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De spirit

Op avontuur in de natuur
Behoor jij ook tot degenen die iedere vrije minuut in de natuur
doorbrengen? Aan het water, in de bergen, als het maar buiten is?
Neem ons dan mee. Wij zijn net als jij ook avonturiers. En zo zijn ook
onze tenten. Mobiel, omdat ze jou overal naartoe begeleiden. In de
aanhanger of als daktent. Ongecompliceerd, omdat je ze in een
handomdraai hebt opgebouwd en afgebroken. Stevig, omdat het
materiaal waarmee ze door ons met de hand van de eerste steek tot de
laatste schroef voor jou vervaardigd worden van hoogwaardige kwaliteit
is. En slim, omdat ze meer functionaliteiten en aanpassings
mogelijkheden hebben dan welke andere tenttrailer of daktent dan ook.
Kortom: 3DOG camping biedt je de vrijheid jouw tenten op te slaan
waar en wanneer je maar wilt. Onroad en offroad, met de hele familie,
alleen of met zijn tweeën.

De kinderlijk eenvoudige
opbouw als instructievideo
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De uitrusting

Comfort inbegrepen
Wees eens eerlijk!: Wat is er mooier dan om zich na een lange tocht
lekker neer te vlijen, de benen te strekken en alles om zich heen te
vergeten? Ook outdoorliefhebbers hebben het graag knus. Daarom
bieden de tenttrailers en autodaktenten van 3DOG camping maximaal
comfort. Niet alleen door de grote zitruimte en het weloverwogen
ontwerp, maar ook door het kwalitatief hoogwaardige materiaal. Ons
tentdoek bijvoorbeeld onderscheidt zich door een kwaliteit die de
barste weeromstandigheden trotseert en tegelijkertijd voor een in alle
opzichten een behaaglijk binnenklimaat zorgt. Het wordt hierbij
ondersteund door goed doordachte details, zoals een zonnescherm of
individuele opbergmogelijkheden. En dat zijn slechts enkele voorbeelden
die aantonen, waarom men zich in een 3DOG camping tent snel overal
thuis voelt.

ScoutDog
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Het blokkendoosprincipe

Een tent voor het leven
Tijdens je leven verander je als mens en daarmee veranderen ook de
eisen aan jouw tent. Je gaat de ene keer alleen op vakantie, de andere
keer met vrienden, je krijgt kinderen. Daarom is het goed dat je de
tenttrailers en autodaktenten van 3DOG camping op elk gewenst
moment en naar behoefte kunt uitbreiden. De modulaire opbouw van
onze producten maakt het mogelijk dat we jaar in jaar uit flexibel aan
nieuwe eisen kunnen voldoen: door bijvoorbeeld een scheidingswand in
te bouwen, het keukenblok uit te bouwen en nog veel meer. Om maar te
zwijgen over het ruime kleurenassortiment, waaruit je vanaf het begin
een tent kunt samenstellen die past bij jouw persoonlijke voorkeuren.

TrailDog

TrailDog met aanbouwtent
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Three dog night is in Australië de naam voor een nacht waarin men
drie honden nodig heeft om zich warm te houden. Daarom maken
wij onze tenttrailers en autodaktenten zo, dat ze ook een ruig
leefklimaat onbeschadigd kunnen doorstaan. Alle producten waar de
naam 3DOG camping op staat, worden niet alleen met veel enthousias
me, maar ook met een grote dosis nauwkeurigheid en met veel oog
voor details vervaardigd. Je kunt aan iedere naad zien dat onze tenten
uitsluitend in onze eigen atelier in hartje Hamburg gemaakt worden.
De bouwonderdelen en het materiaal nemen wij af bij wereldwijd
leidende partners, bijv. uit Australië. En ook onze aanhangwagens zijn
technische meesterwerken van Duitse makelij. Zo ontstaan betrouwbare
outdoorproducten die in hun duurzaamheid onovertroffen zijn. Het is
tenslotte ons doel jou veel mooie vakanties in onze tenten te laten
doorbrengen.
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Groot in een kleine ruimte

ScoutDog
Op 9 vierkante meter grondopper
vlakte kun je het je in de ScoutDog
heel erg gezellig maken. Ideaal voor
twee personen.
Bladzijde 14

Voor de hele familie

TrailDog

De TrailDog is de ruimste tent
in ons assortiment en biedt
met 11 vierkante meter
grondoppervlakte meer dan
genoeg ruimte voor de hele
familie.
Bladzijde 16

Productoverzicht
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Verrassend mobiel

TopDog

In de TopDog is er voor de echte
kampeerders veel ruimte om zich
uit te rusten. En hij past op
nagenoeg ieder autodak.
Bladzijde 18

Robuuste basis

OnRoader

Voor grote avonturen

OffRoader

Op asfalt of in de jungle? Als basis
voor jouw tent hebben je de keuze
uit meerdere speciale aanhangers.
Bladzijde 34

Productoverzicht
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ScoutDog
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ScoutDog
Groot in een kleine ruimte

Goed te weten: de ruim negen vierkante meter grondoppervlakte
worden in de compacte ScoutDog verdeeld over het comfortabele bed
en het zijwaarts uitklappende woongedeelte. Door het geïntegreerde
vaste grondzeil blijft alles mooi droog - zelfs bij het razendsnelle op- en
afbouwen. Met onze aanbouwtenten heb je altijd de mogelijkheid, de
ScoutDog met tien vierkante meter woonruimte uit te breiden. Daarbij
wordt de complete tentruimte door scheurvrij muggengaas aan ramen
en deuren consequent tegen insecten beschermd.

