CAMPING MED
CAMPOOZ!
VRIJHEID EN AVONTUUR

Frihe t och äventyr
..

Robusta tältvagnar, enkla att fälla upp. Välkommen till Campooz! Skapad
av vår passion för Camping, med känsla för kvalitet och design. Trevligt att
du har vår broschyr i dina händer! Glad att träffa dig om detta är vårt första
möte.
För oss betyder semestrar frihet, upptäcka det okända; en oändlig resa
fylld med nya möten, upplevelser och destinationer på resans väg. Upptäck
världen med en Campooz tältvagn efter din bil.
Den här säsongen introducerar vi Easy load-systemet. Lyft enkelt upp
tältpaketet utan att fälla upp tältet, ett superbekvämt takräcke monteras
över tältpaketet, en myggnäts front till förtältet, bredare trappsteg i bambu
och ett hängskåp för köket. Sist men inte minst har Wild Anna ersatts av
Brave Dave. Det är inte till salu, men redan legendariskt.

Ställ horisonten som din destination och åk på aventyr!

Gert & Raoul

SEDAN

2015

Grundat hösten 2015. Från idé till verklighet. Från
påsk 2016 fick Fat Freddy en chans att bli beundrad i
utställningslokalen. Lazy Jack, Lola, Ugly Betty och Wild
Anna följde strax efter. 2019, familjen utökades ytterligare
till att omfatta Campooz Caravanning, bestående av
Trekking soltak för att ge husvagnen ett nytt utseende.

VÅR FAMILJ

Fa t Fre dd Y & Laz Y J ack

MATERIAL
Tak/kapell/väggar
Solmarkis
Fast golv
Sängbotten
Ram
Trekking stänger
Bagageförvaring under sängen
Köröverdrag
Förtältsbotten (Camping)

450 gr/m2 flamsäkert ripstop bomull
med insydda stormankare
300 gr/m2 flamsäkert ripstop bomull
450 gr/m2 PVC
Rostfri stålram
18 mm plywood
Aluminium, Ø 22/25 mm
Bambu
105 x 130 cm, dubbla gasfjädrar
450 g/m2 PVC, med dragkedja och
kardborre
PE med kardborre

FAT FREDDY*

Varan k l assiker
“

Fat Freddys lätta uppsättning är världsberömt. Vår tuffa klassiker är en
världsrekordhållare. Raoul lyckades slå upp och fälla ihop Fat Freddy 99 gånger
på 6 timmar.
Fat Freddy* finns i två versioner, Trekking och Camping. I båda ingår alla tillbehör
i grundpriset. Du kan också expandera med Ugly Betty till en tältvagn för fyra
personer.
Du får en bekväm och perfekt ventilerad sovplats, du kan titta på stjärnorna och
fyllas av äventyrslust! Fat Freddy*!
•
•
•
•

Trekking och Camping version
För två eller fyra personer
Supersnabb att sätta upp
Äventyrligt utseende

Uppkallad efter bandet Fat Freddy’s Drop. Varför? Idén att
montera ett tält ovanpå en trailer kommer från Australien. En
av Campoozs grundare körde igenom vildmarken i veckor med
bara en CD av Fat Freddy’s Drop. Och ingen FM-mottagning,
namnet blev det självklara valet...

FAT FREDDY*

SVRIJHEID
p e c i f i ENk aAVONTUUR
ti o n e r
•

Trekking, soltak med bambupinnar

•

Camping, skärmtak och väggar

•

Rostfritt stål, aluminiumrör

•

Optimal ventilation tack vare Clima-C Systemet

•

Fast golv med 10 cm vattenavstötning

•

Dubbelsäng (170 x 210 x 10 cm)

•

Kallskummadrass men avtagbart och tvättbart fodral

•

Sängstege

•

Bagagelucka med gasfjädrar

•

Garanterat insektsfri

•

Myggnät mellan sov- och bodel

•

3-lagers standardfönster

•

Två blixtlås med öppning för elkabel

•

Integrerade spännband

•

Snabbmonterat tältsystem

•

Reparationskit, pinnar och spännband

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

Sovdel
Bodel
Förtält /Solmarkis
Totalt
Inklusive sidomarkiser
Höjd
Höjd bodel
Höjd sovdel

1

2

3

1
2
3

LAZY JACK*

Var vinnare

Fat Freddys* storebror! Lazy Jack* är rymlig och har fyra bekväma sovplatser.
Du kan expandera med Ugly Betty till en tältvagn för sex personer. Som Fat
Freddy* finns vår vinnare i två versioner. Trekking och Camping.
Under de senaste två åren har människor regelbundet bett oss att göra det
möjligt att kunna ta bort Lazy Jacks* andra sovkabin. Det går! Nu är det möjligt
att förvandla den till en tvåmans tältvagn med en generös boyta.
Komplett med alla tillbehör, tålig och passar alla typer av familjesituationer.
Lazy Jack* är den mest flexibla tältvagnen i världen!
•
•
•
•

Trekking och Campingversion
Lazy Jack* för två, fyra eller sex personer
Fyra sovplatser är standard, inklusive madrass
Andra sovkabinen är avtagbar

Vad betyder ett namn? Försök att komma på ett namn som inte
är sämre än Fat Freddy. Vi kom på många namn under en lång
bussresa. Dave, Bill eller Jack? Vi kom snabbt överens. Lazy Jack
föddes!

