VÄLKOMMEN
TILL CAMPOOZ

2015 markerar början på Campooz. En idé blev till
verklighet. Resultatet blev så bra att vi bestämde oss
att fortsätta med det. Det dröjde inte länge förrän
vi hade ett stort antal återförsäljare. Från påsken
2016 och framåt visade vi upp Fat Freddy i vår
visningslokal. Resten är historia…
Efter Fat Freddy och Lazy Jack välkomnar vi under
denna säsong även Lola. Hon är vacker, luftig
och lite spännande. Det allra första uppblåsbara
släpvagnstältet, gjort av en trettio meter lång solid
slang.
Campooz gör terrängtält tillgängliga. Ett släpvagnstält
gjort för terräng och optimalt för alla modeller. Fråga
din återförsäljare efter en specialbroschyr.
Campooz är unikt! Åk iväg på äventyr och njut av
bekvämlighet och kvalitet.
Till Campooz!
Gert, Harry & Raoul

CAMPOOZ FAMILJ

Lola

Lazy Jack

Fat Freddy II

TVÅ HERRAR OCH EN

MATERIAL

ROBUST KVALITET

Tak/Tälttopp/väggar
Fixerat golv
Säng-/tältbotten
Ram
Luftslang (Lola)
Tältpålar och krokar (Lola)
Bagageförvaring under sängen
Markduk
Markduk till förtältet

450 gr/m2 oförstörbart revsäkert tyg
Stormankare insydda i duken
450 g/m2 PVC
galvaniserad stål ram, 18 mm plywood
galvaniserade stålrör, Ø 25 mm
Ø 15 cm diameter, PVC i innerslang
bambu
105 x 130 cm, dubbla gasfjädrar
450 g/m2 PVC med dragkedja och
kardborre
PE

FAT FREDDY II
KOMPLETT OCH FLEXIBEL

Döpt efter bandet Fat Freddy’s Drop! Varför? Idén att montera
ett tält på en släpvagn uppkom i Australien. En av männen
från Campooz körde igenom den australiensiska vildmarken i
flera veckor med bara en CD av Fat Freddy’s Drop, utan FMmottagning… Det är därför vår första modell bara var tvungen
att bli döpt till : Fat Freddy!
Det kan vara det mest kompletta släpvagnstältet i
Nederländerna. Det är världskänt hur lätt det är att sätta upp
Fat Freddy. Du köper ett komplett släpvagnstält från
Campooz,en flexibel markis/förtält med avtagbara sidoväggar
ingår.Det ingår även en stege som används för att komma till
sängen och en fast 13-nyckel för att montera av tältet.
Att sova bekvämt under en tältduk, romantik under stjärnorna
och ett äventyr? Kör då mot horisonten med Fat Freddy
bakom bilen.
• Uppsättning på under fem minuter
• Äventyrligt utseende
• Gjord för att resa med

FAT FREDDY II

FAT FREDDY II
SPECIFIKATIONER

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Innehåller markis/förtält
Tillverkad av robusta kvalitetsmaterial
Optimal ventilation tack vare Clima-C Systemet
Fixerat golv med 10 cm vattenavstötning
Dubbelsäng (170 x 200 x 10 cm)
Kallskummadrass men avtagbart och tvättbart fodral
Sängstege i stål
Bagagelucka med gasfjädrar
Håller småkryp ute
Myggnät mellan sov- och boutrymme
3-lagers standardfönster
Två öppningar med blixtlås för elektricitet
Tältvestibul bestående av tre separata väggar
Tältvestibul utan sidoväggar som kan användas som markis
Lastlucka som kan användas som arbetsyta
Integrerade spännband
Snabbmonterat tältpinnesystem
Reparationskit, pinnar, spännband och hammare

DIMENSIONER
Sovutrymme
Boutrymme
Vestibul
Totalt
Med sidomarkiser
Tältvikt
Höjd
Höjd boutrymme
Höjd sovutrymme

175 x 220 cm
220 x 220 cm
395 x 220 cm
395 x 440 cm
635 x 440 cm
120 kg
230 cm
180 - 230 cm
50 - 110 cm

1
2
3

1

2

3

LAZY JACK

SPATIÖS, FANTASTISK

Storebrorsan till Fat Freddy! Lazy Jack har
mycket utrymme och fyra bekväma sängar.
Alla madrasser är inkluderade och är lätta att
vika för att ta in och ut.
En varning är på sin plats. Lazy Jack
drar till sig mycket uppmärksamhet på
campingplatsen, du kan behöva förklara då och
då var du har köpt den häftiga vagnen.
• Stor boyta
• Den andra sovytan viks ut
• Fyra sängplatser med madrasser

