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Vakantie in de buitenlucht... Jazeker, maar zonder in te boeten aan 
comfort!

In het assortiment vouwwagens van TRIGANO staan dankzij de continu 
aangebrachte technische en functionele verbeteringen, uw comfort en welzijn 
tijdens uw vakantie centraal. Eenvoudige en snelle montage, grote binnenruimten, 
moderne vormen en kleuren en tal van praktische opties. 

Ontdek in deze catalogus de collectie van 2020. Meer gedetailleerde informatie, 
zoals video’s over onze producten of de lijst met dealers uit uw regio vindt u op 
onze website: 
www.trigano-camping.com

Met de familie, de vrienden of gewoon met zijn tweetjes van de natuur genieten? In 
ons assortiment vindt u het model dat het best met u matcht om de vrije en rustige 
vakantie te beleven zoals wij u die wensen.

En waarom zou u ook in de vakantie niet naar perfectie mogen verlangen?

Comfort  
en natuur

In deze video kijkt u binnen in onze werkplaatsen en beleeft 
u de verschillende productiefasen van onze vouwwagens.
U leest de QR-code met uw smartphone waarop u vooraf de gepaste app hebt 
geïnstalleerd. Vervolgens kunt u met één klik naar onze video's gaan.



De details die duidelijk 
het verschil maken

GRONDZEIL 
Wat onze klanten bijzonder waarderen is het optionele kuipgrondzeil 
dat met een ritssluiting is vastgemaakt aan de voortent op ongeveer 
10 cm boven de grond. Het houdt vocht en insecten tegen en voorkomt 
ook dat de wind onder de voortent door waait. En u kunt het natuurlijk 
op elk gewenst moment weghalen of terugleggen.

HEERLIJK SLAAPCOMFORT 
Net zo lekker slapen als thuis! De slaapcabines zijn katoenen 
binnententen in de buitentent en zijn voorzien van horrengaas en 
kleppen. De matrassen zijn breed en comfortabel en op de meeste 
modellen zijn lattenbodems beschikbaar. Het merendeel van onze 
modellen hebben twee gescheiden slaapcabines en er kunnen extra 
slaapplaatsen worden toegevoegd (ondertenten, zijtenten).

MAKKELIJK TE TREKKEN 
Eenmaal gesloten is een Trigano-vouwwagen niet groter dan een 
aanhangwagen. Alle personenauto’s, ook de allerkleinste, kunnen 
hem trekken doordat hij praktisch geen wind vangt en hij kost geen 
extra tol op de snelweg. Ook het opslaan in de winter is heel simpel.

KEUKENBLOK 
Al onze modellen zijn beschikbaar met of zonder keukenblok (behalve 
CAMPTRAIL). Deze blokken zijn bevestigd aan de achterkant van uw 
vouwwagen en bieden alle ruimte en apparaten die u nodig hebt. Ze 
zijn draagbaar zodat u buiten de voortent kunt koken als het mooi 
weer is (behalve het vaste blok van het model ALPHA). De keuken 
van het model ODYSSÉE kan met wieltjes worden geleverd.

VEEL OPSLAGRUIMTE 
Wij weten maar al te goed hoeveel bagage u in de vakantie 
meeneemt. Al onze modellen hebben opbergruimten waarin u die 
makkelijk kunt vervoeren. Sommige modellen zijn uitgerust met het 
EASY PACK-systeem zodat u onderweg makkelijk bij uw bagage kunt.



Voor uw vakantie is alleen  
het beste goed genoeg!

