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På Caravan Salon i Düsseldorf ble en helt ny type
campingvogner presentert. Bygget i glassfiberarmert polyester etter samme prinsippet som store
fritidsbåter, skal de nye campingvognene fra Vitez
i Bosnia revolusjonere caravanmarkedet, mener
Denis Kraljevic, gründer, eier og daglig leder i firmaet
Derubis Yacths, som står for nyskapningen. Og det var
corona-pandemien som var grunnlaget for nyvinningen,
forteller han, da BoCM som eneste caravanpublikasjon får
en eksklusiv presentasjon av de nye vognene under
klargjøringen for Düsseldorf Salon.
I VITEZ: BJARNE EIKEFJORD

S

iden Arist Dethleffs satte hjul og
understell på en hytte og dro på
ferietur med familien for 90 år
siden, har campingvogner stort sett
blitt laget over samme lesten: Mer eller
mindre firkantet kasse, med stendere og
rammeverk, kledd med aluminiumsplater
og etter hvert med bedre og bedre isolasjon imellom. Kabe, Dethleffs, Tabbert
og Knaus har underveis eksperimentert
med sprøytestøp av sandwich-plater,
lettvektsmaterialer, spenstige nydesign
og kompostittmaterialer i stendere og
rammeverk. Men fortsatt limes det hele
sammen langs tak og vegger, med gode
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muligheter for vann til å finne veier inn
dit det ikke burde være.

Helstøpt vognkasse

Det er her Denis og Derubis Yachts
bokstavelig talt snur opp-ned på hele
produksjonen. I en enorm støpeform
støpes hele karosseriet i ett stykke,
akkurat som det gjøres med glassfiberstøpte båtskrog. Deretter støpes gulvet,
før det hele sveises sammen på samme
måte som dekket på en båt. -«Garantert
vanntett»-, sier Denis, som forteller at det
var stansen i båtmarkedet under corona-pandemien i 2020 som fikk ham til å

2
1 Som inspirert av den amerikanske romfergen,
står prototypen på den nyutviklede campingvogna fra Derubis Yacths, snart klar for
debuten på Caravan Salon i Düsseldorf.
Strømlinjeformene gir en luftmotstandskoeffisient på bare 1,4, som er omtrent halvparten
av en normal bil.
2 –«Dette er solide saker»-, konstaterer Denis
Kraljevic, gründer og eier av Derubis Yachts
som har gått nye veier i campingvogndesign

se nærmere på caravanmarkedet. –«Der
var det full og faktisk økende aktivitet og
etterspørsel i hele fjor. Og vi ønsket å se
nærmere på om det var mulig å bruke
kompetansen fra båtbygging også innen
caravanbygging»-, legger han til.

Nytt produkt

Denis Kraljevic ønsket å lage et helt ny
campingvognprodukt, bygget på samme
av glassfiberarmert polyester i en form,
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3 Spektagulær bakende, designet for minimum av
turbulent luftstrømming for å redusere luftmotstand, eller «aerodynamisk drag» som det heter
på fagspråket.
4 Bred inngangsdør med god plass for rullestoler
5 «Solide vegger på 5 cm.» konstaterer Denis Kraljevic og viser veggen med tilhørende isolasjon
6 Strømlinjeformet luke for oppbevaring av gassflasker og annen last foran i vogna
7 Denis foran støpeformen for vognkassa, som
støpes i ett stykke i glassfiberarmert polyester
8 Vognkassa innvendig etter støpingen
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med samme teknologi som båter har
vært bygget på de siste 70 årene. Det
gir en helstøpt, selvbærende vognkasse
med langt større styrke og holdbarhet
enn dagens campingvogner, med bare
5 mm. komposittykkelse, mener Denis.
Det gir også langt større muligheter for å
lage mer moderne og futuristisk design.
Det finnes ikke en eneste stålbit i verken
kasse eller gulv, alt er kompositt. Det hele
monteres på et aluminiumchassis fra
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Al-Ko, som Denis mener leverer de beste.
Totalvekten vil være omtrent som for en
tilsvarende Adria-vogn i samme størrelse.
Prototypen har en totallengde på vel 7
meter, bredde på 240 cm. en innvendig
høyde på 220 cm. og vil få en totalvekt
på ca. 1800 kg. med boggi hjulaksling.