LAZY JACK*

Sp e c i f i k a t i o n e r
•

Trekking, soltak med bambupinnar

•

Camping, skärmtak och väggar

•

Avtagbar sovkabin, med 2 madrasser

•

Rostfritt stål, aluminiumrör

•

Optimal ventilation tack vare Clima-C Systemet

•

Fast golv med 10 cm vattenavstötning

•

Dubbelsäng (170 x 210 x 10 cm)

•

Sovkabin (140 x 200 x 5 cm)

•

Kallskummadrass men avtagbart och tvättbart fodral

•

Sängstege

•

Bagagelucka med gasfjädrar

•

Garanterat insektsfri

•

Myggnät mellan sov- och bodel

•

3-lagers standardfönster

•

Två blixtlås med öppning för elkabel

•

Integrerade spännband

•

Snabbmonterat tältsystem

1

3

2

4

DIMENSIONER
Sovdel 1
Sovdel 2
Bodel
Förtält /Solmarkis
Totalt

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

Inklusive sidomarkiser
Höjd
Höjd bodel
Höjd sovdel 1
Höjd sovdel 2

705 x 445 cm
230 cm
175 - 230 cm
50 - 110 cm
110 - 150 cm

1
2
3
4

UGLY BETTY

Sovst uga och ext ra t äl t
..

Är barnen fortfarande för unga för att sova ensam i ett tält? Då ansluter
du Ugly Betty till Fat Freddy* eller Lazy Jack*. Vill barnen inte längre
vara i tältvagnen med mamma och pappa? Då sätter du upp Ugly Betty
bredvid den. Följer barnen inte längre med dig på semester? Då
lämnar du Ugly Betty hemma. Det kan mycket väl vara det
trevligaste tältet som finns.
•
•
•
•

Stomme av aluminium
Campooz flamsäkert ripstop bomull
Med två madrasser
200 x 200 cm

SOLMARKIS

T

rekkin och Cam in

Välj en Trekking eller Camping modell. Trekking är en vacker solmarkis
är ett vackert gjord av ripstop bomull, inklusive tre bambu stänger.
Camping varianten är en solmarkis med två separata sidoväggar, en
främre vägg som monteras ihop efter behov. Du kan även bygga på
förtältet med en extra solmarkis.

CAMPING
Förtält/markis med tre separata väggar

TREKKING
Solmarkis med bambu stänger

FLEXIBILITET

Fran t va t ill sex personer

och tillbaka

Antalet sovplatser är flexibelt. Campooz Tältvagn anpassas efter din
familjesituation. Utan barn, med (bonus) barn, barn som sover separat,
eller barn som bor hos sina mor/farföräldrar. Kombinationerna är oändliga!

• Fat Freddy * för två till fyra personer
• Lazy Jack * för två, fyra eller sex personer
• Sovdel 2 avtagbar på Lazy Jack *
• Ugly Betty monteras på tältet eller fristående

DEMONTERBART
TÄLT
..

Sl ä p va g n oc h Cam p in g
Allt du behöver är en 13 mm nyckel för att ta bort tältet
från släpvagnen. Tältet kan enkelt förvaras upprätt i
garaget när du fortsätter att använda trailern under resten
av året.

CLIMA-C-SYSTEMET
En behaglig temperatur under varma dagar och nätter tack vare vår smarta ventilation.
Den speciella konvertibla taket ser till att varm luft finner sin väg ut.
• Optimal ventilation, för att förhindra kondens
• Värmereflekterande myggnät
• Värmeavvisande tak på andra sovdelen
(Lazy Jack)
• Sido skärmtak för att reducera solvärme
• Öppningsbart tak med myggnät

INSEKT-SÄKER
En Campooz tältvagn är garanterat insektssäker. Alla fönster i huvud tältet är utrustade
med ett myggnät. Vi introducerar en myggnätsfront som ett tillbehör till Camping
markisen i år. Du kan nu njuta av att sitta ute utan att bli störd av myggor och andra
småkryp.

