
Co zabrać na kemping – praktyczna lista

W kempingowej kuchni

Przygotowaliśmy praktyczną listę podstawowego wyposażenia kampera, tak by twój pojazd wyposażony 
był we wszystkie niezbędne ci przedmioty. Możesz odhaczać po kolei posiadane już rzeczy i w ten sposób 
dowiedzieć się, czego ci brakuje.

Naczynia kempingowe 

Miski różnej wielkości

Szklanki, kubki, kieliszki 

Butelki z wodą 

Sztućce (widelce, noże, łyżki)

Garnki 

Patelnie 

Ściereczki do wycierania naczyń

Noże 

Obieraczka do warzyw

Tarka do warzyw i sera

Deski do krojenia 

Nożyczki 

Szpatułka do patelni 

Łyżka wazowa 

Sztućce do sałatek 

Szczypce do grilla 

Sitko 

Dzbanek na kawę/herbatę 

Otwieracz do konserw, butelek, wina 

Pojemniki do przechowywania żywności 

Woskowijki do owijania i zamrażania żyw-

ności 

Kosz na odpady 

Ręcznik kuchenny 

Czajnik 

Grill 

Przenośna lodówka razem z wkładami 

Wyposażenie kampera

Wąż lub konewka do uzupełniania wody 

Środek czyszczący do zbiornika z wodą

Środki przedłużające zdatność wody 

Wąż i zbiornik do wody brudnej 

Środki neutralizujące zapach wody brudnej 

Szklane butelki 

Drabinka lub hoker 

Klin do rampy i hamulca 

Zestaw narzędzi 

Przedłużacz – najlepiej bębnowy 

Kabel przyłączeniowy CEE 

Markiza/przedsionek wraz z śledziami 

Parasol lub żagiel chroniące przed słoń-

cem 

Rozkładany stół i krzesła 

Koce 

Wycieraczka 

Bezpieczeństwo podróży

Trójkąt ostrzegawczy 

Kamizelka odblaskowa 

Apteczka pierwszej pomocy 

Czujnik dymu

Gaśnica/koc gaśniczy 

Koło zapasowe 

Zestaw naprawczy 

Lina holownicza z oczkiem 

Kable rozruchowe 

Latarka 

Apteczka z lekarstwami 

Urządzenie do nawigacji 



Więcej pożytecznych wskazówek na temat rzeczy i lekarstw niezbędnych w podróży znajdziesz w naszym 
artykule „Jak zaplanować podróż kamperem? – poradnik dla początkujących“. 

Niezbędna odzież

Kurtka przeciwdeszczowa 
Polar  
Szlafrok
Klapki 
Kalosze 
Strój do pływania
Odzież sportowa 
Buty sportowe 
Kapelusz chroniący przed słońcem 

Środki czystości

Miska do zmywania (składana) 
Gąbki i ściereczki 
Ekologiczny płyn do naczyń 
Suszarka do naczyń (składana) 
Ściereczki 
Gumowe rękawiczki 
Ekologiczny środek czyszczący 
Linka do prania
Kosz na bieliznę 
Proszek do prania 
Wiadro 
Zmiotka z szufelką 
Saperka 
Szufla do śniegu – w razie potrzeby 

Przybory łazienkowe

Mydło 
Papier toaletowy 
Środki do toalety chemicznej 
Pasta i szczoteczka do zębów 
Suszarka – w razie potrzeby 
Ręczniki różnej wielkości 
Środki higieny intymnej 
Produkty dla dzieci/niemowląt 
Szczotka/grzebień 
Chusteczki higieniczne 
Środki higieny osobistej
Środki do dezynfekcji 

Drobiazgi przydatne na kempingu

Zapałki/zapalniczka 
Świeczki 
Opaski zaciskowe (trytytki) 
Srebrna taśma 
Baterie 
Adapter do gniazdka 
Dodatkowe śledzie do przedsionka 
Lina 
Scyzoryk 
Budzik 
Przenośny zestaw pierwszej pomocy 
Zestaw do szycia 
Gry towarzyskie 

Dodatkowo

Lista zakupów spożywczych

Ryż i kasze 
Makaron 
Musli, owsianka, płatki kukurydziane 
Kawa i herbata (filtry do kawy w razie po-
trzeby)
Mąka 
Cukier 
Olej i ocet 
Sól i pieprz 
Przyprawy (według uznania)
Konserwy 

https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/co-zabrac-na-kemping

