oplevelser

Ingen stænger og ingen pløkker. Asfalt, klippegrund, grus, der er
ingen grænser for, hvor du kan slå din Combi Camp op.
I er altid hævet over fugt, vand og kulde fra jorden. Den faste
bund sørger for, at I kan krybe op i tørvejr. De Integrerede stænger
gør, at I med lethed kan slå lejr uden at skulle samle en eneste
stang.

:

Vi synes stadig det er genialt
at kunne slå lejr på 1 minut
– og ligge 30 centimeter over
jorden i et telt. På den måde
har ideen med en Combi Camp
ikke ændret sig siden 1972 –
kun designet.

Ferie handler om spontanitet,
frihed, og enkelthed. Når det
basale fungerer og vejkortet er
købt – kommer resten næsten
af sig selv. Vi mener det skal
være let at komme på ferie.
Ferien skal starte når man
kører ud af indkørslen.

I en tid hvor køretøjer og udstyr
bliver større og større, og me
reog mere komplekse – synes vi
stadig, at det at komme afsted
og pakke udstyret ud – skal
være så enkelt som muligt. I en
robust kvalitet, men uden for
meget at slæbe på.
Hvorfor vælge mellem natur
oplevelser og komfort – når
begge dele kan lade sig gøre?

Lad os erkende det først som sidst: Mad er en essentiel
del af det at holde ferie – og den eneste forskel på børn
og voksne er at børn har svært ved at vente 50 kilometer.
En håndmad, en kold kande saft eller en god ostemad
kan gøre underværker - uanset hvor gammel man er.
I kan komme til køkkenet, når I venter på færgen eller
holder ind til siden.
Madvarerne står klar i skufferne og i køleskabet.
Et vandfald, en kold frokost, og så en middagslur?
Meningen med ferien er netop, at I selv bestemmer.
I en Combi Camp er I hele tiden kun en håndbremse fra
en nylavet omelet eller en friskbrygget kop kaffe.
Køkkenet i en Combi Camp er meget robust, og det har
en god arbejdshøjde. Børnene kan sidde på bordet og se
maden blive tilberedt.

» jeg er sulten «

luft:
Ordet luft siger egentlig alt det er at sige om ferie.
Ud, væk og masser af tid. Men luft er også naturen,
lydene, døgnets skiften og de sanser som bliver væk
ket på en ferie. Det er derfor vi elsker teltet: Natten,
vinden, fuglene og lyden af vandløbet kommer med.
Teltdugen på en Combi Camp er lavet af 100% bom
uld. Vi bruger bomuld, som er produceret med størst
mulig hensyn til miljøet og bærer Öko-tex mærket.
Bomulden er så kraftig, at den kan klare et vandsøjle
tryk på mindst 3000 mm.
Ilt og luft kommer ind gennem teltdugen, uden kulden,
varmen og regnen følger med. Teltet beskytter uden
der opstår kondens. I vil opleve at klimaet i teltet er
svalt. At lyset filtreres blødt og behageligt.
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ekstrA udstYr :
Køresejl til vogn og køkken beskytter vogn
under kørsel, eller hvis vognen skal stå
ude i en periode.

Læstikke under vogn.

Vario solsejl.

Frontboks giver mulighed for at medbringe
ekstra bagage, som er godt beskyttet
under turen.

Ramme til cykelholder

Opbevaringslommer til vogntelt.

Opbevaringslommer til køkken

Combi-Camp stol fremstillet i aluminium
og slidsstærkt nylon.

Isoleringskit til vognkasse.

Aart Kok Adventure Tenttrailer Import BV
Cruquiusweg 29
2102 LS Heemstede
Tel + 31 23-5471774
www.combi-camp.dk
Med forbehold for ændringer

