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CAMPING MED
CAMPOOZ
frihet och äventyr
Kvalitet, användarvänlighet, robust utseende
och ‘Holländsk Design’. Välkommen till Campooz
tältvagnar! Vi är ett holländskt varumärke med
stor passion för resor och camping. Grymt att
du har vår broschyr i dina händer eller på en
skärm. Är det första gången? Trevligt att träffas!
För oss betyder semester äventyr och frihet.
Upptäcka det okända. En ändlös resa med
möten, upplevelser och destinationer som
mellanlandningar. Vi tror inte att det finns något
bättre sätt att göra detta på än med Fred, Jack
eller Joe efter din bil.
I år introducerar vi långliggande bäddar. En länge
omtalad dröm för många Campooz ägare. Sleepy
Joe är en twist på Fat Freddy. Tältet öppnar mot
bakänden. Gå ur sängen utan att krypa över
någon.

Ställ med horisonten som
destination och åk på aventyr!

Det finns fler goda nyheter! Alla våra modeller är
standardutrustade med Easy Load-systemet och
en extra bekväm madrass. Slutligen har vi flera
nya tillbehör.
Brave Dave är redan legendarisk. En hängmatta,
Campooz stil. Du behöver inga träd och fästa
hängmattan i när du läser en bok eller ta en
tupplur. Precis som Wild Anna är den ovärderlig.
Då och då ger vi bort en. Vill du ha en? Låt oss
veta. Och vem vet...
Campooz campar. Förutom tältvagnar har vi nu
även solmarkiser till husvagn i vårt sortiment.
Trekking-markisen till tältvagnen har stått modell.
Happy Camping!

Gert & Raoul

Lätt att känna igen. De tre bröderna, Fred, Jack & Joe. Tillverkad med samma
robusta material. För två personer är tältvagnarna Fat Freddy och Sleepy Joe
perfekta. Lazy Jack är den ultimata tältvagnen för familjen. Med plats för två,
fyra eller sex personer att sova i.

Tak/kapell/väggar

450 gr/m2 flamsäkert ripstop bomull med insydda stormankare

Botten/ram

Vatten beständig plywood och rostfritt stål

Solmarkis Trekking

350 gr/m2 flamsäkert bomullstyg med ripstop

Köröverdrag

450 gr/m2 PVC

Poles Trekking canopy

Bambu

dutchdesign

LAZY JACK
SLEEPY JOE

FRED, JACK & JOE

FAT FREDDY

vår familj

FAT FREDDY

våran klassiker

FAT FREDDY
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. Naturligtvis är båda kompletta.
Med Ugly Betty, blir den enkelt en tältvagn till
fyra personer. Du sover otroligt bekvämt med
perfekt ventilation, du kan titta på stjärnorna
och fyllas av äventyrslust!

•

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

dimensioner

FAT FREDDY
specifikationer

•

Trekking version med solmarkis

Sovdel

175 x 220 cm

1

•

Campingversion med förtält

Bodel

220 x 220 cm

2

•

Enkel Uppsättning

Förtält /Solmarkis

395 x 220 cm

3

•

Rostfri stålstomme, aluminiumstänger

Totalt

395 x 440 cm

•

Clima-C System, optimal ventilation

Inklusive sidomarkiser

635 x 440 cm

•

Fast tältbotten med 1000 mm vattenpelare

Höjd

230 cm

•

Kingsize madrass (170 x 210 x 10 cm)

Höjd bodel

180 - 230 cm

•

Kallskum madrass och säng stege

Höjd sovdel

50 - 110 cm

•

Bagagelucka med gasfjädrar (105 x 130 cm)

•

Garanterat insektsfri

•

Myggnät mellan sov- och bostadsyta

•

Standard 3-lagers fönster

•

Två blixtlås med öppning för el

•

Integrerade stormlinor

•

Snabbmonterat tältsystem

•

Reparationssats, tältpinnar och linor

1

2

3

LAZY JACK

vår mästare

LAZY JACK
Fat Freddys storebror! Lazy Jack är rymlig och har fyra bekväma sovplatser. Med
Ugly Betty, kan det utökas till en sex-personers tältvagn. Precis som Fat Freddy
finns vår vinnare i två versioner: Trekking och Camping.
Lazy Jacks annex är avtagbart. Detta gör att
tältvagnen även passar för två personer med
en generös bostadsyta. Komplett, tuff för alla
familjekonstellationer. Lazy Jack är den mest
flexibla tältvagnen i världen.

