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Van alle markten thuis
Hoewel Reich bij kampeerders vooral bekendheid geniet met zijn
rangeersystemen voor caravans, opzetspiegels, digitale weegschalen,
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kogeldrukmeters… is de Duitse accessoiresspecialist ook zeer actief
als fabrikant van toebehoren. Het is dan ook meer dan waarschijnlijk
dat je caravan of kampeerauto uitgerust is met
kranen, een waterleidingsysteem, controlepaneel of andere producten van Reich.
Als hoofdredacteur met ruim tien jaar ervaring in de branche kun je dan al heel wat weten, je leert elke dag nog
bij. Bij Reich heb ik geleerd dat ze veel meer producten
in het assortiment hebben dan wat ik vermoedde en het
bedrijf ook een stuk groter is dan gedacht. Het bedrijf
spitst zich dan ook niet alleen toe op toebehoren, het
speelt ook een voorname rol bij de productie van caravans en kampeerauto’s met tal van producten, gaande
van kranen over waterleidingsystemen tot digitale controlepanelen, gasaansluitingen, stekkerdozen…
Zowat alle fabrikanten uit de branche maken gebruik van hun
producten, maar ook ver buiten Europa in Australië, Japan, ZuidAfrika en China geniet Reich bekendheid. Reich is een familiebedrijf dat 40 jaar geleden de stap heeft gezet van de bouwsector,
waar het actief was op het vlak van verwarmingstechniek, naar
de sector van vrijetijdsvoertuigen. Een dompelpompje en een
kraan was vier decennia geleden de aanzet voor wat vandaag
een heus assortiment is van waterverzorging, digitale controlepanelen en allerhande nuttige toebehoren voor caravans
en kampeerauto’s. Het bedrijf heeft altijd de twee markten
bespeeld, die van de fabrikanten en die van de particulieren.
Een bewuste keuze om de schommelingen van de markt te
kunnen opvangen.

De waterspecialist
Op de watertanks na biedt Reich zowat alles op het gebied van
watervoorziening voor caravans en kampeerauto’s. Het meest
bekend zijn de kranen waarvan ontelbare varianten bestaan,
van klein tot groot, met eenvoudig of gesofisticeerd design, voor
in de keuken of de natte cel, met vaste of uittrekbare sproeier,
verchroomd of gelakt… Ook de dompelpompen, waarvan het
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debiet de laatste jaren flink werd
verbeterd, zijn erg in trek bij de
fabrikanten. Doordat het watercircuit met dergelijke
pomp niet continue onder druk staat, loop je bij een
probleem ook minder kans op eventuele waterschade.
De activering geschiedt immers met een contact in de
kraan. Om het water naar de keuken en de natte cel te
vervoeren, heeft Reich specifieke waterleidingen ontwikkeld. Het meest innovatieve is het Uniquick systeem
dat uit verbindingsstukken bestaat waarin de flexibele buizen
eenvoudigweg worden geklikt. Voor de afwatering is een heel
assortiment vaste buizen met een diameter van 28 tot 39 mm
beschikbaar alsook sifons en allerhande verbindingstukken. Dat
brengt ons bij de uitloop van de afvalwatertank waarvoor een
specifieke klep werd ontworpen met een kogelgewricht die niet
kan breken bij vriestemperaturen. Een andere innovatie om het
drinkwater te lozen, is de stang waaraan bovenaan een draaiwieltje is bevestigd en onderaan een afsluitdop, zodat je niet
meer zoals vroeger achter het stopsel moet gaan vissen. Hiervan
bestaat trouwens een gepatenteerde variant waarmee je de
inhoud kan beperken tot een aantal liter zodat je tijdens het
rijden met de kampeerauto de gewichtsgrens niet overschrijdt.
Naargelang de positie van het wieltje kun je ofwel de tank
volledig ofwel gedeeltelijk vullen waarbij het overtollige water
langs een overloop wordt verwijderd. Een derde stand maakt het
volledig lozen mogelijk. Voor wie op de camping op de waterleiding wil aansluiten, biedt Reich twee stadsaansluitingen. De
Colorado, is een terugslagklep die de waterdruk van 12 bar
tot 0,7 of 1,4 bar herleidt. Bij de City blokkeert een vlotter de
toegang van de waterleiding wanneer de tank vol is.
Tot slot omvat het aanbod ook nog een ontkiemingsapparaat

