


Gemaakt voor gezinnen die veel slaapplaatsen 

zoeken en vooral ook veel mee willen nemen. 

De Flexi heeft standaard 6 slaapplaatsen en  

een bagageruimte van 1200 liter, die altijd  

toegankelijk is, ook als de tent opgevouwen is. 

In de winter kan de tent unit eraf en heb je een 

bagagekar voor het haardhout en andere zaken. 

Het eigen gewicht is met 400 kg onwaarschijnlijk 

laag en dat geldt ook voor de investering.

>>flexi kamperen<<

speciaal Gemaakt  

voor gezinnen…



>>all-in-one<<

Het design van de tent is duidelijk  

Combi-Camp, maar de Flexi is een heel  

nieuwe toevoeging aan het assortiment.  

Zoals je van Combi-Camp gewend bent  

is het een All-in-One concept.  

Het verschil is dat je de modules naar  

believen kunt toevoegen en weglaten:

x Bagagetrailer

x Tenttrailer

x Transporter

Een Flexi kun je het hele jaar door gebruiken 

omdat er gebruik gemaakt wordt van een  

modulair platform.

het hele 

jaar door…



Wat je  

altijd krijgt

x 1200 liter bagageruimte

x Laden en lossen zonder tent opzetten

x Demontabele tent-unit

x Automatische voortent

x Windhoeken

x Twee lattenbodem bedden

x Bagagebuidel annex kindertent

x Ramen in het slaapgedeelte

x Oplooprem

>>altijd<<

         >>  De Flexi zit vol met  
                              handige details die van  
             kamperen een feest maken <<



x Kampeerkeuken

x Varioluifel

x Inritsbare kuip

x Bullbars

x Aluminium wielen

x Zwarte wielkasten

x Opbergschot

x Extra slaaptentje

Wat je naar 

wens kunt 

toevoegen>>toevoegen<<





>>rondom 
          uitzicht<<

Lichtgewicht 

en onder-

houdsvrij

De tent is comfortabel vanwege het materiaal-

gebruik en de ventilatie-mogelijkheden.  

Ook als het regent heb je rondom uitzicht,  

zelfs vanuit je bed.

De wagenbak is lichtgewicht en onderhoudsvrij, 

uitgevoerd in aluminium sandwich materiaal.  

De bodem is uitgevoerd in 15 mm betonplex, 

dus geschikt voor het vervoeren van meer dan 

alleen een kampeeruitrusting.



  Comfort Tent & Trailer

Maximaal toelaatbaar gewicht 750 kg 750 kg

Afleveringsgewicht	 	 430	kg	 400	kg

Laadgewicht	 	 320	kg	 350	kg

Laadgewicht	keuken	 	 35	kg	 n.v.t.

Maten	incl	dissel	LxBxH	(cm)	 	 398x146x110		 365x170x118	

Bagageruimte LxBxH (cm)  215x70x25  210x115x47 

Bankkasten	LxBxH	(2x)	 	 215x35x20	 n.v.t.

Bagageruimte	keuken	BxDxH	(cm)	 140x42x30	 n.v.t.	

Wielmaat	 	 155/70R13	 185/70R13

Bandenspanning  2,5 BAR 2,5 BAR

Maximale snelheid  140 km/h 140 km/h

extra ruimte accessoires

Opzetten
TeChnisChe kenmerken van de Flexi

VARIOLUIFEL
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Kampeerkeuken Varioluifel Bullbars, alu wielen,  
zwarte wielkasten

Opbergschort, extra slaap-
tentje, kuipzeil inritsbaar 



Aart Kok Adventure Tenttrailer Import BV

Cruquiusweg 29

2102 LS Heemstede

Tel + 31 23-5471774

www.combi-camp.nl

Wijzigingen voorbehouden