•

Trekking och Camping version

•

Passar två, fyra eller sex personer

•

Standard utrustad med fyra sovplatser

•

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

		

dimensioner

LAZY JACK
specifikationer

•

Trekking version med solmarkis

Sovdel 1

175 x 220 cm

1

•

Campingversion med förtält

Sovdel 2

140 x 200 cm

2

•

Avtagbar sovkabin med 2 madrasser

Bodel

270 x 220 cm

3

•

Enkel Uppsättning

Förtält /Solmarkis

445 x 220 cm

4

•

Rostfri stålstomme, aluminiumstänger

Totalt

585 x 440 cm

•

Clima-C System, optimal ventilation

Inklusive sidomarkiser

705 x 445 cm

•

Fast tältbotten med 1000 mm vattenpelare

Höjd

230 cm

•

Kingsize madrass (170 x 210 x 10 cm)

Höjd bodel

175 - 230 cm

•

Kallskum madrass och säng stege

Höjd sovdel 1

50 - 110 cm

•

Bagagelucka med gasfjädrar (105 x 130 cm)

Höjd sovdel 2				

110 - 150 cm

•

Garanterat insektsfri

•

Myggnät mellan sov- och bostadsyta

•

Standard 3-lagers fönster

•

Två blixtlås med öppning för el

•

Integrerade stormlinor

•

Snabbmonterat tältsystem

•

Reparationssats, tältpinnar och linor

1

3

4

2

SLEEPY JOE

vår nykomling

SLEEPY JOE
Den efterlängtade varianten på Fat Freddy. Möt Sleepy Joe. Med längsgående
bädd kommer du in i sängen vid fotänden. Naturligtvis finns den i Camping eller
Trekking versioner, med Ugly Betty har ni fyra sovplatser.
Vi har återigen utökat vårt sortiment. Inget
mer krypande över varandra för ett besök
på toaletten mitt i natten. Många campare är
glada över detta. Sleepy Joe är snabb och enkel
att ställa upp.

•

Trekking och Camping version

•

Passar två eller fyra personer

•

Fälls ut i längsled

•

Enkel att sätta upp

Vi gillar att ge våra modeller namn som motsvarar deras identitet. Sleepy Joe med
sina långbäddar är perfekt för sjusovare som gillar att sova läääääänge. Du måste vara
mycket “sleepy” för det, precis som Joe. Sleepy Joe!

SLEEPY JOE

dimensions

SLEEPY JOE
specifikationer

•

Trekking version med solmarkis

Sovdel

175 x 220 cm

1

•

Campingversion med förtält

Bodel

225 x 175 cm

2

•

Enkel Uppsättning

Förtält /Solmarkis

490 x 240 cm

3

•

Rostfri stålstomme, aluminiumstänger

Totalt

490 x 415 cm

•

Clima-C System, optimal ventilation

Inklusive sidomarkiser

600 x 415 cm

•

Fast tältbotten med 1000 mm vattenpelare

Höjd

230 cm

•

Kingsize madrass (170 x 210 x 10 cm)

Höjd bodel

180 - 230 cm

•

Kallskum madrass och säng stege

Höjd sovdel

60 - 130 cm

•

Bagagelucka med gasfjädrar (105 x 130 cm)

•

Garanterat insektsfri

•

Myggnät mellan sov- och bostadsyta

•

Standard 3-lagers fönster

•

Två blixtlås med öppning för el

•

Integrerade stormlinor

•

Snabbmonterat tältsystem

•

Reparationssats, tältpinnar och linor

2

1

3

slaapcabine
sovstuga och
enextra
bijzettent
tält

UGLY BETTY

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

standard på varje tältvagn

EASY LOAD

Ingen kan vara utan den längre! Så från och med nu är det en del av
standardutrustningen. 1300 liter bagageutrymme nära till hands.
Via bakre luckan, sängluckan och uppifrån. Utan att behöva veckla
ut tältet.

gör ditt val

TREKKING OCH CAMPING
Våra tältvagnar finns i en Camping eller Trekking version. Valet är
ditt. Ska du campa på våren, när det fortfarande är kallt, eller ska
du till Sverige eller Norge? Då är Camping-versionen ett utmärkt
val. Gillar du värmen och jagar solen vid Medelhavet? Då ska du
överväga Trekking version.

CAMPING
Ett komplett förtält bestående av ett mörkt tak, två sidoväggar, en frontvägg
och förtältsbotten. Stativet är tillverkat i aluminium. Montera det är en
barnlek. Campingvarianten kan utökas med en extra solmarkis. Detta finns
i Trekking-versionen med tre bambustänger eller i Camping-versionen med
aluminiumstativ.

