Of het nu asfalt, gravel, zand of gras is, een Combi-Camp staat
overal standvastig en stormvast. Zonder haringen of scheerlijnen
opgezet in 30 seconden, en toch een vaste vloer onder de voeten.

op avontuur :

Wat zou het mooi zijn om
binnen 1 minuut je tent op te
zetten en dan ook nog 30 cm
boven de grond te zweven. Met
Combi-Camp kan dat. Al meer
dan 45 jaar.

In je vakantie moet je vrij,
spontaan en eigenwijs kunnen
zijn. En de reis moet al een
feest zijn. Anders is het geen
vakantie.

Een Combi-Camp schrikt niet
als je een keer een slechte weg
treft en is gemaakt voor snelle
overnachtingen op welk terrein
dan ook.
Een zijn met natuur, maar niet
Spartaans.

nachtrust:

Lekker naar de markt om verse vis of lokale groenten te
kopen. Met de droomkeuken van Combi-Camp wordt het
een feest om er iets heerlijks van te maken. Een koelkast,
aflegruimte en een comfortabele werkhoogte zijn de
ingrediënten om een feestmaal op tafel te toveren.
Ook genoeg van overvolle wegrestaurants waar je teveel
betaalt voor gaarkeuken kwaliteit?
Laat ze links liggen en haal die zelfgemaakte salade uit
je eigen koelkast. En voor de kinderen iets wat ze echt
lekker vinden in plaats van het zoveelste bordje friet met
knakworst.
De keuken van de Combi-Camp is op elk moment van de
dag open.

Begin je dag goed uitgeslapen, dan heb je er meer
plezier van. Als je kampeert kom je vaak gebroken uit
je bed. Zo niet in een Combi-Camp. Daar heb je een
lattenbodem die goed ventileert en een comfortabel
matras uit een stuk. Er is ruimte om een lekker dekbed
en kussens mee te nemen. Bijna alsof je thuis bent,
maar honderd keer beter dan in menig hotel.
De atmosfeer is aangenaam omdat de tenten van
Combi-Camp gemaakt worden van 100% katoen.
Dat ademt en isoleert warmte, kou en vocht. Het
slaapgedeelte is dubbeldaks, zodat een stilstaande
luchtlaag de warmte of de kou buiten houdt.
Ventilatieramen rondom zorgen voor een goede
doorstroming van frisse lucht, maar houden insecten
buiten.

» aan tafel «

extra ruimte:

accessoires :
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Hoe je reisgezelschap er ook uit ziet, waar je ook heen gaat,
met de accessoires van Combi-Camp maak je een wagen op maat.

140

ACHTERTENT

1700
1260

245

140

1355
Axel

GASTEN
CABINE
200

1355
Axel
4150
3445
525

2445

170

390

2010

170

KEUKEN
140

4150
2450

535

DEURLUIFEL

425

2010

Wagenschort voor/zij.

Boogluifel.

220 volt module.

Disselbak voor extra bagageruimte.

Fietsdragerframe.

Opbergschort wagentent.

Opbergschort keuken.

Aluminium regisseursstoel.

Windschermen kookplaat.

Isolatie pack wagenbak.

Snijplank.
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Geintegreerde afdekhoes ter bescherming
van de wagen tijdens de reis of voor de
deur.
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▲ Indeling met lits jumeaux
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Aart Kok Adventure Tenttrailer Import BV
Cruquiusweg 29
2102 LS Heemstede
Tel + 31 23-5471774
www.combi-camp.nl
Wijzigingen voorbehouden

