingepakt om fijn weer weg te wezen, vrij en 
ongebonden als U bent met een Jamet!

Fietsen & surfplank, alles kan mee met een Jamet
✽ Makkelijk voor extra bagage, hoog laadvermogen. 
✽ Easy access bagage-systeem bij 3 Jametics en nu ook Dakota.
✽ Extra verlengbaar dekzeil of evt. een disselbak of imperial, 

ook voor fietsen. Ook op de deksel /dissel van de Jameta. 
✽ Voor een trektocht of een echte doe-vakantie.

Van hartje Parijs tot diep in Turkije
✽ Leer nieuwe mensen en andere culturen kennen met Jamet. 
✽ Makkelijk handelbaar dus praktisch in de stad. 
✽ Net zo handig op expeditie: de nieuwe Jameta, een Jametic

de Easy of de Jamet-Air. Met een Jamet kunt U echt alle 
kanten op!

De voordelen van een caravan……
✽ Evt. koelkast, luxe 3-pits roestvrijstalen achter-keuken 

(met electr. waterpomp), vaste fraaie keuken bij Jameta.
✽ U slaapt in Uw eigen geïsoleerde en gewatteerde (Arizona/

Easy/Jameta) zeer ruime bed met lattenbodem, niet op de
grond; geen primitieve toestanden. Optimaal slaapcomfort.

✽ Vaste vloer en nu met afritsbaar voortent-kuipgrondzeil.

……met de romantiek van een tent 
✽ Sportief in de natuur. Outdoor-style in de Dakota en Jametic-

Outdoor. Luxe materialen, in hypermoderne kleuren en
tunnelmodel of in “beige” kleuren. Panorama-dakraam en
hoekramen voor extra licht en romantisch sterren kijken.

✽ En kinderen genieten dubbel en vinden in een mum van 
tijd nieuwe speel-kameraadjes. Gezellig met de hele familie. 

✽ Ook U maakt snel nieuwe vrienden op de camping met 
Uw fraaie Jamet in geheel nieuw design en kleuren.

Onderhoudsarm voor een lang duurzaam leven
✽ Moderne technieken, eigentijdse materialen: gering onderhoud

door hoge kwaliteit, AS-dakdoek met zelfreinigend effect. 
✽ Gunstige ”compleet” aanschafprijs. 
✽ Hoge inruilwaarde, want reuze populair.

Géén dure winterstalling nodig
✽ Past in Uw tuin, garage of schuur (evt. op zijkant). 
✽ Staat niemand in de weg. 
✽ En is zo weer klaar voor een nieuw (Jamet) avontuur!

■ Arizona All-Season - Actie model met dakdoek met 
zelfreinigend effect
Dit is een All-inclusive actie-model d.w.z. standaard met gemonteerde grote
Jamet-disselbak. Bovendien heeft de Arizona naast het AS-dakdoek het ”Mo-
dule-concept”. D.w.z. er kun-
nen aan de luifel, vóór de
wagentent of vóór de voortent,
niet alleen 1 of 2 luifelzijwan-
den (voor 2018 zelfs inritsbaar),
maar de voorwand kan ver-
plaatst worden en bij de luifel
ingeritst worden (ook evt. met
een vliegengaas-voorwandpaneel). Zo ontstaat een extra grote perfect afge-
sloten voortent van 2 meter extra diepte (+ extra luifel-hemel en grondzeil
als optie). Hierdoor zijn er tal van fraaie gebruiks-mogelijkheden door steeds
verschillende ”units” c.q. ”modules” op te zetten. Van een kleine voortent
(5.20 m. x 2.00 m.) voor één of enkele nachten tot een supergrote mega-
party voortent (tot 5.20 m. x 5.20 m.) tijdens een lang verblijf (met ruimte
voor vele personen). Tenslotte is bij de Arizona ook een erker-functie mogelijk
(zie foto) dankzij een tussenwand (optie).

