KAMPEER & CARAVANJAARBEURS 2012

Tent en trailer
in één!

Kennismaken met...

Combi-Camp Flexi

Optie: een luxe keuken die op elke
plek kan staan

De bagageruimte onder het rechterbed is bereikbaar door de lattenbodem omhoog te klappen

‘Bullbars’ rondom de aluminium wagenbak

150
cm

De Combi-Camp Flexi is een tenttrailer met een geheel aluminium wagenbak en
een afneembare tentopbouw. De wagen kun je als aanhanger gebruiken en de tent
sla je op in de schuur. Zo heb je geen winterstalling meer nodig!

De Flexi

heeft een tent met
een onmiskenbaar Combi-Camp-design
en veel opzetgemak. Standaard zitten er
vier slaapplaatsen in met eventueel extra
slaapruimte in een ondertent, annex
bagageruimte. De grote bagageruimte
van de aanhanger is altijd bereikbaar,
omdat je niet eerst de tent hoeft uit te
klappen. Erg praktisch met in- en uitpakken! Door de toepassing van aluminium

sandwichplaten van de wagenbak, weegt
het geheel slechts 300 kilogram. Het
maximaal toelaatbare gewicht is 750 kg.
Met 450 kg aan bagage neem je dus mee
op vakantie wat je maar wilt.

kun je bij de bagageruimte door de bedden omhoog te duwen met behulp van
gasdrukveren. Even het keukentje naar
buiten zetten (met wieltjes en verstelbare
pootjes), de klep laten zakken en dan de
tent-unit opzetten. Eenmaal opgezet kan
de middenstaander weg zodat je vrije inen uitloop hebt over de hele breedte van
de voorwand.
GEBRUIK

OPZETTEN

Opzetten is kinderspel. Je begint met
het verwijderen van het dekzeil. Na het
losmaken van de veiligheidsklemmen

Met twee grote slaapcabines en matrassen
(140 x 200 cm) met lattenbodem biedt de
Flexi een luxueus nachtverblijf. Met bedverlenging kun je één bed zelfs uitbreiden

tot 240 cm lengte! Bijzonder is dat de
wanden van de binnententen oprolbaar
zijn zodat je eindeloos kunt variëren met
je indeling. Het dak van de binnentent is
donkergekleurd en dat dempt lichtinval.
Fijn voor uitslapers! De Flexi heeft overal
ramen en ventilatieroosters waardoor ook
met slecht weer het leefklimaat in de tent
en het uitzicht naar buiten optimaal is.
Met de mooie Vario-luifel krijgt de tent
een extra dimensie. Hij biedt veel privacy
en bescherming tegen zon en regen. Het
losse keukenblok heeft een solide, moderne uitstraling door het gebruik van hout
(echt eiken) en aluminium. Door de vier
verstelbare pootjes staat de keuken altijd
stevig, op welke ondergrond dan ook.
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Veel ventilatiemogelijkheden
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Varioluifel

Specificaties (volgens opgave fabrikant)
MATERIAAL

Plus/min
opzetgemak
veel bagageruimte
luxueus nachtverblijf
is tevens aanhanger
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De onderhoudsvrije wagenbak heeft een
verzinkt onderstel met 750 kg-as en een
oplooprem. De bodem is van betonplex.
Het Tencate-doek is van katoen, voor een
deel ongebleekt met blauwgrijs of groen.
Hoewel de tent een Combi-Campuitstraling heeft door de horizontale
raamvlakken, is ook duidelijk de hand
van vouwwagenfabrikant Aart Kok
te herkennen, thans eigenaar van het
Deense vouwwagenmerk. Vooral de
kleurstelling, de ‘tent look’ en de keuken zijn typisch voor de specialist uit
Heemstede. •

Combi-camp Flexi
Opbouw
inclusief dissel (l x b x h)
Bedmaat
Leeggewicht
Maximaal toelaatbaar gewicht
Laadvermogen
Kleuren
Inclusief
Opties
Prijs
Informatie

Afmetingen (in cm)
365 x 151 x 118
140 x 200
300 kg
750 kg
450 kg
ongebleekt katoen met grijsblauw of groen
voortent, set zijschermen, bagagebuidel, lattenbodemset
Vario-luifel, extra slaaptentje, kuipgrondzeil, aluminium
velgen, kampeerkeuken, 12V-aansluiting, etcetera
vanaf € 5.995
www.combi-camp.nl
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