ONZE IMPACT OP HET MILIEU 
VERMINDEREN MET

EUROPESE 
HOMOLOGATIE, EEN 
BLIJK VAN VERTROUWEN

Omdat wij ons willen aansluiten bij een gecertificeerde milieu-instelling 
en de levenscyclus van onze producten willen beheren, heeft Trigano 
er zich bij het verwerkingsbedrijf Texyloop toe verbonden om 100% van 
onze PVC-zeilen te recycleren. Elke door het TEXYLOOP-recyclingproces 
geproduceerde hoeveelheid nieuwe stof betekent een even grote 
besparing aan grondstoffen en energie. Dankzij het TEXYLOOP-proces 
kunnen alle bestanddelen van het textiel worden gerecycleerd, nieuwe 
activiteiten worden ontwikkeld en doeken en zeilen voor nieuwe 
toepassingen worden hergebruikt.

100% van onze vouwwagens zijn goedgekeurd 
volgens de geldende Europese normen en voldoen 
dus perfect aan de meest recente voorschriften wat 
betreft verkeersveiligheid. Onze vouwwagens zijn dus 
in alle EU-lidstaten in het verkeer toegelaten.

Trigano doet er alles aan

De vouwwagens van Trigano worden sinds meer 
dan 60 jaar gefabriceerd in Mamers in het Franse 
departement Sarthe. Het kwalitatief hoogstaande 
campingmateriaal van Trigano heeft een goede 
naam en dankt zijn faam aan een lange traditie.

Onze in Europa unieke knowhow vindt u terug in de kwaliteit van 
onze producten. De zin voor perfectie die onze naaisters aan 
de dag leggen ligt in het verlengde van de toewijding waarmee 
wij onze materialen kiezen. Het zeildoek is een essentieel 
bestanddeel van een vouwwagen. Daarom hebben wij voor de 
daken en wanden gekozen voor hoogwaardig, water-, scheur- 
en slijtvast katoen. 
Het doek is ademend en goed te ventileren. Wij stikken zelf 
het tentdoek met de hand, de naden worden uitgevoerd met 
knoopsteken voor een optimale sterkte. Ook de carrosseriedelen 
die in onze fabrieken in Frankrijk gefabriceerd worden, zijn 
uiterst bestendig. 

Zo hebben wij de volledige productielijn in eigen 
beheer en kunnen wij u vouwwagens aanbieden die alle 
weersomstandigheden kunnen trotseren en die stevig, praktisch 
en comfortabel zijn.
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Het model Galleon is een van de ruimste en meest comfortabele modellen. 
Hij biedt makkelijk plaats aan het hele gezin en weet u te verleiden door zijn 
moderne inrichting en de makkelijke montage. 

Dankzij de brede ramen baadt de zeer grote en meer dan 3 m diepe 
woonruimte in het licht. Met de makkelijk te gebruiken verduisterende 
kleppen kan het licht in de woonruimte eenvoudig worden bijgesteld. 

Uw vouwwagen heeft tal van opbergmogelijkheden met eventueel een 
buitenopbergblok (versie box) of een buitenkeukenblok (versie GL). De twee 
slaapcabines zijn behaaglijk en comfortabel met een donkergekleurd dak 
om het licht te dempen.

SPECIALE DETAILS: 
• Makkelijke montage dankzij een eenvoudige en gebogen montagesysteem 
• Zeer ruim met zijn 2 grote slaapcabine, een zeer grote, meer dan 3 m diepe 
woonruimte en veel opbergvakken • Buitenopbergblok (op de versie BOX)

GALLEON



6 7

De vouwwagen GALLEON beschikt over een van 
de ruimste woonruimten

GALLEON + OPTIE GASTENCABINE.VERSIE BOX

Benieuwd? Ontdek hier de 
montagevideo.

KLEUREN

oppervlakte 
21 m2

aantal 
bedden: 2

grondzeil met 
ritssluiting

buitenkeukenblok 
(op versie GL)

stekkerblok 
220v/usb 
(optie)

buitenopbergblok 
(op versie BOX)

180

390

235320

145
205

110

 STANDAARDVERSIE

145
247

360

110

 VERSIE GL/BOX

255

40

390

14
0

Optie

18560

200

14
0

210

145
150

315
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Avontuur, natuur en vrijheid… Met de vouwwagen Odyssée zijn 
onvergetelijke vakanties op de camping geen loze belofte. Grote ramen in 
PVC vooraan, tal van ventilatieopeningen met hor, er is aan alles gedacht 
om de optimale helderheid op elk ogenblik van de dag te kunnen regelen. 