ScoutDog
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TrailDog

Voor de hele familie

Met elf vierkante meter is de TrailDog juist bij families heel populair.
De extra grote hoofdtent kan naar wens onderverdeeld worden, zodat
er bijvoorbeeld een extra ruimte voor de kinderen ontstaat. Daarnaast
kan het woongedeelte met de aanbouwtent tot maar liefst 36 vierkante
meter uitgebreid worden. Door de twee extra ramen is er veel daglicht
in de TrailDog en is hij lekker open en luchtig.
Net zoals bij alle andere modellen kunnen de afdekkingen van de grote
panoramavensters met de bijgeleverde tentstokken als zonnescherm
gebruikt worden. Het opzetten en het afbreken van de tent gaat heel
eenvoudig, zoals je van ons gewend bent. En ook in de TrailDog word je
tegen vocht en insecten beschermd door het geïntegreerde grondzeil
en het muggengaas aan ramen en deuren.

TrailDog
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TrailDog
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TopDog
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TopDog
Verrassend mobiel

Als autodaktent is de TopDog zeer comfortabel en dat ondanks zijn
heel compacte afmetingen. Onder het rijden is het pakket op het dak
nauwelijks merkbaar. Opgebouwd ontwikkelt de TopDog zich tot een
optimaal beschermde woonruimte met ideale afmetingen. Door het
geïntegreerde vaste grondzeil en de rondom sluitbare wanden kan er
helemaal geen vocht binnendringen. Muggengaas aan ramen en
deuren houden zelfs de kleinste insecten consequent op afstand. Wie
van open ruimtes houdt, kan de vloer en wanden eenvoudig weghalen
of als aanvulling op het woongedeelte een extra zonnescherm aan
brengen. Bovendien is er een scheidingswand verkrijgbaar die heel
makkelijk tussen het slaap- en woongedeelte geplaatst kan worden.
De TopDog is verkrijgbaar in twee vaste breedtes en wordt in de hoogte
individueel aan jouw auto aangepast. Als de auto groter wordt, kan
met adapterstroken de hoogte aangepast worden. Voor de bevestiging
op het autodak kun je gewoon een in de handel gebruikelijke dakdrager
nemen. Let er dan wel op dat de maximale daklast tijdens het rijden niet
overschreden wordt. De exacte gegevens vind je in het instructieboekje
van jouw auto.

TopDog
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Intelligent gedaan

Een overzicht van de details

Ook bij regenachtig weer zorgt de grote
stormkap boven het raam, aan de zijkant van
het bed, voor een optimale ventilatie. De drie
vensters in het slaapgedeelte kunnen van
binnenuit met tentdoek verdonkerd of met
transparante raamfolie tegen de regen
beschermd worden.

Een bijzondere eigenschap van
3DOG camping producten is de
perfecte en gedetailleerde
afwerking. Afgesneden randen
van bijvoorbeeld aluminium
profielen worden met een
hoogwaardige techniek gepolijst
om beschadigingen aan het
tentdoek tegen te gaan.

Alle tentonderdelen die zwaar belast
worden, zijn extra verstevigd, bijv. met
extra lagen canvas, extra aangebrachte
stroken van pvc of speciale naadconst
ructies die het materiaal optimaal tegen
slijtage beschermen.

Details
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En als extra bescherming
tegen vuil, steentjes e.d.
wordt er standaard een
hoogwaardig vloerkleed
van het Zweedse merk Bolon
meegeleverd, dat eenvoudig
onder de tentvloer gelegd
kan worden.

Opgeruimd staat netjes! Twee keer twee vast geïntegreerde
opbergzakken zorgen standaard voor geordendheid in de tent.
Daarnaast is er overal klittenband aangebracht, die naar wens
gebruikt kunnen worden om de speciale zakken en haakjes uit ons
opbergsysteem te bevestigen. Om ervoor te zorgen dat er geen
kleine onderdelen kwijtraken, zijn de tassen onderaan van een
doorzichtige folie voorzien.

Het standaard meegeleverde zonnescherm aan
de panoramavensters van het woongedeelte en
aan de opbouwtenten bieden volop schaduw
tijdens zonovergoten vakantiedagen. Alle
benodigde luifelstangen, scheerlijnen en
tentharingen worden uiteraard meegeleverd.

De waterdichte, gelaagde ritssluitingen
geven vocht geen kans. Vooral omdat wij bij
3DOG camping uitsluitend de tentritsen van
YKK gebruiken. Deze zijn schimmelwerend,
waterafstotend en zijn heel duurzaam, ook na
zware belasting.

De handige scheerlijnen met de robuuste,
roestvrijstalen spanveren beschermen jouw
tent tegen sterke wind en windvlagen. Ze
worden in onze Elbe-ateliers in Hamburg door
mensen met een beperking gemaakt en ze
zorgen ervoor dat het tentmateriaal aanzienlijk
minder belast wordt.

