
DE FLEXI IS GEMAAKT VOOR gezinnen die veel slaapplaatsen 

zoeken en vooral ook veel mee willen nemen. Met de stan-

daard zes slaapplaatsen en een bagageruimte van 1400 liter 

heeft iedereen de ruimte zijn geliefde kampeerspullen mee te 

nemen. Daarbij is deze bagageruimte altijd toegankelijk: ook 

als de tent opgevouwen is. 

Multifunctioneel

De Flexi is een onmiskenbare Combi-Camp, met het kenmer-

kende design en het all-in-one concept. De Flexi is echter he-

lemaal nieuw in het assortiment. De wagenbak is lichtgewicht 

De samenstelling van gezinnen is in de loop der jaren flink veranderd. Gingen traditionele 

gezinnen vroeger met twee kinderen op vakantie, tegenwoordig zijn het vaak samengestelde 

gezinnen, waar ieder van de partners met twee kinderen op zoek is naar ruimte in de tenttrailer. 

Combi-Camp heeft hier met de Flexi handig op ingespeeld. 
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Flexi
KAMPEREN

en onderhoudsvrij en uitgevoerd in aluminium sandwich 

materiaal. De bodem is uitgevoerd in 15 mm betonplex, dus 

geschikt voor het vervoeren van meer dan alleen de kampeer-

uitrusting. Hierdoor is de Flexi het hele jaar door te gebruiken 

en kun je naar eigen inzicht modules als bagagetrailer, tent-

trailer en transporter weglaten of toevoegen.

Standaard

De tent is comfortabel vanwege het materiaalgebruik (TenCate 

KD38 doek) en de ventilatiemogelijkheden. En ook als het 

regent heb je rondom uitzicht, ook vanuit je bed. Die bedden 

zijn 140 X 200, maar ook uit te breiden tot 240 cm met een 

bedverlenger. Daarbij komt de tenttrailer standaard al met: 

1400 liter bagageruimte, demontabele tentunit, automatische 

voortent, windhoeken, twee lattenbodem bedden, bagagebui-

del annex kindertent, ramen in het slaapgedeelte, oplooprem 

en kun je zoals gezegd laden en lossen zonder dat je eerst 

de tent op hoeft te zetten. Optioneel kun je nog kiezen voor 

een kampeerkeuken, varioluifel, inritsbare kuip, bullbars, 

aluminium wielen of zwarte wielkasten.

De Flexi Tent & Trailer is te verkrijgen in de kleuren ecru/

groen en ecru/grijs en heeft een vanafprijs van €5.995,-. Voor 

alle informatie en prijzen van de optionele mogelijkheden ga 

je naar combi-camp.nl. 

Specificaties:
 

MAX. TOELAATBAAR GEWICHT 750 kg

AFLEVERINGSGEWICHT 300 kg

LAADGEWICHT   450 kg

MATEN INCL DISSEL (LxBxH) 365x170x118

BAGAGERUIMTE (LxBxH) 195x120x54

WIELMAAT   185/70R13

BANDENSPANNING   2,5 BAR

MAXIMALE SNELHEID  140 km/h
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