Milieuvriendelijk tentdoek
In de Jamet vouwwagens 2018 wordt o.a.
TenCate tentdoek gebruikt ”World’s best
tentcloth”. Dit wordt nog milieuvriendelij-
ker dan voorheen geproduceerd en er wor-
den uitsluitend milieuvriendelijke stoffen
verwerkt zoals natuurlijk weefsel/garen (in
tegenstelling tot bij vele andere vouwwa-
genmerken). Een argument dat, met het
oog op de nieuwe generaties na ons, met
zekerheid de nodige aandacht verdient. 
Bovendien wordt bij bijna alle modellen
ook het AS-dakdoek met zelfreinigend ef-
fect verwerkt. (zie pag. 2).

Jametic-
opzetsysteem
(met gasdrukveer)

Video opzetten
Jametic
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BESCHRIJVING DER MODELLEN
Jameta Arizona Jamet Dakota Jametic Jametic Outdoor JametVouwwagens 2018 All Easy Outdoor Panorama Beige AS AIR

Season easy access easy access Jametic AS
self-cleaning easy access

Totaalgewicht in kg. 750 650 750 650 650 650 650
Eigengewicht in kg. ± 485 420 350 395 410 385 /395 400
AFMETINGEN GEVOUWEN (cm)
Hoogte 93 / 108 incl. imp. 110 108 110 108 108 109
Breedte 172 160 170 145 160 160 140
Lengte opbouw 320 268 245 260 258 258 258
Totale lengte met dissel 435 390 370 385 380 380 380
AFMETINGEN OPGEBOUWD (cm)
Hoogte voortent / minimale stahoogte 235/180 245/190 245/190 240/190 250/200 250/200 235/190

Totale hoogte 235 245 245 240 250 250 235/240
Breedte 350/500 520 570 520 520 400 520
Lengte zonder voortent 250 240 260 230 --- --- 230

met voortent 550 560 480 530 535 500 540
UITRUSTING DER MODELLEN
Voortent afritsbaar/voortent vliegengaasdeur ✽ /✽ ✽ /✽ ❒ / ✽ ✽ /✽ --- /✽ --- /✽ ✽ /✽

Afm. voortent diepte x breedte 300 x 500 320 x 520 220/250 x 570 300 x 520 310 x 520 275 x 400 320 x 520
AS dakdoek met zelfreinigend effect ✽ ✽ ✽ ✽ --- ✽ ✽ wagentent
Voortent-veranda-voorwand + stang  ✽ in 2 delen ✽ in 2 delen ✽ in 2 delen ✽ in 2 delen ✽ in 2 delen ✽ ---
(+optie vliegengaas - voorwandpaneel) uitritsbaar uitrits-verplaatsbaar uitritsbaar uitritsbaar uitrits-verplaatsbaar uitritsbaar
Stormband/verlengbaar dekzeil + 10/15 cm ❒ /deksel ❒ / ✽ ❒ / ✽ ❒ / ✽ ❒ / ✽ ❒ / ✽ ❒ / ✽
Frame snelspanners-Power-Grip  ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ --- (opblaasbare
m.n. bij voortent- en luifelframe. voortent)
Ronde voortent / Binnentent wagen ✽ / ✽ --- /✽ ❒ puntdak /✽ ✽ / ✽ ✽ / ✽ +hangkast --- / ✽ +hangkast ✽ / ✽
Extra bagagezakjes/  ventilatie-luiken --- /✽ ✽ / ✽ ✽ / ✽ ✽ / ✽ met fraaie ✽ /--- ✽ /--- ✽ / ✽
(met zwart vliegengaas)in de wagentent afdekkingen
Bergruimte /zitbanken 1200 liter
(easy access bij Jametics / Dakota / Easy) ✽ onder bed /--- ✽ / ✽ bergruimte ✽ / ✽ ✽ /--- ✽ /--- ✽ / ✽
Luxe R.V.S. achter-keuken 3-pits met vaste luxe achterkeuken / achterkeuken / achterkeuken /  achterkeuken / achterkeuken /
electr. kraan / keuken wielen - optie  Jameta keuken ❒ --- ❒ ❒ ❒ ❒