De deuren en vensters bestaan uit meerdere
lagen, die ervoor zorgen dat jouw tent
volledig dicht is. Naast het tentdoek houdt
het fijnmazige muggengaas ook kleine
insecten, zoals zandvliegjes, op afstand. Het
raamfolie uit zacht pvc biedt extra bescher
ming tegen wind en vochtigheid.
Details
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Het beste in bonte kleuren
Kleuren en materiaal

Een belangrijk argument om voor de tenten van 3DOG camping te
kiezen is het materiaal waarvan ze gemaakt zijn. Misschien wel het
allerbelangrijkste. Onze tentstof komt uit Australië en bestaat uit een
stevige, luchtdoorlatende mix uit katoen en polyester. Het doek voelt
aangenaam aan en onderscheidt zich door een hoge treksterkte en
vormvastheid. Bij het fabriceren worden de garens nauw in elkaar
verweven en daarna veredeld. Het materiaal is daardoor optimaal
bestand tegen verwering en schimmels, kleurvast, uv-bestendig en
maar liefst tot een waterkolom van 750 mm waterdicht. Dat is een
indrukwekkend hoge waarde voor een katoenen stof. Daarnaast
gebruiken wij een uiterst scheurvrij en fijnmazig gaas uit Japan als
muggengaas, dekzeil uit Duitsland en andere hoogwaardige compo
nenten, zoals de beproefde tentritsen van YKK.
Iedere tent wordt op maat voor jou gemaakt. Je kunt zelf de gewenste
kleuren van de tent kiezen uit een breed spectrum kleuren voor de
wanden en twee lichte tinten voor het dak, zodat de tent bij sterk zonlicht
niet onaangenaam warm wordt. Met de unieke configurator op onze
website kun je de tent geheel vrijblijvend naar jouw smaak samenstellen.

Vrije kleurkeuze met onze
configurator

Kleuren en materiaal
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Aanbouw
1

Aanbouwtent

Voor iedereen die graag over veel ruimte beschikt, biedt een aanbouwtent veel mogelijkheden
als speelruimte, extra opbergruimte en nog veel meer. Aangezien onze aanbouw uit afzonderlijke
componenten bestaat, kan hij flexibel ingezet worden. Zo kun je naar wens een overkapping,
extra afzonderlijke wanden als bescherming tegen de wind of een volledig gesloten ruimte
opbouwen. Of je het nodig hebt of niet hoef je niet meteen te beslissen: door het modulaire
systeem van onze producten is een uitbreiding op elk gewenst moment mogelijk.

2 Keukenerker

Wie de grote aanbouwtent liever niet gebruikt, kan zich door een optionele overkapping van de
keukenhoek tegen elk soort weer beschermen. Als dat tijdelijk niet nodig is, kan de keukenerker
ook als zonneluifel aan de tegenoverliggende zijde van de tent gebruikt worden.

3 Zonnescherm

In aanvulling op het reeds geïntegreerde zonnescherm en de keukenerker is voor jouw tent ook
een extra groot zonnescherm verkrijgbaar.

Ruimteverdelers

Je kunt jouw tent met ruimteverdelers flexibel en snel ombouwen. Je bevestigt ze gewoon aan
de daarvoor bestemde klittenband. En meteen is het slaapgedeelte nog gerieflijker en beter
beschermd tegen insecten of een nieuwe slaapruimte afgezonderd. Voor kinderen en onrustige
slapers hebben wij een speciale bescherming tegen uit bed vallen.

Frame uit roestvrij staal

Een echte blikvanger is ons frame uit roestvrij staal- een extraatje dat alleen bij 3DOG camping
verkrijgbaar is. Het ziet er goed uit, beschermt nog beter tegen corrosie en geeft jouw tent door het
exclusieve gebruik van V2A roestvrij staal 30 procent meer stabiliteit.

Bescherming tegen uit bed vallen

Ruimteverdeler voor het slaapgedeelte
Uitbreidingsmogelijkheden
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Ruimteverdeler voor de kinderslaapkamer

1

Campingkeuken
1

Keukenmodule

Je wilt op vakantie het liefste zelf koken? De keukenmodule biedt veel
ruimte om dat te doen. Hij bestaat uit een keukenblok met een spoelbak
en een tweepits gasstel en hij wordt gewoon aan de achterklep van de
aanhanger opgehangen. Met de stootvaste en hittebestendige glazen
afdekplaten creëer je in een handomdraai een werkblad dat met een
uitklapbare tafel nog eens in oppervlakte vergroot wordt. De gas- en
watervoorziening zijn volledig geïntegreerd, zodat er onder het keuken
blok voldoende opbergruimte aanwezig is. Het gasstel is aangesloten op
een nagenoeg wereldwijd verkrijgbare gasfles van Campinggaz. Een
drukpomp met een groot prestatievermogen zorgt ervoor dat er fris
water uit de watertank komt. De tank is onder de aanhanger gemonteerd
om ruimte te sparen. De stroom wordt geleverd door het in de keuken
ingebouwde batterijvak. Het keukenblok kan met een paar eenvoudige
handgrepen van de achterklep afgehaald worden en los van de aanhanger
gebruikt worden. Tijdens het rijden huist het veilig op glijders van
roestvrij staal.

Keukenmodule

Als alternatief voor de volledig uitgeruste keuken is onze keukenmodule
ook zonder wateraansluiting en -tank verkrijgbaar.