Wie voor de vouwwagen Odyssée kiest, kiest voor een compact en licht 
model dat weinig plaats inneemt. Aan comfort ontbreekt het zeker niet, 
dankzij de slaapcabines die zijn uitgerust met lattenbodems en met 
matrassen met gewatteerde bekleding. De montage gebeurt gegarandeerd 
eenvoudig en snel: de voortent is verbonden aan het achterdeel en wordt 
samen met de slaapcabines opgevouwen.

SPECIALE DETAILS: 
• Eenvoudige en snelle montage: de voortent is verbonden aan het achterdeel 
en wordt samen met de slaapcabines opengevouwen • Ventilatieopeningen 
met hor • Compact, licht en neemt weinig plaats in • Easy pack-systeem

ODYSSÉE NIEUW
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Het model ODYSSÉE biedt het fundamentele comfort  
van een vouwwagen en blinkt tevens uit door zijn   
gezins- en budgetvriendelijke karakter.

ODYSSÉE + OPTIE LUIFELSYSTEEM EASY PACK

Benieuwd? Ontdek hier de 
montagevideo.

KLEUREN

oppervlakte 
19 m2

aantal 
bedden : 2

grondzeil met 
ritssluiting

stekkerblok 
220v/usb 
(optie)

lattenbodem easy 
pack

buitenkeukenblok 
(op versie GL)

185

400

240

250
210

400 135
130

140

180
190

140

200
Optie

 VERSIE GL

216
152

342

119

381

119

255
152

 STANDAARDVERSIE
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Met de vouwwagen Alpha geniet u van de nodige luxe bij het kamperen. 
Dit model biedt prestaties van de echte topklasse voor een vakantie die aan 
al uw wensen voldoet. Deze vouwwagen biedt een uitzonderlijk comfort, is 
elegant en wordt zeer snel gemonteerd. 

Met een enkele beweging creëert u een grote leefruimte met zeer veel 
licht, dankzij de grote ramen vooraan en de zijdeurpanelen met hor. Het 
slaapgedeelte biedt de nodige privacy met een onuitgesproken comfort. 
Een groot bed met lattenbodem en een matras met gewatteerde bekleding 
nodigt uit voor een heerlijke nachtrust. 

Dit model heeft een stevig deksel met geïntegreerd bagagerek en is 
standaard uitgerust met een geremde as. 

SPECIALE DETAILS: 
• Snelle montage in een enkele beweging en zonder enige tentharing • 
Woonruimte met veel licht dankzij de ramen in PVC • Zijdeurpanelen: met deur 
en raam met hor

ALPHA
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Het model ALPHA biedt topklasseprestaties. 
Deze ultracompacte vouwwagen biedt alle mogelijkheden voor comfortabel 
vakantieplezier.

 1

 3  4

 2

Benieuwd? Ontdek hier de 
montagevideo.

KLEUREN

oppervlakte 
8 m2

aantal 
bedden : 1

stekkerblok 
220v/usb 
(optie)

lattenbodembuitenkeukenblok 
(op versie GL)

105

360

250
171

171
320

435

105

 VERSIE GL

185

235

175170
470

210
200

250170 310
205

15
5

16
0

350
200

Optie

Optie

15
0

470150
Optie

 STANDAARDVERSIE
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U wenst uw vakanties op verschillende plaatsen door te brengen? Kies dan 
voor de vouwwagen Camptrail! Zo dicht mogelijk bij de natuur kamperen is 
hier synoniem met het veel comfort en modulariteit. De ruime woonruimte 
waarin plaats is voor een tafel en vier stoelen zal vast en zeker in de smaak 
vallen. 