TRAILER

365 d ag ar om aret

Campooz tältpaket har kombinerats med en släpvagn av bästa tyska
kvalitet. Montera enkelt av tältet från vagnen så kan du använda
denna året runt. Släpet är perfekt för tunga arbeten, och lämpar sig
för alla byggmaterial tack vare de praktiska dimensionerna. Standard
är en extra lång dragstång.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stålchassi, aluminiumkonstruktion
750 kg bromsad
1 300 liters bagageutrymme
Extra lång V-formad dragstång
Stora 13-tums hjul
Varmförzinkat chassi
Botten är vattenfast plywood
Surrningsöglor inbyggda i flakbotten
Bakläm med inbyggd låsning
13-stifts kontakt med backljus
Stödben och stoppklossar
TÜV-certifikat

DIMENSIONER
Längd (insida)
Längd (totalt)
Bredd (insida)
Bredd (totalt)
Höjd (insida)
Höjd (totalt)
Last höjd

205 cm
351,5 cm
131 cm
177 cm
50 cm
104 cm
53 cm

TJÄNSTEVIKT/
LASTVIKT
Fat Freddy* Camping
Fat Freddy* Trekking
Lazy Jack* Camping
Lazy Jack* Trekking

290/460 kg
270/480 kg
350/400 kg
330/420 kg

TERRÄNGFORDON

Fa t Fredd Y & Laz Y J ack

Tuff, robust och i princip oförstörbar. Sand, gjytja eller branta sluttningar?
Ett terrängfordon från Campooz hänger alltid med. Specifikationerna är
imponerande.
Offroad versionen finns tillgänglig i alla modeller. Offroaden tillverkas efter
beställning och byggs utifrån dina önskemål. Ramen lackeras i valfri önskad RALkulör. Utan extra kostnader.
Kulhandskens höjd är justerbar och fälgarna finns tillgängliga i Land Rover och
Toyota hitch. Då kan du även använda bilens reservhjul till släpvagnen.
•
•
•
•
•

380 mm markfrigång
580 mm vadande djup
23 ° frivinkel
45 ° lateral lutning
1 800 kg lastkapacitet

TILLBEHÖR

Nyhe t er 2020

LASTBÅGAR
Transportera dina cyklar eller andra
tillhörigheter ovanpå tältvagnen! Tack
vare den smarta konstruktionen kan
du enkelt vika lastbågarna framåt över
dragstången. Detta gör att du kan
ställa upp Campoozen utan att behöva
demontera lastbågarna.

EASY LOAD

MYGGNÄT

Baserat på idéer från många Campooz ägare! Ett
1 300-liters bagageutrymme, ännu lättare att
nå. Inte bara genom bakluckan men nu också
ovanifrån, utan att behöva fälla upp tältet.

Sitt ute utan att några myggor kommer
åt dig? Vårt myggnät håller myggorna
på rätt sida!

NYHET: SIDOVÄGGAR
TREKKING
SOLMARKIS

NYHET:
FÖRVARING
UNDER
KÖKET

BREDA
STEG
NYHET:
NU I BAMBU

EXTRA SOLMARKIS

FÖRVARINGSFICKOR

BRAVE
DAVE
..

Ovärderlig

Om du trodde att Wild Anna var spännande
så har du ännu inte sett Modiga Dave! Redan
legendarisk och verkligen ovärderliga. Det
är mycket mer än bara några delar på en
gräsmatta. För att ge dig en smygtitt: den
är utformad för att ge dig den ultimata
kick backen och skön relax. Nyfiken på att
ta reda på vad det är? Håll ett öga på vår
hemsida.

SÄNGSYSTEM

OCH...
•
•
•
•
•

Stötdämpare
Reservhjul inkl. fäste
Lås till bakluckan
Stång påse
Förvaringsboxar

OCH

E n s a k t i l l...

Vi älskar camping och äventyr, och vi vill dela denna passion genom att skapa
fantastisk campingutrustning och tillbehör. Vår inspiration kommer från de
platser vi besöker och de människor vi möter. Har du något att inspirera oss
med? Låt oss veta!

WORLD CAMPOOZ DAY
Vår årliga fest har snabbt förvandlas till en rolig festival. Den kommande träffen
kommer att äga rum på en ny plats. Campooz ägare är inbjudna att komma på träffen den hegen. Alla är välkomna på lördagen. Vi kommer att se till att ha alla de rätta
ingredienserna för den bästa festivalatmosfär i detta campingland Holland: från
levande musik till demonstrationer, BBQ och massor av andra roliga saker. Du är mer
än välkommen att komma med oss! Du hittar mer information på vår hemsida.

TACK VARE:
•
•
•
•
•

Diederik, May, Sabine, Rick, Bianca, Liselot & Julian.
Jan Jans Haak från Markwijksoord och van der Meulens familj
Jehudi van Dijk-vår egen konstnär
Rob Baas-vår fotograf
Chibi design

ÅTERFÖRSÄLJARE
Campooz är endast tillgänglig hos återförsäljare. Se vår hemsida
och hitta din närmaste återförsäljare.

© 2019/2020 produktbilder från
denna broschyr får endast användas
med tillstånd av Campooz.

Volg ons!
campooz.com | info@campooz.com