Voorbereidingen voor de keukenmodule

Voor een uitbreiding op een later tijdstip kan de aanhanger met water
tank, vuldoppen en ophanging aan de achterklep geleverd worden.

Uitrusting
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Slapen en geordendheid
Matrassen

Droom lekker weg: Met een dikte van 10 cm, een slijtvaste hoes en een
extra gewatteerde voering bieden deze standaard matrassen een hoge
mate aan comfort. De matrassen worden exclusief voor 3DOG camping
in Duitsland vervaardigd. Voor kampeerders die op zoek zijn naar nog
meer comfort, of die vanwege hun gezondheid veel waarde hechten
aan een goede vering, is er het bed zonder compromissen. Dat bestaat
uit een luxueus koudschuimmatras met gewatteerde voering en een
Medicott dubbeldoekcover, in combinatie met een op lichaamszones
afgestemde, geveerde ondergrond. De extra brede ligoppervlakte van
180 x 220 cm in de aanhangers en die van 140 tot 160 x 220 cm in de
TopDog zorgt voor een extra feelgoodfactor. Zzzzz.... slaap lekker!

Opbergsystemen

Handige oplossingen, waardoor ook onderweg alles op de juiste plaats
blijft. Naast de standaard opbergtassen en ons klittenbandsysteem
voor de bevestiging van extra tassen en haakjes, kunnen we jouw tent
boven het bed ook van een ruime hangkast voorzien. Zo is er voor alles
plaats. Veilig. Overzichtelijk. En op ieder moment bij de hand.

Uitrusting
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Aanhan

ngwagen

OnRoader
robuuste basis

Als basis voor jouw tent zijn er verschillende speciale aanhangwagens beschikbaar. Ze overtuigen
allemaal door hun solide constructie en hun voortreffelijke afwerking. Ze worden in Duitsland
gemaakt. Alle metalen onderdelen zijn van verzinkt staal, roestvrij staal en geanodiseerd
aluminium. De bodemplaat bestaat uit watervast verlijmd multiplex.
Voor het gebruik op normale wegen is er een ongeremde aanhangwagen met een maximaal
toelaatbaar totaalgewicht van 750 kg en een geremde variant die inclusief lading maximaal
1.000 kg mag wegen. Beide hebben een maximale capaciteit van 1.280 liter, die volledig gebruikt
kan worden, aangezien de tent op een platform boven de opbergruimte samengevouwen wordt.
Dat platform kan met enkele eenvoudige handgrepen van de aanhangwagen gehaald worden,
net zo snel kan de keukenmodule verwijderd worden. Zo kan de aanhangwagen ook apart als
transportmiddel ingezet worden- dat kan alleen bij ons.

Overtuigende kenmerken:
· extra sterk chassis met de robuuste V-dissel-constructie en een grote bandenmaat
· onderhoudsvrije rubbergeveerde as met onafhankelijke wielophanging
· wagenbak bestaat volledig uit geanodiseerd aluminium
· robuust neuswiel en solide duwondersteuning aan de achterkant
· voorbereid voor een huifopbouw en dergelijke
· gering leeggewicht en groot laadvermogen
· prima rijeigenschappen en speciale goedkeuring voor 100 km/h in Duitsland

OnRoader geremd

OnRoader
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Laadklep

Afneembaar tentplatform

OnRoader
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Optimale terreinkenmerken
· Bodemvrijheid 380 mm
· Waaddiepte 570 mm
· Vrijloophoek 32°
· Zijwaartse hellingshoek 45°
· Koppelingshoogte 570 mm
· Gering leeggewicht
· Laadvermogen meer dan 1.000 kg
OffRoader
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OffRoader
Voor grote avonturen

Bergen, steppevlaktes, highlands: Onze OffRoader is geconstrueerd voor extreem terrein. Maar
ook op de normale weg laat hij een blijvende indruk achter. Zijn uitgebreide binnen de gehele
EU geldige kentekenbewijs zorgt voor veel inzetmogelijkheden. En ook technisch overtuigt de
aanhangwagen met zijn goed doordachte constructie: een chassis dat tegen torsie bestand is,
extra stevige rubbergeveerde assen, waterdichte naven en nog veel meer extra‘s maken de
OffRoader tot een veilige vrijetijdsbegeleider. En als laatste, maar daarom niet onbelangrijk, is
de OffRoader verkrijgbaar in drie verschillende ontwerpvarianten. Zo variabel is beslist geen
andere in serie geproduceerde aanhangwagen.

OffRoader Standard

OffRoader Black Edition

OffRoader Khaki-Dark

OffRoader
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Accessoires voor de
aanhangwagen

1 De OffRoader is met de passende aluminium velgen verkrijgbaar.
2 Uiteraard bieden wij een reservewiel met houder aan.
je voor grotere boxen of bagagestukken een veilige bevestiging nodig hebt, bouwen wij naar
3 Als
wens een sjorsysteem met 4 sjorpunten en 2 speciale spanbanden in de bak van de aanhanger.
4
5
6
7
8
9