20 cm Voortentslikrand (wagen 30 cm) ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

Aparte nieuwe heel donkere slaapcabines / 1 / ❒ aan wagen 2 /--- 1 /--- 2 / ❒ 2 / ❒ 2 / ❒ 2 /---
voortent-uitbouw
Afritsbaar kuipgrondzeil in voortent ✽ ✽ ✽ wagen/❒ voortent ✽ ✽ ✽ ✽

Extra voortent ventilatie-zijraam (2x) met  ✽ en zij- ✽ en zij- ✽ /✽ ✽ en zij- ✽ en zij- ✽ en zij- ✽ /---
zwart vliegengaas / panorama voorramen verandawanden /✽ verandawand /--- driehoeks ramen verandawanden /✽ verandawand /✽ verandawand /---
Afmetingen bedden (in cm) met 205 x 150 165 x 210 205 x 150 165 x 200 205 x 150 205 x 150 165 x 200
lattenbodems en extra stevige schuim gewatteerd 165 x 210 155 x 200 200 x 140 200 x 140 155 x 200
(extra gewatteerd bij Arizona / Jameta / Easy) + bagageruimte gewatteerd
Gordijnflap met gesp / panorama dakraam ✽ /--- ✽ /--- ✽ /--- ✽ /--- ✽ / ✽ ✽ /--- ✽ /---
Banden afmeting (2,5 atm.) / siervelgdoppen 165x13 / ❒ / ❒ alu 135 x 13 / ❒ 165 x 13 / ❒ / ❒ alu 135 x 13 / ❒ 135 x 13 / ❒ 135 x 13 / ❒ 135 x 13 / ❒
Zware hoekkrikken + demontabele V-dissel ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

Verticale pvc-spatrand ca. 50 cm. hoog ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

Alko-as + terugrijautomaat / schokbrekers ✽ / ❒ ✽ / ❒ ✽ / ❒ ✽ / ❒ ✽ / ❒ ✽ / ❒ ✽ / ❒

Jameta Arizona Jamet- Dakota Jametic Outdoor Jametic Jamet-Air
All Season Easy Outdoor-AS Beige AS Panorama

Self-cleaning Self-cleaning Jametic All Season easy access
easy access
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INDELINGEN 2018

Jamet bijna 50 jaar IN Nederland

N.B. : --- niet voorzien      ✽ standaard      ❒ optie N.B.: deze tekeningen, gewichten en afmetingen etc. zijn slechts indicatief.
Wijzigingen voorbehouden.
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Uniek opzetsysteem
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neel (optie). ▼ Panorama-dakraam in Jametic Panorama en easy access bagage
systeem in alle 3 Jametics en Dakota 2018 ▼ Panorama hoekramen in Jametic
Panorama, Dakota en Jameta ▼ Bij diverse types extra fraaie luxe raam-construc-
tie, bestaande uit overgordijnenflap, 2 x vliegengaas, een plastic raam (oprolbaar) en
een luxe tentdoek raamuitzetluifel met ritsen (uit te spannen als permanente venti-
latie bij regen) (anders bij All-Season) ▼ Luifel-/voortent stormband-afspanning
(optie) ▼ Voortent-framesnelspanners Power-Grip op diverse plaatsen ▼ Oprol-
raamflappen in de slaapcabines van het wagengedeelte (verschillend per model
2018) ▼ alle bedden nu met lattenbodems en extra stevige polyester-schuim ▼
2e Lattenbodembed (met gasdrukveren) c.q. grote bergruimte bij alle Jametics ▼