Sikkerhet

Glassfiberarmert polyester er sterkere
enn metall, og med helstøp vil det bli en

9 Innredning i luksusklassen, her baderommet
hentet fra en av båtene Derubis Yachts leverer

vognkasse med hittil ukjent styrke. Denis
forteller med et smil at han hadde fått
med seg bildene av campingvogna som
blåste av veien i Norge i sommer, og som
deretter lå spredt over et større område,
og hvor bare gulvet og hjulgangen var
noenlunde gjenkjennelig. –«Det vil aldri
kunne skje med våre vogner»- sier Denis,
og demonstrerer det ved dunke
hardt i vegg og vinduer på prototypen. –«Vinduene er lamiert glass,
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10 Designstudieeksempel på salong som kan bli
sittegruppe i den endelige vogna
11 Denis Kralujevic har i 25 år laget båter fra sin
fabrikk i Rijeka i Kroatia, men flyttet hele
virksomheten til Vitez i Bosnia i 2019
12 En båt klar for levering og frakt til Adriaterhavet
13 Denis Kraljevic ønsker Bobil og Caravan
Magasinet velkommen til bedriften han og
kona driver i Vitez.
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av samme type som brukes i biler. Skulle
man være uheldig å komme borti noe, vil
glassfiberflaten gå tilbake til opprinnelig form, mens dagens aluminiumsplater vil bli bulket. Og skulle det bli slått
hull, er det bare å støpe det opp igjen,
slik vi i dag gjør med båter som grunnstøter»- forteller Denis, som gjerne kan
tenke seg å utfordre konkurrentene med
krasjtesting a.la EuroNcap.

Isolasjon

Denis Kraljevic vil bygge campingvogner
som holder og som tåler barskt nordisk
klima. Totaltykkelsen på veggene blir hele
5 cm. hvorav 4,5 er isolasjon. Her skal
brukes samme type brannhemmende
isolasjonsmateriale som i dag er påbudt i
båter. Denis tenker også på passiv sikkerhet, alle hjørner skal være avrundet, det
skal ikke være noen skarpe kanter som
kan forårsake personskader. –«Her er det
båttenkningen igjen, båter hives rundt
på sjøen i urolig vær, og da må det være
minst mulig å skade seg på. Slik vil vi også
ha det i våre campingvogner», forteller
Denis.
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Spesialisering

Derubis Yachts har inngått leveringsavtaler med til sammen 10 leverandører
av innredning, møbler, utstyr, gardiner,
madrasser, tekstiler, lærvarer og øvrig
interiør i en campingvogn. –«Disse er de
beste innen sine respektive bransjer, og
er i stand til å levere produkter av topp
kvalitet»-, sier Denis, som ikke legger
skjul på at han sikter seg inn mot luksussegmentet i caravanbransjen. –«Alt interiør er designprodukter. Til sammen vil
produksjonsapparatet omfatte rundt 2000
personer som vil jobbe med våre produkter under stabile forhold her i Bosnia»-,
sier Denis. Selv sysselsetter han i dag 15
personer på hovedbedriften i Vitez.

Nytt design

Den nye campingvogna har ennå ikke fått
noe navn, men et par alternativer foreligger. Den nye vogna er ekstremt strømlinjeformet, med en luftmotstandskoeffisient på bare 1,4. Det gjør at den kan
trekkes uten at drivstofforbruket på
trekkvogna øker dramatisk. Noe som kan
være greit å ta med seg, hvis det blir ytterligere utvidelse med elektriske drivlinjer

også for trekkvogner for campingvogner.
Sett skrått forfra, ligner den faktisk litt på
den amerikanske romfergen som fløy fra
1980-tallet og et stykke inn på 2000-tallet.
Kanskje betegnelsen «Space-Caravan»
kan være dekkende, både når det gjelder
design og innvendig plass? n

FRA SJØ TIL LAND
Derubis Yachts har bygget båter i et
kvart århundre fra havnebyen Rijeka
i Kroatia. For to år siden flyttet de til
Vitez, omtrent midt i Bosnia. Gründer og
eier Denis Kraljevic er 56 år, utdannet
ingenør og har tatt en rekke patenter
på tekniske nyvinninger, eksempelvis
hydrogeneratorer som produserer
elektrisk kraft direkte fra elvestrømmer
uten store damanlegg. Sammen med kona
Leijla driver han Derubis Yachts, som
fra i år vil produsere campingvogner av
eget design og konstruksjon, for levering
i hele Europa. Denis har flere priser og
utmerkelser, eksempelvis «Best Manager
Bosnia 2020».
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