Voor lange en verre reizen adviseren wij onze reserve jerrycan van 20 liter met stevige, speciale
spanbanden, bij de OffRoader in een bijzonder hoogwaardig en extravagant ontwerp met een
lampendrager, houder en meer, gemaakt van glasparel gestraald RVS.
Een uiterst solide, waterdichte heavy-duty-disselbak, gemaakt van volledig geanodiseerd
aluminium traanplatent (5-traans), biedt extra ruimte voor alle kleinigheden die men tussendoor
steeds weer nodig heeft. De bak is 50 x 36 x 17 cm.
Het is altijd al een belangrijk doel voor ons geweest om ook grotere lading, zoals kano‘s, fietsen
en dergelijke op onze tenttrailers te vervoeren. Met de dakdrager kunnen wij jou nu een volledig
zelfontwikkeld en optimaal passend systeem bieden en behoren alle beperkingen voorgoed tot
het verleden.
Een duurzaam economische oplossing is een fietsendrager die op de dissel gemonteerd wordt.
Hij wordt permanent aangebracht en heeft plaats voor twee fietsen die ruimte- en brandstof
besparend in de windschaduw van het trekkende voertuig vervoerd kunnen worden.
Ons vast gemonteerde koppelingsslot met Safety Ball zorgt voor extra veiligheid.
Het lierkabelsysteem voor het verwijderen van het tentplatform kan tot 500 kg tillen en kan
bijvoorbeeld aan de muur of het plafond van een garage gemonteerd worden. Leg de tent na het
afnemen a.u.b. op de korte kant en laat hem zo opgeslagen liggen.

waardevolle spullen zijn in de ingebouwde kluis voor de laadruimte veilig opgeborgen. Hij is
10 Jouw
verkrijgbaar in twee maten. Het L-model met de afmetingen 50 x 36 x 17 cm is groot genoeg voor
het opbergen van je laptop.

11

Als alternatief voor de vast geïnstalleerde fietsendrager kun je bij onze OffRoader een aan de
dissel bevestigde kogelkoppeling gebruiken om daaraan de fietsendrager te bevestigen.

12 Op wens krijg je jouw coverbedekking in een speciale kleur (zwart, grijs of olijfkleurig).
Accessoires voor de aanhangwagen
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Freedom starts here …
Onderweg met de 3DOG camping meute

Technische gegevens
ScoutDog
0,60 m

1,95 m
1,05 m

Hoofdtent
Lengte

Breedte

Nokhoogte

Slaapgedeelte
Aanbouwtent
Lengte

Breedte
Ingepakte tent

2,20 m

3,80 m

2,20 m

Slaap
gedeelte

Woongedeelte

2,40 m
4,05 m

2,24 m

Hoogte

0,25 m

Gewicht

2,00 m

2,55 m

1,80 x 2,20 m

Lengte

Breedte

1,80 m

2,40 m

1,84 m
110 kg

Technische gegevens
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Optionele
aanbouwtent

TrailDog
0,80 m

1,95 m
1,05 m

Hoofdtent
Lengte

Breedte

Nokhoogte

Slaapgedeelte

2,20 m

5,00 m

Lengte

Breedte
Ingepakte tent

5,35 m

2,24 m

Hoogte

0,30 m

Gewicht

Slaap
gedeelte

Woongedeelte

2,40 m

Lengte

Breedte

3,20 m

2,75 m

1,80 x 2,20 m
2,20 m

Aanbouwtent

1,80 m

2,40 m

1,84 m
130 kg

Technische gegevens
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Optionele
aanbouwtent

TopDog
1,40 m

1,95 m

TopDog 140

Autoh
oogte

1,60 m

Autohoogte
min. 1,80 m

TopDog 160

Hoofdtent
Lengte

Breedte

Nokhoogte

Slaapgedeelte
Ingepakte tent
Lengte

Breedte
Hoogte

Gewicht

TopDog 140*
2,20 m

3,40 m

auto + 1,20 m

1,40 x 2,20 m

2,24 m
1,44 m

0,20 m

vanaf 59 kg

TopDog 160*
2,20 m

3,60 m

auto + 1,40 m
1,60 x 2,20 m

1,40 m
resp.
1,60 m

2,00 m

Slaap
gedeelte

Woon
gedeelte

2,20 m

2,24 m
1,64 m

0,20 m

vanaf 87 kg

Technische gegevens
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Optioneel
zonnescherm

1,80 m

Aanhangwagens
Buitenmaat

Lengte boven de dissel

Breedte boven de wielen

Hoogte

ongeremd

geremd

OffRoader **

1,72 m

1,77 m

1,88 m

3,25 m

1,00 m

Binnenmaat wagenbak
Lengte, breedte, hoogte

Bouwvorm

Toegelaten totaalgewicht

Banden

1,10 m

1,28 m3

Diverse

Leeggewicht

1,03 m

3,45 m

2,11 x 1,26 x 0,48 m

Inhoud

Maximaal toegestane snelheid

3,45 m

bak van de dieplader, V-dissel
750 kg

100 km/h (in Duitsland)

180 kg

1.000 kg

1.500 kg

195 / 70 R14

235 / 85 R16

250 kg

155 / 80 R13

360 kg

** De TopDog wordt afhankelijk van het voertuig op maat in de passende hoogte en de
verschillende breedtes (1,40 of 1,60 meter) gemaakt.
** Bodemvrijheid: 380 mm · waaddiepte: 570 mm · vrijloophoek: 32° · hellingshoek: 45° ·
koppelingshoogte: 570 mm (optioneel 660 mm) · optionele DIN- of NATO-haak ·
wielaansluiting optioneel