Oprolraamflappen (met gespjes) i.p.v. gordijnen ▼ Vloerbedekking afwasbaar in
nieuwe stijl ▼ Meubels: zitbanken annex bergruimte als onderdeel van de wagen-
bak in voorbehandeld gevouwen plaatstaal ▼ Zitbankdeksels uit stevig plaatmate-
riaal in moderne lichte kleur met houtnerf- motief en prima hang- en sluitwerk (niet
bij Jametics en Easy) ▼ Interieur: keukencompartiment in de voortent-uitbouw, en
een kleerkast en berg-/toiletruimte in de voortent van de Arizona (optie). ▼ Alle
modellen 2018 met uitritsbaar, oerdegelijk 600 gr/m2 pvc-kuipgrondzeil ▼ extra
bagage-zakjes ▼ Ventilatie-openingen met vliegengaas in de wagentent-deur-
wand (Dakota, Arizona en Jameta). ▼ 3-Pits achterkeuken, met nieuwe handgrepen
en verbeterde stabielere keukenpoten en met 2 lades ▼ Optie 2018 wielen onder
de keukens ▼ Electrische waterpomp-installatie met superluxe kraan! ▼ Alle
modellen met oplooprem met terugrijautomaat en met demontabele V-dissel ▼
geremde ALKO-as 650 kg met schokbrekers (optie/actie) ▼ Speciale Jamet-
disselbak (optie) van plaatstaal met kunststof deksel. Inclusief in ”all-in” pakket bij
Arizona ▼ met name voor de bijzondere Jamet Jameta met vast deksel, voor de
nieuwe revolutionaire Jamet-AIR en de nieuwe Jamet Easy en voor overige
wijzigingen 2018 zie ook pag. 2 en 3 in deze folder ▼

Door een apart opzetsysteem zijn binnen
20 seconden de Jamet 2018 wagententen
(Dakota, Arizona en Air) opgezet. De bed-
matrassen, binnententen en het frame-ge-
deelte blijven allemaal op hun plaats. Door
3 eenvoudige uitklapbewegingen is het wa-
gengedeelte in een flits opgezet en klaar
voor gebruik voor onderweg of voor een
overnachting bijvoorbeeld! 
Dit is zelfs door één persoon  te doen 
zonder moeite. Het opzetsysteem van de
Jametics is zelfs (incl. voortent) en dankzij
een gasdrukveer nog sneller (zie foto’s op

pag. 5). De Jameta 
wagentent is geheel
uniek en zonder 
haringen, 1-2-klaar 
(zie op pag. 3).
Voor de nieuwe Jamet
Easy en de opblaasbare
Jamet-Air zie pag. 2.

JAMET
Da’s echt vakantieplezier

voor het hele gezin

Jamet, dat is samen met de
kinderen genieten in de natuur!

Actie voor de kinderen: rust voor U.
Vrij en mobiel bent U met Jamet,

klein achter de auto; snel ontvouwd
tot een enorme leef/speelruimte met

alle comfort. En betaalbaar!

Verklaring der foto’s (kleuren en design kunnen afwijken):
1. ruime voortent met (ingedeelde) complete binnentent (optie) bij Arizona  2. ruime extra donkere slaapcabines met lattenbodems voor optimaal slaapcomfort 2018; 
afsluitbaar via ritsen, 100 % muggendicht  3. aparte uitbouw aan de JAMET-voortenten met o.a. een  speciaal keuken-compartiment (Arizona)  
4. JAMET 2018 met imperiaal (optie) 5. voor 2018 ook een grote disselbak in een fraaie kleur (incl. bij Arizona) 6. aanritsbare luifel aan wagentent en voortent  
7. Arizona-luifel met ingeritste zijwand, voorwand is verplaatsbaar (idem Panorama 2018) 8. Gemakkelijke Jamet-winterstalling op kantelbeugels op wielen.