LAZY JACK

LAZY JACK
SPECIFIKATIONER
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Innehåller markis/förtält
Gjort av robusta kvalitetsmaterial
Optimal ventilation tack vare Clima-C Systemet
Fixerat golv med 10 cm vattenavstötning
Dubbelsäng (170 x 200 x 10 cm)
Sovkabin (140 x 200 x 10 cm)
Kallskummadrass men avtagbart och tvättbart fodral
Sängstege i stål
Bagagelucka med gasfjädrar
Håller småkryp ute
Myggnät mellan sov- och boutrymme
3-lagers standardfönster
Två öppningar med blixtlås för elektricitet
Tältvestibul bestående av tre separata väggar
Tältvestibul utan sidoväggar som kan användas som markis
Lastlucka som kan användas som arbetsyta
Integrerade spännband
Snabbmonterat tältpinnesystem
Reparationskit, pinnar, spännband och hammare

DIMENSIONER
Sovutrymme 1
Sovutrymme 2
Boutrymme
Vestibul
Totalt
Med sidomarkiser

175 x 220 cm
140 x 200 cm
270 x 220 cm
445 x 220 cm
585 x 440 cm
705 x 445 cm

1
2
3
4

Höjd
Höjd boutrymme
Höjd sovutrymme 1
Höjd sovutrymme 2
Tältvikt

1

230 cm
175 - 230 cm
50 - 110 cm
110 - 150 cm
180 kg

3

4

2

LOLA

EN SLANG, EN VENTIL

Luftig, feminine och spännande. Detta är Lola. Trevligt
att träffas! En absolut innovation och det mest
omtalade släpvagnstältet 2018.
Lola är design. Gjort av en slang med en ventil.
Trettio meter lång och oförstörbar. Den inkluderade
kompressorn med ett starkt uppladdningsbart batteri
försäkrar att Lola är redo inom fem minuter. Pålarna till
markisen och tältpinnarna är gjorda av hållbar bambu.
Låt dig frestas hos en av våra återförsäljare. Tillverkad
av Campooz!
• Solid slang med dubbla väggar
• Inkluderar en uppladdningsbar kompressor (12 volt)
• Stänger och tältpinnar av bambu

LOLA

SPECIFIKATIONER

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
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•

Med en kraftfull uppladdningsbar kompressor
Markis inkluderad
Markisstänger och tältpinnar av hållbar bambu
Optimal ventilation tack vare Clima-C Systemet
Fixerat golv med 10 cm vattenavstötning
Madrass (160 x 200 cm)
Kallskummadrass men avtagbart och tvättbart fodral
Sängstege i stål
Bagagelucka med gasfjädrar
Håller småkryp ute
Myggnät mellan sov- och boutrymme
Integrerade spännband
3-lagers standardfönster
Lastlucka som kan användas som arbetsyta
Snabbmonterat tältpinnesystem
Reparationskit, pinnar, spännband och hammare
16 tältpinnar av bambu och spännband

DIMENSIONER
Sovyta
Boyta
Markisdjup
Markisbredd
Höjd
Höjd boendeyta
Höjd sovyta
Tältvikt

165 x 220 cm
200 x 225 cm
180 cm
500 cm
220 cm
170 - 220 cm
50 - 100 cm
70 kg

1
2

1

2

AVTAGBART TÄLT
ARBETE OCH CAMPING

camping

arbete

En fast 13-nyckel är allt du behöver för att montera av tältet från släpvagnen.
Detta gör Campooz till ett unikt koncept! Tältet placeras upprätt i garaget
medan släpvagnen kan användas resten av året.

CLIMA-C SYSTEMET
SMART VENTILATION

Alla Campooz-modellerna
är utrustade med ClimaC-systemet. Ett smart
ventilationsystem som utlovar
en behaglig temperatur under
varma dagar och nätter. Det
speciella vikbara taket ser till
att varm luft kan ta sig ut. Den
är utrustad med svarta och
värmereflekterande myggnät och
markiserna skapar en barriär mot
solstrålar.