De 3 ingangen bieden een makkelijke toegang, een perfecte ventilatie 
en een ongehoord veel licht. Er zijn opbergvakken en de slaapcabine is 
bereikbaar via een ladder. Deze vouwwagen is ontworpen om verder te 
worden uitgebouwd en beschikt over een luifel welke om te bouwen is naar 
een voortent. 

Voor meer comfort kunnen de wanden en de voorzijde worden weggenomen. 
Bij dit innoverende model kan de aanhangwagen gemakkelijk worden 
losgekoppeld van de vouwwagenmodule.  

SPECIALE DETAILS: 
• Het grondzeil wordt op zijn plaats gehouden met klittenband • Wanden 
en voorzijde zijn vastgemaakt met klittenband en ritssluiting • 3 ingangen • 
Module vouwwagen en aanhangwagen • Matras van schuimrubber 10 cm dik • 
Opbergluik onder het slaapvlak • Ruime voortent

CAMPTRAIL
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In de zeer ruimte woonruimte is makkelijk plaats voor een tafel en 4 stoelen.
Makkelijke toegang dankzij de 3 ingangen die bovendien voor veel licht en ventilatie zorgen. 
Voor klein materiaal zijn allerlei ruime opbergvakken voorzien. 
Via een compacte ladder komt u in de slaapcabine. 

MET ZONNESCHERM + PANELEN + GRONDZEIL

KLEUREN
aantal 
bedden : 1

afneembare 
tent-unit

240

375

21020

160 kg

165

Slaapvlak

210

91
36

295

 500

91
36

349

210

 750 195 240

210
140

375
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De vouwwagen Camprider heeft tal van aangename verrassingen in petto! 
Dit vernieuwende ontwerp werpt een nieuw licht op wat een vouwwagen is: 
de vouwwagenmodule kan worden lostgekoppeld van de aanhangwagen. 
Het model Camprider vervult alle wensen van de kampeerder die voor de 
vakantie op zoek is naar comfort en ruimte. 

De afmetingen zijn niet mis: een ruime woonruimte, een zeer ruime 
slaapruimte en tal van opbergvakken. U krijgt er tevens een matras bij 
met gewatteerde bekleding en een dikte van 15 cm. Wegneembare wanden 
en voortent, horren op deuren en ramen, en overal praktische details. De 
vouwwagen is stevig en stabiel, hij is uitgerust met een geremde as en een 
reservewiel.

SPECIALE DETAILS: 
• Muren en voortent afneembaar met ritssluiting • Ruime grote slaapcabine 
• De tent-unit met opgevouwen tent is afneembaar door het openen van de 
spansluitingen voor gebruik als aanhangwagen • 15 cm dikke schuimrubberen 
matras.

CAMPRIDER
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EEN ONTWERP 2 in 1
Een vouwwagen, maar met zoveel meer!

CAMPRIDER + VOORTENT

ALLEEN AANHANGWAGEN.

AANHANGWAGEN + TENTUNIT.

EASY-PACK-SYSTEEM.

Benieuwd? Ontdek hier de 
montagevideo.

KLEUREN

aantal 
bedden : 1

easy 
pack

stekkerblok 
220v/usb 
(optie)

lattenbodemsanitair blok 
in optie

afneembare 
tent-unit

112
60

394

210

23030

198 kg

180

Slaapvlak

270

550

160
225
205

160
160

205

160300

205

205

250
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TECHNISCHE KENMERKEN

GALLEON ODYSSÉE ALPHA CAMPTRAIL 500 CAMPTRAIL 750 CAMPRIDER

STD GL 
BOX STD GL STD GL

TECHNIEK

STOF VAN 
DAK

Kwaliteit Katoen 320 gr/m2 Katoen 320 gr/m2 Katoen 320 gr/m2 Ripstop polyesterkatoen 
450 gr/m2