1 2

5

6

7

83 4

Technische aspecten Jamet – 2018
▼ Frame: van staal met antiroest-bescherming verzinkt en voor 2018 wagentent-
frame daarover nog eens met  een extra transparante coating - lak ▼ Chas-
sis: staal, extra verstevigd en gegalvaniseerd ▼ Extra zwaar neuswiel 48 mm. (optie)
▼ Wandbeplating: buiten- en binnenbeplating verzinkt en nog eens extra wit ge-
lakt ▼ Vloer: voldoende watervaste unieke sandwich vloerplaat incl. vloerbedekking
▼ Wagenbak: gefabriceerd in industriele productie, bestaande uit caissons van oer-
solide gevouwen plaatstaal. ▼ Super zware 2018 uitdraai-hoeksteunen ▼ LED-
breedtelichten ▼ Prima wegligging door ruime demontabele V–dissels ▼ Grote
banden 135x13 met 2,5 atm. ▼ Met 2018 siervelgdoppen optie/actie ▼ Vering
d.m.v. rubber geveerde torsie-as ▼ stevig kunststof dekzeil in diverse fraaie 2018
kleuren ▼ Verlengbaar dekzeil + 10/15 cm bij alle types ▼ fraaie nieuwe bui-
tentent-kleuren en voorwand-design 2018 ▼ Imperiaal (optie). ▼ Tentdoek extra
milieu vriendelijk en andere ecologische (katoenen) stoffen ▼ AS-dakdoek met zel-
freinigend effect bij bijna alle types ▼ Dak Jam. Panorama: 340 gr/m2 katoen
extra beschermd tegen waterindringing ▼ Wanden: 280 gr/m2 katoen, beschermd
tegen waterindringing, extra behandeld tegen schimmel (zij- en dakdoek) ▼ Alle
types 1 of meerdere veranda-wand-mogelijkheden (incl. minimaal 1 veranda-stang)
▼ Extra dik en goed transparant raamplastic ▼ brede PVC slikrand naar binnen
▼ extra hoge verticale pvc-spatrand ▼ speciale grote voortentuitbouw-moge-
lijkheden, nieuwe zij-uitbouw bij Jametic’s, Dakota en bij Jameta (aan wagen-
tent) ▼ Binnententen: polyester/ katoen ▼ Slaapcabines: 100 % muggendicht
NIEUW: extra donkere slaacabines voor 2018 ▼ alle modellen extra voortent-zij-
ventilatie-raam ▼ diverse extra permanente ventilaties bij regen ▼ alle types
incl. zwart Vliegengaas - voortententreedeur ▼ zwart vliegengaas voorwand pa-

Video opzetten
Arizona
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U beleeft met een Jamet vouwwagen met het hele

gezin onvergetelijke vakanties in de natuur. 

Op de camping bent U lekker in de buitenlucht,

terwijl U toch kunt genieten van alle comfort. 

U kunt vrij en ongebonden gaan en staan waar U

wilt met een supersnel opzetbare Jametic.

En Jamet-vakanties zijn super-spannend en 

”cool” voor de kids en dus ontspannend en 

relaxend voor de ouders. U gaat echt het avontuur

en een nieuwe vrijheid tegemoet met een Jamet en

op de camping zijn bovendien (sociale) contacten

snel gelegd, mede dankzij Uw schitterende 

(opblaasbare) vakantieverblijf.

Voor U het weet bent U met andere campinggasten

lekker aan het barbecuen. 

Kamperen staat immers sinds jaar en dag gelijk 

aan gezelligheid, zeker met een Jamet!

Dus wat let U???...........

Jamet vouwwagens...
Da’s echt vakantieplezier

voor het hele gezin!