• Optimal ventilation mot kondensation
• Värmereflekterande myggnät
• Ett andra sovutrymme med tropiskt
tak (Lazy Jack)
• Sidomarkiser mot solvärme
• Vikbart tak med myggnät, tältduk
dubbelt blixtlås och vattenavstötning

SLÄPVAGN
365 DAGAR PÅ ÅRET

En Campooz behöver en robust tysk kvalitetssläpvagn. Montera enkelt av tältet från
släpvagnen så kan du använda den året runt. Släpet är byggt för tyngre arbete. Tack
vare dess dimensioner är den anpassad till alla typer av byggmaterial. Det går även att
välja till en extra lång dragstång.

OFFROADER
Nytt 2018. Campooz Terräng. Tuff, stark,
robust och överkomlig. Med specifikationer
anpassade efter terräng. Tillgänglig som släp
för alla modeller. Chassit lackeras i valbar
färg. Fråga återförsäljaren efter
specialbroschyr.

SPECIFIKATIONER
•
•
•
•
•
•

750 kg bromsad ( 1000 kg)
Finns med förlängd dragstång
1.300 liter lastkapacitet
V-chassi och stora 13 tums hjul
Chassit är galvaniserat
Botten är av vattenfast plywood

•
•
•
•
•
•

Fästöglor infällda i botten
Plats för cykelhållare
Baklucka med inbyggt lås
13-pins kontakt med backljus
Stödben och stoppkloss
TÜV- certifikat

DIMENSIONER & VIKT
Typ av konstruktion
Volym
Totalvikt
Egen vikt Fat Freddy
Laskapacitet Fat Freddy
Egen vikt Lazy Jack
Laskapacitet Lazy Jack
Egen vikt Lola

stålchassi
aluminiumkonstruktion
1300 liters
750/1000 kg
320 kg
430/680 kg
380 kg
370/620 kg
270 kg

Lastkapacitet Lola
Längd (inuti)
Längd (totalt)
Bredd (inuti)
Bredd (totalt)
Höjd (inuti)
Höjd (totalt)
Flakhöjd

480/730 kg
205 cm
321,5 cm
131 cm
177 cm
50 cm
104 cm
53 cm

ACCESSOIRES

& Extra’s
Oberoende av väder?
Matlagning?
Mer utrymme?
Prydligt tält?
Utmärkt sömn?
Smakfullt?
Gropig väg?
Punktering?
Guld i släpvagnen?
Någonting annat?
Sprida ut vikten?

Wild Anna!
Kök!
Extra markis!
Tältförvaring!
Froli-sängsystem!
Lätt metall fälgar!
Stötdämpare!
Reservdäck!
Lås!
Tältpinnar av bambu!
Extra pinnväskor!

Wild Anna

Nyanserad duk och superhammock i
ett. Gjord av den berömda Campoozrevstoppsduken.

Kök

Campooz-köket passar i den
bakre delen av tältvagnen. De
utvikbara benen gör att du kan
använda köket var du vill. Ramen
är gjord av aluminium, skåpen av
solid canvas och arbetsskiva av
bambu.

Extra markis

Lätt att fästa med dragkedja på
förtältet. Ramen är identisk med
den till förtältet. Ingår en
Campooz-förvaringsväska och

Förvaringsboxar

Froli-sängsystem

CP101*
CP102
CP103
CP104*

Den perfekta sömnen! Frolis sängsystem
bidrar med extra komfort och ventilation
av din madrass.

40 X 30 X 14 CM
40 X 30 X 24 CM
60 X 40 X 24 CM
60 X 40 X 44 CM

* CP101 är för pinnar och rep
** CP104 är till förtältet (2 delar behövs)

Annat
• En stabil väska till stängerna • Lättmetall fälgar

• Väska till stänger

• Reservdäck med hållare

• Extra trappsteg

• Set med bambupinnar (8 delar)

SLUTLIGEN
Campooz är ett holländskt märke. Tåliga och unika
tältvagnar för entusiasten. Vi är ständigt på jakt efter
nya och roliga saker. Vi gillar att bli inspirerade av
människor och situationer vi möter.
Har du ett förslag eller en kommentar? Hör av dig!
Skicka ett mail till info@campoz.com

Tack till
• Staatsbosbeheer - fotografi Kootwijkerzand
• Camping Meerwijckstrand - fotografi Zuidlaardermeer
• Jehudi van Dijk - vår hemdesigner
• Fotograf IJszenga
• The Media Company
• Chibi Design

Återförsäljare | Campooz kan endast köpas hos
återförsäljare.
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