Ripstop polyesterkatoen 
450 gr/m2 Katoen 320 gr/m2

Kleur Mokka & Beige Gebroken wit en donkergrijs Ecru Beige Beige Beige

STOF VAN 
WANDEN

Kwaliteit Katoen 280 - 
320 gr/m2 Katoen 320 gr/m2 Katoen 320 gr/m2 Ripstop polyesterka-

toen 400 gr/m2
Ripstop polyesterka-

toen 400 gr/m2
Katoen 280 - 

320 gr/m2

Kleur Mokka & beige Donkergrijs en 
gebroken wit en beige

Donkergrijs en 
gebroken wit Beige en groen Beige en groen Groen en beige

STOF 
ONDERKAND 
VAN DE 
WANDEN

Kwaliteit Met pvc gecoat 
doek 350 gr/m2

Met pvc gecoat doek 
350 gr/m2

Met pvc gecoat doek 
350 gr/m2 - - Met pvc gecoat 

doek 350 gr/m2

Kleur Chocolade Antracietgrijs Antracietgrijs - - Beige

Raam kristalkleurig PVC 30/100e kristalkleurig PVC 30/100e kristalkleurig PVC 30/100e kristalkleurig PVC 30/100e kristalkleurig PVC 30/100e kristalkleurig PVC 30/100e

Grondzeil Met pvc gecoat 
doek 350 gr/m2

Met pvc gecoat doek 
630 gr/m2

Met pvc gecoat doek 
630 gr/m2

Met pvc gecoat doek 
680 gr/m2

Met pvc gecoat doek 
680 gr/m2

Met pvc gecoat 
doek 630 gr/m2

Binnencabine Polyesterkatoen 
110 gr/m2

Polyesterkatoen 
110 gr/m2

Polyesterkatoen 
110 gr/m2 - - Polyesterkatoen 

110 gr/m2

MONTAGESYSTEEM

Type Staal Staal Staal Staal Staal Staal

Behandeling Verzinkt en geverfd Verzinkt en geverfd Verzinkt en geverfd rvs rvs Verzinkt

Diameter Ø22/25 mm Ø22/25 mm Ø22/25 mm Ø22/25 mm Ø22/25 mm Ø22/25 mm

Power-grip 
handgrepen Ja Ja Ja Ja Ja Ja

RITSSLUITINGEN
Type YKK YKK YKK YKK YKK YKK

Maat
Spiraalketting Nr. 7 

en Nr. 9
Gegoten ketting M10

Spiraalketting Nr. 7 
en Nr. 9

Gegoten ketting M10

Spiraalketting Nr. 7 
en Nr. 9

Gegoten ketting M10

Spiraalketting Nr. 7 
en Nr. 9

Gegoten ketting M10

Spiraalketting Nr. 7 
en Nr. 9

Gegoten ketting M10

Spiraalketting Nr. 7 
en Nr. 9

Gegoten ketting M10

SLAAPRUIMTE

BED

Aantal bedden 2 2 1 1 1 1

Bodem met losse 
latten Neen Ja Ja Neen Neen Ja

Dichtheid 24 kg stevig 
comfort

24 kg stevig comfort, 
gewatteerd

24 kg stevig comfort, 
gewatteerd 24 kg stevig comfort 24 kg stevig comfort 24 kg stevig com-

fort, gewatteerd

Dikte matras in 
schuimrubber 80 mm 80 mm 80 mm 100 mm 100 mm 150 mm

Afmetingen bedden 140 x 190 cm 140 x 200 cm 150 x 205 cm 140 x 195 cm 140 x 195 cm 160 x 205 cm

EXTRA 
SLAAPPLAATSEN

Optionele slaap-
plaatsen 3 2 2 Neen Neen 2

Cabine voor 2 
ondertent Optie Optie Neen Neen Neen Neen

Gastencabine Optie Optie Optie Neen Neen Optie

Centrale cabine Neen Neen Neen Neen Neen Neen

WOONRUIMTE
OPPERVLAKTE Totaal 21 m2 19 m2 8 m2 (zonder luifel) 17 m2 17 m2 7 m2 (zonder luifel)

