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Kontakt os allerede i dag, hvis du vil give dine gæster en unik oplevelse 
og hør meget mere om de muligheder, der er med Pig Me hytten både i 
forhold til salg, leje eller leasing.

Du kunne jo selv prøve at overnatte i en Pig Me hytte inden du bestem-
mer dig. 
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Pig Me - sheltere
– ny ”svinelækker suite” 
Vil du have et foretrukken udflugts- eller overnatningssted med unikke 
oplevelser for hele familien? 
- Så kan du nu tilbyde dine gæster et helt unikt og komfortabelt over-
natningskoncept i et Pig Me-shelter! 

Et Pig Me-shelter er en specialindrettet, eksklusiv mobil shelter på 5,6m2, 
der giver en helt unik oplevelse for dine gæster. En lille suite med kom-
fortabel indretning. 

Pig Me-shelteret er skabt til, at skabe små oplevelser og miljøer for over-
nattende gæster. De er mobile så de kan samles i grupper eller isoleres 
enkeltvis. De kan indrettes som standard, eller upgrades med forskelligt 
udstyr.  

Med et Pig Me-shelter er du sikret gode tørre oplevelser for alle dine gæ-
ster. En overnatningsoplevelse der vil skabe gode minder mange år frem. 

Smukfest i Skanderborg har brugt Pig Me sheltere med stor succes i mere
end 15 år til deres gæster. 



Terrasse 
Trykimprægneret hylde i hytte
LED lys på terrassen og inde i hytten i slåfast materiale
Solcellepanel til 12V
Folie e er eget ønske
12V strømudtag til bl.a. mobiloplader

Tilkøb
ü
ü
ü
ü
ü
ü



Pig Me-shelteret er det oplagte valg til campisten, der ønsker en bekvem,
overnatning i tørvejr. Der er nemlig både højt til lo et og masser af plads 
til store armbevægelser, beskidte børn og gode oplevelser, som vil kunne 
huskes mange år frem.  

Man behøver ikke, at være et svin for at bo i dem, men er gæsten en gris er 
de faktisk befriende lette at rengøre e er brug. 

Pig Me-shelteret henvender sig til gæsten, der vil have en unik campingsuite
oplevelse, men også til gæsten der bare dropper forbi med picnickurv eller 
sin rygsæk og liggeunderlag.  

Komfortabelt



Pæn finish
Trykimprægneret terrassebrædder
Vinduer i bag- og frontgavl
Regulerbart lu�spjæld 
Kra�ige og justerbare hjørneben
Kra�ig Ruko lås

Detaljer
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Sikringslås på dørü
C-stikü
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Pig Me-shelterne er yderst fleksible og kan nemt flyttes rundt – til glæde
for de gæster, der fx. vil have sol på terrassen dagen lang, eller de kan 
samles i klynger til større selskaber, lejrskoleophold, teambuilding mv.  
Dette giver helt unikke muligheder for gæsterne for at have et fælles-
skab og skabe den rette camping ånd. 

Pig Me-shelterne er dansk design og produceret i Danmark. De er kon-
strueret med kvalitetprodukter og har komfortable detaljer som fast 
trægulv, terrasse og vinduer, samt de lever op til alle sikkerhedskrav.

Der kan desuden tilkøbes strøm, lys og andre faciliteter e er ønske. 
De er top isoleret så de holder regn, varme og kulde ude.  Et Pig Me-
shelter har altid optimalt indeklima.

Med lysindfald fra vinduerne får gæsterne altid en smuk morgen. 
God side højde til eventuel morgenmad på sengen og en lås på døren, 
så du trygt kan byde dine gæster velkommen til en oplevelsesrig over-
natning.  

Fleksibelt



En Pig Me-hytte holder regnen 100% ude
En Pig Me-hytte har et areal på 5,6 m2 – nok til 2 voksne og 2 børn. 
Pig Me-hytten er mobil og kan let flyttes
Pig Me-hytten har fast gulv, vinduer og god siddehøjde
Pig Me-hytten er let at rengøre
En Pig Me-hytte vil give dine gæster en helt unik oplevelse
Isoleret så de holder regn, varme og kulde ude, så der altid er et optimalt indeklima.

Pig-Me hytten er ikke bare fleksibel og kvalitetsbevidst. Den skaber nærvær. 

Vidste du at...?
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Et Pig Me-shelter holder regnen 100% ude.
Et Pig Me-shelter har et areal på 5,6 m2 – nok til 2 voksne og 2 børn.
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Pig Me hytterne er yderst fleksible og kan nemt flyttes rundt – til glæde 
for de gæster, der fx. vil have sol på terrassen dagen lang, eller de kan 
samles i klynger til større selskaber, lejrskoleophold, teambuilding mv.  
Dette giver helt unikke muligheder for gæsterne for at have et fælles-
skab og skabe den rette camping ånd. 

Pig Me hytterne er dansk design og produceret i Danmark. De er kon-
strueret med kvalitetprodukter og har komfortable detaljer som fast 
trægulv, terrasse og vinduer, samt de lever op til alle sikkerhedskrav.

Der kan desuden tilkøbes strøm, lys og andre faciliteter e�er ønske. 
De er top isoleret så de holder regn, varme og kulde ude.  En Pig-Me 
hytte har altid optimalt indeklima. 

Med lysindfald fra vinduerne får gæsterne altid en smuk morgen. 
God side højde til eventuel morgenmad på sengen og en lås på døren, 
så du trygt kan byde dine gæster velkommen til en oplevelsesrig over-
natning.  
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Pig Me hytten er det oplagte valg til campisten, der ønsker en bekvem, 
overnatning i tørvejr. Der er nemlig både højt til lo�et og masser af plads 
til store armbevægelser, beskidte børn og gode oplevelser, som vil kunne 
huskes mange år frem.  

Man behøver ikke, at være et svin for at bo i dem, men er gæsten en gris er 
de faktisk befriende lette at rengøre e�er brug. 

Pig Me hytten henvender sig til gæsten, der vil have en unik campingsuite 
oplevelse, men også til gæsten der bare dropper forbi med picnickurv eller 
sin rygsæk og liggeunderlag.  
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Terrasse 
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Pig Me - hytter
– ny ”svinelækker suite” 
Vil du have et foretrukken udflugts- eller overnatningssted med unikke 
oplevelser for hele familien? 
- Så kan du nu tilbyde dine gæster et helt unikt og komfortabelt over-
natningskoncept i en Pig Me-hytte! 

En Pig Me-hytte er en specialindrettet, eksklusiv mobil hytte på 5,6 m2, 
der giver en helt unik oplevelse for dine gæster. En lille suite med kom-
fortabel indretning. 

Pig-Me hytten er skabt til, at skabe små oplevelser og miljøer for over-
nattende gæster. De er mobile så de kan samles i grupper eller isoleres 
enkeltvis. De kan indrettes som standard, eller upgrades med forskelligt 
udstyr.  

Med en Pig-Me hytte er du sikret gode tørre oplevelser for alle dine gæ-
ster. En overnatningsoplevelse der vil skabe gode minder mange år frem. 

Smukfest i Skanderborg har brugt Pig-Me hytter med stor succes i mere 
end 15 år til deres gæster. 
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og hør meget mere om de muligheder, der er med Pig Me-shelteret både i
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Du kunne jo selv prøve at overnatte i et Pig Me-shelter inden du bestem- 
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