TREKKING
En vacker och karakteristisk solmarkis i lätt bomullstyg med
ripstop med slitstarka bambustänger och takstänger. På
solmarkisen kan monteras olika sidoväggar.

från två till sex och tillbaka

FLEXIBILITET

Antal 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 och Sleepy Joe för två till fyra personer

•

Lazy Jack för två, fyra eller sex personer

•

Sovdel 2 är avtagbar på Lazy Jack

•

Ugly Betty monteras på tältet eller fristående

bekväm camping

SMART VENTILATION
Clima-C-systemet
Behaglig temperatur under varma dagar och nätter tack vare den
smarta ventilationen. Det speciella konvertibla taket ser till att varm
luft hittar ut och att du kan sova under stjärnorna.
•

OOptimal ventilation, för att förhindra kondens

•

Värmereflekterande myggnät

•

Värmeavvisande tak i den andra sovkabinen (Lazy Jack)

•

Sido markiser för att skydda mot solvärme

•

Öppnigsbart tak med myggnät

Insekt-säker
En Campooz tältvagn är garanterat att vara insektssäker. Alla
fönster i huvud tältet är utrustade med myggnät. Camping förtältet
kan utrustas med en front av myggnät. Njuta utomhus utan att
besväras av myggor eller andra insekter.

365 dagar om året

TRAILER

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

•
•

Dimensioner
Längd (insida)		

205 cm

Längd (totalt)		

351,5 cm

Bredd (insida)		

131 cm

Bredd (totalt)		

177 cm

Höjd (insida)		

50 cm

Höjd (totalt)		

104 cm

Last höjd		

53 cm

TJÄNSTEVIKT/
LASTVIKT
Fat Freddy Camping

290/460 kg

Fat Freddy Trekking

270/480 kg

Stödben och stoppklossar

Lazy Jack Camping

350/400 kg

TÜV-certifikat

Lazy Jack Trekking

330/420 kg

Sleepy Joe Camping

320/450 kg

Sleepy Joe Trekking

300/430 kg

OFFROADER

till Fred, Jack och Joe

TERRÄNGSLÄP
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

Som en 4x4 entusiast, var Gert övertygad om att Campooz sortimentet inte skulle vara
komplett utan en Offroader. Det var en enorm utmaning att behålla funktionaliteter och
specifikationer för vår standardtrailer. Men vi lyckades! Trots den höga markfrigången är
bagageutrymmet fortfarande imponerande.

kvalitet och design

SPECIFIKATIONER

HUSVAGNAR
Karakteristisk form, lättvikt och enkelt att ställa upp. Trekkingmarkisen finns i sex olika storlekar och kan utökas med
sidoväggar. Väggarna är universella för både vänster och höger
som du enkelt fäster på stativet. Markisen levereras med ett
stålstativ som standard. Stativet finns även i aluminium till en
extra kostnad.

Trekking markis Storlekar
Finns i följande storlekar: 275, 300, 325, 350,
375, 400. Mät den raka delen av husvagnen eller
geiderskenan. Välj den storleken som kommer
närmast det uppmätta avståndet. - Har du mått
290 cm? Välj då Trekking 300. Är längden 390 cm?
Välj då Trekking 400.
Solmarkis

300 gr/m2 ripstop-tyg i bomull

Färg

Beige

Sidoväggar

300 gr/m2 ripstop-tyg i bomull

Stativ

Stål eller aluminium

Stänger

Ø 25/22 mm

Vikt markis

8 kg (17,6 lbs)

Vikt stativ

11 kg (24,3 lbs)

Tillbehör
Trekking-markisen kan utökas med sidoväggar.
Med fönster, utan fönster eller med myggnät. Du
fäster enkelt väggarna på stativet.

TURBO

nytt 2021

SOLMARKIS

TILLBEHÖR

Kan sättas upp i turbofart!
Ännu snabbare än våra andra
solamarkiser. Bekvämt när
det regnar och du vill ta skydd
under tak för att laga mat.

SKUGG/LÄHÖRN
En idé från våra vänner
Tjeerd & Mieke! Med massor
av funktioner. Extra skydd
mot väder, vind, och solsken.

EXTRA SOLMARKIS

helt komplett

TREKKING

TILLBEHÖR

EXTRA SOLMARKIS
CAMPING
LASTBÅGAR
Transportera dina cyklar,
båten,kanoten 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.

KÖKET

UNDER KÖKET

FÖRVARINGSFICKOR

Passar exakt på släpets bakre
lucka. Tack vare de fällbara
benen kan du använda köket var
du vill. Ramen är tillverkad av
aluminium, skåp är tillverkade
av kraftigt tyg och bänkskivan
är av bambu.