▲ 4 Persoons PRIJSKNALLER ▲ supersnel

opzet-systeem wagen-tent en voortent ▲

In nieuw beige/grijs/zwart ▲ Nieuwe luifel

incl. zijwanden en ramen (optie) ▲ AS-dak

(zelfreinigend effect) ▲ 2 lattenbodems

tot 2.05x1.50 m. en voor 2018 donkere

slaapcabines ▲ Easy access bagage ▲

Jametic Outdoor Beige AS - sc Easy Access
Jametic Panorama Easy Access

▲ Trendy symm. tunnel-voortent in fraai

nieuw 2018 ecru/grijs/zwart ▲ Nieuw

2018 easy access bagage ▲ 4-6 per-

soons ▲ AS-dak met zelfreinigend effect

▲ luifel (optie) ook aan wagentent ▲

2018 extra donkere slaapcabines ▲

grote uitbouw (optie) zie foto ▲

Dakota-Outdoor-Easy Access

▲ Luxe 4 persoons met nieuw voorwand

design 2018 ▲ 2x2 pers. lattenbodembedden

2.10x1.50 en 2.00x1.40 m. ▲ Nieuw extra don-

kere slaapcabines ▲ 2018 Easy access bagage-

systeem ▲ unieke kleuren zwart / antracite /

licht grijs / wit ▲ AS dakdoek met zelfreinigend

effect en acryl zijwanddoek ▲ puntdak in voor-

tent voor betere afwatering ▲ kuipgrondzeil ▲

Jametic-All-Season Easy Access

Arizona-All-Season-self-cleaning

▲ Nieuwe revolutionaire vouwwagen met

supersnel opblaasbare voortent ▲ geen

voortent-frames ▲ zwaar katoen ecru/

blauw, AS wagendak ▲ 2 lattenbodems tot

2.00x165 m. ▲ nieuw: donkere slaapcabines

▲ opblaas-luifel incl. zijwanden met vlie-

gengaas wand en luifel-grondzeil (optie) ▲ 

Jamet-AIR

▲ 1-2 opzetsysteem met vast polyester

deksel ▲ Nieuw contra-rond voorwand-

design ▲ Nieuw 2018 extra donkere slaap-

cabines voor optimaal slaapcomfort op

2-pers. lattenbodem-bed (2.05x1.50 m.) ▲

grote tunnel-voortent (5.00x3.00 m.) ▲

wagentent-uitbouw + luifel + alu-velgen

(optie) ▲ luxe vaste aparte achterkeuken

▲ in fraai zwart/antracite/lichtgrijs ▲

Jameta

▲ 4 Pers. katoenen tunnel model met

1-2-3 opzetten incl. voortent ▲ 2018 donkere

slaapcabines ▲ Verplaatsbare voortent-voor-

wand ▲ Easy access bagage ▲ 2 x 2-pers. bed

(tot 2.05 m.) ▲ Panoramadakraam ▲ Extra

bergruimtes ▲ voortent-uitbouw (optie) ▲

Boogluifel en zijwanden (optie)

▲ Superluxe 4-6 pers. symm. model ▲

2018 voorwand design in aparte kleuren

▲ All-Season dakdoek met zelfreinigend

effect  en acryl zijwanddoek ▲ Incl. dissel-

bak ▲ 2.10 m. bedden (bij 1.65 m) met

luxe isolatie-wattering ▲ nieuw: extra don-

kere slaapcabines ▲ verplaatsbare voor-

tent- voorwand (module concept) ▲

Jamet EASY

▲ Nieuw 2-persoons model ▲ supersnel

door 1 pers. opgezet ▲ ruige wagenbak

in zwarte alu-traanplaat ▲ new-look 2.0

triangle-tent-design ▲ driehoeks-vormige

ramen met fraaie raampanelen ▲ nieuwe

tentkleuren ecru/grijs/zwart ▲ superluxe

matras op lattenbodem 2.05 x 1.50 m. ▲

opties o.a. alu-velgen en disselbak ▲

Jamet-agent voor Nederland :
UBACHS CARAVAN IMPORT

Postbus 3002-6460 HA Kerkrade
Tel. 045-5460252 Fax. 045-5462617

Internet : www.jamet.nl 
E-mail : info@jamet.nl 

Uw dealer:
www.jamet.nlFabrieks video

jamet voor ieder wat wils
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