Mange opplevelser starter der
hvor grusveien begynner, der
hvor steinene og vannpyttene
utvider seg. Det er ikke tilfeldig
at Combi camp er Norges og Islands mest foretrukne teltvogn.
Den tar deg med ut på eventyr
uten at du blåser av veien.
Å kjøre er ikke kun et spørsmål om antall kilometer - det

på tur :

handler om å ha friheten til å
kunne ta seg fram hvor enn
man måtte ønske det.
Du kan bytte campingplass
så ofte du vil uten å styre med
teltplugger i det hele tatt.
Combi-camp har et fast gulv
som gjør at det blir behagelig
tørt og rent.

Vi synes det er genialt å kunne
slå leir i løpet av ett minutt
og ligge 30 cm over bakken i
et telt. På bakgrunn av dette
har ideen av combi-camp ikke
endret seg siden 1972, bare
designet har blitt bedre.

Ferie handler om spontanitet, frihet og enkelhet. Ferien
kan starte når man kjører ut
innkjørselen.
Vi mener det skal være enkelt
å komme seg på ferie. Når det

mest grunnleggende fungerer
og veikartet er kjøpt, kommer
resten av seg selv.
Hvorfor velge mellom natur og
komfort – når du kan få begge
deler.

nattesøvn:

Har du vært på fiske-, bær- eller sopptur, eller har kjørt
innom nærmeste by for å kjøpe lokale grønnsaker, fisk,
kjøtt og mer.
Med drømmekjøkkenet fra Combi-Camp er det en fornøyelse å tilberede et deilig måltid. Et kjøleskap, god plass
på kjøkkenbenken pluss en komfortabel arbeidshøyde er
et godt grunnlag når du skal tilberede et festmåltid.
Har du også fått nok av veikroene, hvor du betaler alt
for mye for et måltid av lav kvalitet? Kjør forbi dem og
ta dine egne lekre matvarer ut av kjøleskapet og lag noe
velsmakende til hele familien.
Venting på ferje, går mye raskere med en kopp nytraktet
kaffe fra combi-camp komfyren.
Ditt kjøkken i Combi-Campen er åpent til alle døgnets
tider og på helligdager!
Du vil ha en komfortabel seng med myk, skumfylt
madrass og lamellbunn. Den er like stor som den du
måtte ha hjemme. Det er nok plass til dyner og puter,
akkurat som du er vant til hjemme. Sovetelt (innetelt)
holder mygg og insekter ute, men gir allikevel nok
ventilasjonsmulighet.
Inneklimaet i teltet er komfortabelt, takket være spesialduken med ventilasjonsmuligheter. Selv når det
regner blir det ikke kondens i teltet.
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Aart Kok Adventure Tenttrailer Import BV
Cruquiusweg 29
2102 LS Heemstede
Tel + 31 23-5471774
www.combi-camp.com
Vi tar forbehold om forandringer