Het opzetten van de tenten

De tenten van 3DOG camping kun je razendsnel en comfor
tabel opzetten en afbreken. Het volstaat om aan een zijde
van het stof te trekken, de tent ontvouwt zich daarna
vanzelf. Nu hoef je alleen nog het frame met de speciale
klemmen te fixeren en klaar is Kees! Het afbreken van de
tent gaat in omgekeerde volgorde. En terwijl de tent zich op
het platform opvouwt, kan het beddengoed gewoon in het
grote slaapgedeelte blijven liggen.
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Dakkleur zand
Sand

Burgundy

Umber

Khaki

Brunswick

Olive

Jade

Blue

Navy

Sand

Burgundy

Umber

Khaki

Brunswick

Olive

Jade

Blue

Navy

Dakkleur grijs
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Tenttrailers
Basisprijs

ScoutDog

ScoutDog
OffRoader

TrailDog

TrailDog
OffRoader

9.150,–

13.250,–

10.150,–

14.250,–

geen meerprijs

geen meerprijs

geen meerprijs

geen meerprijs

•

•

•

•

Hoofdtent
Individuele kleurcombinaties 10 standaard kleuren
Frame en stokken verzinkt inclusief draagtas
Frame en stokken roestvrij staal inclusief draagtas

500,–

500,–

700,–

700,–

Zonneluifel aan panoramavenster

•

•

•

•

Bergvakken 2 in slaapruimte, 2 in woonruimte

•

•

•

•

Klittenbandsysteem voor tassenset en haken

•

•

•

•

Dekzeil blauw

•

•

•

•

200,–

200,–

200,–

200,–

Afspanmateriaal Scheerlijnen, tentharingen, tenthamer

•

•

•

•

Bolon-tapijt als grondzeil

•

•

•

•

Reparatieset

•

•

•

•

3.050,–

3.050,–

3.800,–

3.800,–

3.560,–

3.560,–

4.450,–

4.450,–

800,–

800,–

800,–

800,–

905,–

905,–

905,–

905,–

400,–

400,–

400,–

400,–

505,–

505,–

505,–

505,–

Ruimteverdeler voor de slaapcabine

400,–

400,–

400,–

400,–

Ruimteverdeler voor de kinderkamer

–

–

400,–

400,–

Uitvalbeveiliging voor het bed

90,–

90,–

90,–

90,–

Kookmodule met geïntegreerde gaskookplaat, zonder waterinstallatie en
spoelbakje.

1.850,–

1.850,–

1.850,–

1.850,–

Keukenmodule met geïntegreerde gaskookplaat, 40 liter watertank met
stromend water, spoelbak en aanrechtuitbreiding.***

2.850,–

2.850,–

2.850,–

2.850,–

500,–

500,–

500,–

500,–

kleuroptie Zwart, Grijs of Olive **

Tentuitbreiding
Voortent (dak, voorwand, 2 zijwanden) frame en stokken verzinkt
frame en stokken roestvrij staal
Keukenerker met zonneluifel stokken verzinkt
stokken roestvrij staal
Extra zonneluifel stokken verzinkt
stokken roestvrij staal

Inrichting

Voorbereiding voor keukenmodule watertank inclusief vulopening, en
ophangpunten in de achterklep
Snijplank Esdoornhout, past stevig op aanrechtuitbreiding keukenmodule

70,–

70,–

70,–

70,–

Afvalzakhouder voor achterklep

30,–

30,–

30,–

30,–

Bed polyschuimmatras
premium koudschuimmatras en comfortvering**
Hangkast boven het bed
Klittenbandadapter voor rits keukenerker
Tassenset voor klittenbandsysteem
Haken 6 stuks, voor klittenbandsysteem
Inbouwkluis M (25 x 22 x 13 cm)
L, met Quick-Out-Systeem (50 x 36 x 18 cm)
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•

•

•

•

700,–

700,–

700,–

700,–

400,–

400,–

400,–

400,–

30,–

30,–

30,–

30,–

150,–

150,–

150,–

150,–

20,–

20,–

20,–

20,–

190,–

190,–

190,–

190,–

300,–

300,–

300,–

300,–

ScoutDog

ScoutDog
OffRoader

TrailDog

TrailDog
OffRoader

•

–

•

–

1.000,–

–

1.000,–

–

OffRoader max. massa 1.500 kg, Tempo 100, geremd, hydraulische schokdempers, steekmaat LK 5 x 165,1, velgen Dotz Dakar zwart, banden 235/85
R16

–

•

–

•

OffRoader special edition Black matzwarte opbouw met zilverkleurige
accenten

–

1.000,–

–

1.000,–

OffRoader special edition Khaki-Dark kakikleurige opbouw met matzwarte
accenten

–

1.000,–

–

1.000,–

Aluminium velgen voor de straataanhanger met oplooprem 195/70 R14
(prijs per velg)

700,–

–

700,–

–

Reservewiel met bevestiging voor stalen velgen

300,–

700,–

300,–

700,–

Aanhangwagen basis *
Ongeremd max. massa 750 kg, Tempo 100, Banden 155/80 R13) ***
Geremd max. massa 1.000 kg (750 kg NL, BE), Tempo 100, hydraulische
schokdempers, banden 195/70 R14