ONDERSTEL
SÄNGSYSTEM
Vill du sova ännu bättre? Froli
Bed System monteras under din
madrass för extra komfort och
ventilation. Monteringskostnader
av professionell verkstadspersonal
ingår i priset för Fat Freddy, Lazy
Jack och Sleepy Joe dubbelsäng.

MYGGNÄT

SIDOVÄGGAR

BRAVE DAVE
Om du tycker att Wild
Anna är spännande, så
vänta tills du ser Brave
Dave. Redan legendarisk
och verkligen ovärderlig.
Hängmatta i Campoozstil. Ställ upp den utan att
behöva något träd! Du
behöver bara se till att
tältpinnarna kan sitta fast
i marken.

STEG BAMBU

OCH...
•

Stötdämpare

•

Reservhjul inkl. fäste

•

Lås till bakluckan

•

Stångpåse

Saknar vi något? Det kan
hända! Låt oss veta. Om vi
förverkligar din idé i vårt
sortiment, kommer vi att
belöna dig med Brave Dave.

tältvagn & tillbehör

Tillbehör (

1

PRISLISTA

Köket

3.990

Fat Freddy Trekking solmarkis

6.900

Under köket		

1.190

Fat Freddy Camping solmarkis

11.490

990

Sleepy Joe Trekking solmarkis

7.900

1.490

Sleepy Joe Camping solmarkis

11.900

1.290

Lazy Jack Trekking solmarkis

7.900

890

Lazy Jack Camping solmarkis

12.490

Förtältsmatta Fat Freddy		
Förtältsmatta Sleepy Joe
Förtältsmatta Lazy Jack

FAT FREDDY

Steg Bambu
Trekking

89.900

Camping

94.900

Förvaringsfickor

1.690

Skugg/Lä hörn myggnät

1.790

Skugg/Lä hörn

1.990

Extra solmarkis Fat Freddy Camping

3.390

Lastbågar 			

7.590

Extra solmarkis Fat Freddy Trekking

5.690

Sängsystem

5.390

Extra solmarkis Sleepy Joe Trekking

5.590

490

Extra solmarkis Lazy Jack Camping

4.490

2.990

Extra solmarkis Lazy Jack Trekking

6.390

Turbo solmarkis Fat Freddy

3.790

Turbo solmarkis Sleepy Joe

3.990

Turbo solmarkis Lazy Jack

3.890

1

SLEEPY JOE

Trekking

98.900

Camping

103.900

1

Stångpåse
Stötdämpare 1
Reservhjul inkl. fäste

1

Lås till bakluckan 		
1

LAZY JACK
Terrängsläp (tilläggsavgift)
Ugly Betty
Brave Dave

Trekking

101.900

Camping

106.900

43.900
4.490
ovärderlig

Trekking/Camping förlängning

inklusive montering)

Solmarkiser och Förtält

3.390
790

Myggnät och sidoäggar
Myggnät Fat Freddy

2.490

Myggnät Lazy Jack

2.690

Myggnät Sleepy Joe

2.590

Sidoväggar Trekking myggnät

2.190

Sidoväggar Trekking tät

2.790

Sidoväggar Trekking fönster

2.990

dutch design

OCKSÅ FINNS
DET HÄR
världs Campooz dagen och mer ...
Vi älskar äventyr och camping. Vi delar
gärna detta med dig genom att göra vacker
campingutrustning och tillbehör. Resor,
platser, berättelser och möten inspirerar oss.
Är det något som kommer att tänka på nu?
Som du skulle vilja dela med oss? Låt oss veta!

Våren 2021
Vi firar våren! Campingplatserna har öppnat
igen! En bra tid att visa dig hur kul det är
att campa. Kolla in vår hemsida för mer
information.

Världs Campooz-dagen 2021
Vår årliga fest har utvecklats till en rolig festival.
Inklusive camping. Kom förbi och lär känna

Kvalitet, användarvänlighet
& robust utseende.

Campooz och uppleva de bästa camping vibbarna.
Levande musik, workshops, demonstrationer
och mycket annat. För alla åldrar. Biljetter och
mer info finns på vår Webbplats.

Stort tack till
Våra vänner Bastiaan, Mirjam, Emma, Guus,
Anne, José, Gert, Josine, Kitty, André, Ellen, Linthe,
Tristen, Jip, Thomas, Hans, Martijn, Sportlandgoed
Zwartmeer, Tjeerd, Mieke, Jehudi och naturligtvis
stjärnfotograf Bertel.
© 2020/2021 Campooz - Vill du använda ett foto? Då ber vi er fråga
oss om tillåtelse först.

