


Til familier, der har brug for mange sovepladser, 

og som især også vil tage meget med. FLEXI har 

som standard 6 sovepladser og et enormt baga-

gerum på 1200 liter, der altid er tilgængeligt, 

også når teltet er slået sammen. Om vinteren 

kan telt-enheden tages ned, og du har en baga-

getrailer til pejsebrænde og lignende. Egenvæg-

ten på kun 400 kg er ligeså lav som prisen. 

FLEXI fra 
Combi-Camp

>>flexi camping<<



Teltdesignet er tydeligt Combi-Camp, men Flexi 

er en helt ny tilføjelse til sortimentet. Som du 

er vant til fra Combi-Camp, er det et All-in-One 

koncept. Forskellen er, at du kan tilføje eller 

fjerne moduler, som du vil:

x Bagagetrailer

x Teltvogn

x Transporter

Med disse moduler kan Flexi bruges  

hele året rund. 

Hele året 
rund…

>>all-in-one<<



Du får  
altid

x 1200 liters bagagerum

x Mulighed for at læsse og  

losse uden at sætte telt op

x Demonterbar telt-enhed

x Automatisk fortelt

x Stormkroge

x To senge med lamelbund

x Bagagerum/børnetelt

x Vinduer i sovekabine

x Påløbsbremse

>>altid<<

         >>  flexi er pakket med
    nyttige detaljer, som gør  
                camping behageligt <<



x Campingkøkken

x Variosejl

x Presenning, der lynes på

x Bullbars

x Aluminiumshjul

x Sorte hjulkasser

Hvad du kan 
føje til efter 
eget ønske>>tilfØje<<





Vedligeholde-
sesfri og  
letvægt

Teltet er komfortabelt takke være materialebru-

gen og ventilationsmulighederne. Også når det 

regner, har du fuldt udsyn, selv fra din seng.

Nem at vedligeholde, letvægts-vognkasse i alu-

minium sandwich-materiale. Bunden er af 15 mm 

lamineret træ, altså egnet til transport af mere 

end blot campingudstyr.

>>fuldt udsyn<<



ekstra plads ekstra udstyr

Opstilling

Køkken særskilt Vario solsejl Side bars, alu hjul,  
hjulkasse sort

Opbevaringslommer,  
ekstra sovekabine, underlag 
med lynåse

  Comfort Tent & Trailer

Maks. tilladt vægt  750 kg 750 kg

Egenvægt  430 kg 400 kg

Nyttelast  320 kg 350 kg

Nyttelast køkken  35 kg -

Mål inkl. vognstang LxBxH cm  398x146x110 365x170x118

Bagagerum LxBxH cm  215x70x25 210x115x47

Banken LxBxH cm (2x)  215x35x20 -

Bagagerum køkken BxDxH cm 140x42x30 -

Hjulstørrelse  155/70R13 185/70R13

Dæktryk  2,5 BAR 2,5 BAR

Maksimal hastighed  140 km/h 140 km/h

Tekniske daTa på Flexi
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Aendringer forekommer

Aart Kok Adventure Tenttrailer Import BV

Cruquiusweg 29

2102 LS Heemstede

Nederlandene

Tel + 31 23-5471774

www.combi-camp.dk