Aanhangwagen opties

Bagagerails in de aanhangwagenbak met 4 spanhaken en 2 sjorbanden

500,–

500,–

500,–

500,–

200,–

200,–

200,–

200,–

–

900,–

–

900,–

200,–

200,–

200,–

200,–

4.050,–

4.050,–

4.050,–

4.050,–

200,–

200,–

200,–

200,–

Kogelkoppeling geïntegreerd in de dissel tbv trekhaakfietsendrager

–

400,–

–

400,–

Trekhaakfietsendrager (2 fietsen)

–

700,–

–

700,–

200,–

200,–

200,–

200,–

400,–

400,–

400,–

400,–

Sperstang voor bagagerails (b.v. ter bescherming van de keuken)
Heavy duty disselbox, geanodiseerd aluminium 100 x 40 x 36 cm, in zilver
of zwart ****
Jerrycan 20 liter met bevestiging en speciale spanbanden
Bagagerek uit hoogwaardig roestvrij staal
Fietsendrager vast gemonteerd op de dissel (2 fietsen) ****

Koppelingsslot vast gemonteerd, met safetybal
Accessoires
Liersysteem tbv opheffen tentplatform (draagvermogen 500 kg)
*		 Alleen nieuw af fabriek mogelijk

**		 Prijzen gelden voor nieuw gemonteerd af fabriek

Alle prijzen in Euro

***		Bij keuze voor een aanhangerbasis tot 750 kg toegestane maximum massa is geen keukenmodule mogelijk. Wel met
kookmodule.

**** Fietsendrager en disselbox zijn niet gelijktijdig inzetbaar
•		 Standaarduitrusting
–		 Niet leverbaar

Wij staan voor een eerlijke en transparante prijsstelling. Alle
producten worden daarom volledig gebruiksklaar afgeleverd,
onverwachte extra kosten zijn er niet. Tot de uitgebreide
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uitrusting behoren de benodigde scheerlijnen en stalen
tentharingen, tent- en luifelstokken, beschermend grondzeil
en een uitgebreid duidelijk instructieboekje.

Daktenten
Basisprijs

TopDog 140

TopDog 160

5.200,–

5.500,–

geen meerprijs

geen meerprijs

Hoofdtent
Individuele kleurcombinaties 10 standaard kleuren
Frame en stokken verzinkt inclusief draagtas
Frame en stokken roestvrij staal inclusief draagtas

•
305,–

•
305,–

Zonneluifel aan panoramavenster

•

•

Klittenbandsysteem voor tassenset en haken

•

•

Dekzeil blauw

•

•

200,–

200,–

•

•

Bolon-tapijt als grondzeil

•

•

Reparatieset

•

•

400,–

400,–

kleuroptie Zwart, Grijs of Olive**
Afspanmateriaal Scheerlijnen, tentharingen, tenthamer

Tentuitbreiding
Extra zonneluifel stokken verzinkt
stokken roestvrij staal
Ruimteverdeler voor de slaapcabine
Uitvalbeveiliging voor het bed

505,–

505,–

400,–

400,–

90,–

90,–

•

•

500,–

500,–

150,–

150,–

20,–

20,–

400,–

400,–

Inrichting
Bed polyschuimmatras
premium koudschuimmatras en comfortvering**
Tassenset voor klittenbandsysteem
Haken 6 stuks, voor klittenbandsysteem
Accessoires
Liersysteem tbv opheffen tentplatform (draagvermogen 500 kg)

** Prijzen gelden voor nieuw gemonteerd af fabriek
•
–

Standaarduitrusting
Niet leverbaar
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Alle prijzen in Euro

OffRoader zonder tentplatform
OffRoader

OffRoader max. massa 1.500 kg, Tempo 100, geremd, hydraulische schokdempers, steekmaat LK 5 x 165,1, velgen Dotz Dakar
zwart, banden 235/85 R16

7.100,–

OffRoader special edition Black matzwarte opbouw met zilverkleurige accenten

8.100,–

OffRoader special edition Khaki-Dark kakikleurige opbouw met matzwarte accenten

8.100,–

Aanhangwagen opties
Aluminium deksel

820,–

Dekzeil

305,–
Alle prijzen in Euro

Naar aanleiding van vragen van klanten bieden we onze OffRoader aanhangwagen
ook afzonderlijk aan, zonder tentopbouw, als transportaanhanger voor zwaar terrein.
De voorbereiding voor bevestiging van het tentplatform is wel standaard aanwezig,
voor het geval later toch een 3DOG camping-tent aangebracht moet worden.
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Extra uitrusting
Uitgebreide outdooraccessoires voor trektochten met uw 3DOG camping tenttrailer of
daktent vindt u bij de 3DOG camping dealers, op de speciale 3DOG camping-pagina‘s
in de Movera catalogus vol kampeeraccessoires of online bij www.movera.com.

Passie voor kwaliteit
Tenttrailers en daktenten van 3DOG camping brengen plezier en zijn een betrouwbare metgezel tijdens
droomvakanties. Ze zijn daarvoor bijzonder comfortabel en ruim, van extreem hoge kwaliteit en robuust. Elk
onderdeel is doordacht tot in het kleinste detail en getest. Door passie voor perfectie, nauwgezet vakmanschap
en het gebruik van hoogwaardige materialen, is een hoge mate van kwaliteit gegarandeerd.

Hoe komt uw nieuwe reisbegeleider bij u?
De aflevering van uw nieuwe tenttrailer of daktent vindt plaats bij een van de officiële 3DOG camping dealers.
Voor transport naar de betreffende dealer worden transportkosten doorberekend. Met vragen over transport,
aflevering en kentekenregistratie kunt u zich direct tot de 3DOG camping dealers richten.

AANWIJZINGEN
Alle in deze prijslijst genoemde prijzen zijn in Euro, incl BTW. Genoemde prijzen zijn niet bindende prijsaanbevelingen van 3DOG camping GmbH en gelden af fabriek. Handelaren zijn in hun individuele prijsstelling vrij. Met
uitgave van deze prijslijst verliest elke voorgaande zijn geldigheid, wijzigingen voorbehouden. Veranderingen
aan de constructie van het product die ten goede komen aan de kwaliteit, zekerheid en functionaliteit voor
behouden. Leveringen geschieden onder voorbehoud van de algemene voorwaarde van 3DOG camping GmbH.
Stand: 8/2017

Vrije kleurkeuze met onze configurator
www.3DOGcamping.eu
facebook.com/3DOGcamping
youtube.com/3DOGcamping

3DOG camping GmbH
Holzstraße 19, D-88339 Bad Waldsee
Filiaal Hamburg: Beerenweg 6-8, D-22761 Hamburg
Telefoon: + 49/40-6966 8850, E-mail: mail@3DOGcamping.eu

Service
Van de bestelling tot de sleuteloverdracht en zelfs lang daarna, voor 3DOG camping is service
net zo belangrijk als de kwaliteit van onze producten.
Onze tenttrailers en autodaktenten worden compleet rijklaar afgeleverd, alle benodigde
luifelstangen, scheerlijnen, tentharingen etc. zijn inbegrepen. Al deze onderdelen worden voor
de reis netjes verpakt en in een handige accessoiretas geleverd.
Een zorgvuldige overdracht van en uitleg over onze producten is voor ons ook vanzelfsprekend.
Weliswaar zijn onze producten heel intuïtief en zelfverklarend te gebruiken, toch hoort het
gewoonweg bij de service van 3DOG camping om bij iedere overdracht, uitgebreid en rustig alles
samen op te bouwen en de verschillende functionaliteiten toe te lichten.
Bij een hoogwaardig product hoort ook een goede gebruiksaanwijzing. Met dit idee in ons
achterhoofd werd de gebruiksaanwijzingen voor tenttrailers en autodaktenten van 3DOG
camping ontwikkeld. De gebruiksaanwijzing en overige documenten worden in een stevige
map overhandigd die je op al jouw reizen begeleiden kan.
De meegeleverde sleutelaanhanger is voorzien van het serienummer van jouw tent en kan bij
verlies door de vinder in een willekeurige brievenbus gedeponeerd worden. Zo komt hij bij ons
in Hamburg terecht en vervolgt hij daarna zijn weg naar jou.

Fotoregister

Colofon

Familie Bianchi · S. 3, 33
Bilcliffe, David · S. 39
Catalina Island Conservancy · S. 14, 39
Fischer, Annika · S. 39
Imler, Josef · S. 12, 34, 39
Familie Kasa · S. 38
Hinrichs, Katja · S. 38
Mundt, Corina und Andreas · S. 34
Neumann, Kai · S. 38
No Limits · S. 12, 34, 38, 39
Santer Guido · S. 38

3DOG camping GmbH, Holzstraße 19, D-88339 Bad Waldsee
Filiaal Hamburg: 3DOG camping GmbH, Beerenweg 6-8, D-22761 Hamburg
Kantongerecht Ulm, handelsregister: HRB 731381
Telefoon: +49/40-6966 8850
E-mail: mail@3DOGcamping.eu
Umstatzsteuer-ID (btw-nummer): DE297319411
Vertegenwoordigd door de directeur: Christoph Steinhagen
Alle gegevens komen overeen met de technische stand van zaken van februari 2017.
3DOG® en de merknamen zijn wettelijk gedeponeerd. Het gebruik van de merknamen of
het namaken van de producten van 3DOG camping is uitsluitend toegestaan na schriftelijke
toestemming van de auteursrechthebbende.
Wijzigingen en levermogelijkheden, alsook kleurafwijkingen bij het afbeelden van onze pro
ducten en vergissingen zijn voorbehouden. Een (gedeeltelijke) nadruk van de afbeeldingen in
deze brochure is alleen toegestaan na nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.
Ontwerp en vormgeving: VISIONEO Strategie + Design

situatie per 02/2017

Waarom 3DOG camping?
De voordelen op een rijtje:
· hoogwaardige kwaliteit en voortreffelijke verwerking;
· modulair uit te bouwen blokkendoossysteem;
· modern ontwerp en goed doordachte functionaliteit;
· snel en eenvoudig op- en afbouwen;
· aangenaam binnenklimaat en hoog slaapcomfort;
· vast grondzeil in de basistent;
· de gehele tentruimte is beschermd tegen insecten;
· de aanhangwagen is ook zonder tent geschikt voor transport;
· veel opbergruimte en groot laadvermogen;
· prima rijeigenschappen en een gering leeggewicht;
· minimale onderhoudskosten;
· extra sterke V-dissel voor het transport van extra lading.

Meer informatie, evenementen en dealeradressen via:
www.3DOGcamping.eu