COMFORT

Voortent Ja Ja Optie 15 m2 Ja Ja Optie 14 m2

Luifel Optie Optie Neen Neen Neen Neen

Grondzeil met ritssluiting Ja Ja Optie Ja, klittenband Ja, klittenband Optie

Verluchtingsopeningen 
met hor Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Horren aan 
voortent Neen Optie Neen Neen Neen Neen

Ladder naar slaap-
plaats Neen Neen Neen Ja Ja Ja
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* Aangezien het meubel BOX uitsluitend voor opberging dient, zijn alle kenmerken met betrekking tot de keuken (branders, waterpomp) niet van toepassing op dit mode. Foto van dit meubel vindt u op pagina 7.

GALLEON ODYSSÉE ALPHA CAMPTRAIL 500 CAMPTRAIL 750 CAMPRIDER

STD GL  
BOX STD GL STD GL

WAGENBAK

BANDEN

Afmetingen 500 x 10 155/70R13 165/70R13 155/70R13 155/70R13 185/R14C
Aluminium velgen Neen Neen Optie Neen Neen Optie
Schokdempers Optie Optie Ja Neen Neen Ja
Reservewiel Ja Ja Ja Neen Ja Ja
Neuswiel Ja Ja Ja Ja Ja Ja

AS
Type AL-KO AL-KO AL-KO KNOTT KNOTT KNOTT
Geremd Optie Ja Ja Neen Ja Ja

ONDERSTEL
Behandeling Warm gegalvaniseerd Warm gegalvaniseerd Warm gegalvaniseerd Warm gegalvaniseerd Warm gegalvaniseerd Warm gegalvaniseerd
Maat disselboom 1220 mm 1220 mm 1130 mm 850 mm 1390 mm 1840 mm

WAGENBAK

Type Elektroverzinkte 
staalplaat

Elektroverzinkte 
staalplaat

Elektroverzinkte 
staalplaat Aluminiumpaneel Aluminiumpaneel Aluminiumpaneel

Behandeling Verf op basis van 
polyesterpoeder

Verf op basis van 
polyesterpoeder

Verf op basis van 
polyesterpoeder

Vloer HBKE met antislip HBKE met antislip HBKE met antislip HBKE met antislip HBKE met antislip HBKE met antislip

COATING VAN 
KOETSWERK

Type Dekzeil Dekzeil Deksel Dekzeil Dekzeil Dekzeil

Kwaliteit Met pvc gecoat 
doek 630 gr/m2

Met pvc gecoat doek 
630 gr/m2 Polyester glasvezel Met pvc gecoat doek 

680 gr/2
Met pvc gecoat doek 

680 gr/2
Met pvc gecoat 
doek 630 gr/m2

NUTTIG 
LAADVERMOGEN Berging 892 l 1066 l 920 l 1180 l 890 l 1560 l 807 l 807 l 1575 l

ELEKTR.. 
UITR. Stekker 220v+usb Optie Optie Optie Optie Optie Stan-

daard Optie Optie Optie

ONBELADEN GEWICHT

GEWICHT

Indien as zonder rem 335 kg - - - - - 180 - 340 kg - -

Indien as met rem 360 kg 400 kg 400 kg 440 kg 440 kg 560 kg - 235 - 395 kg 340 kg - 540 kg

Indien met keuken - 400 kg - 440 kg - 560 kg - - 575 kg

BERGRUIMTE

MAXIMAAL TOEGESTANE GEWICHT

Frankrijk 499 kg
 650 kg met 

inschrij-
vingsbewijs

650 kg of 750 kg met 
inschrijvingsbewijs

650 kg of 750 kg met 
inschrijvingsbewijs 500 kg 750 kg 1000 kg

Volgens land 650 kg 750 kg 750 kg
Easy pack Neen Ja Neen Neen Neen Ja

Disselbak 195 l Optie Optie Optie Neen Neen Neen Neen

Disselbak 300 l Optie Optie Optie Neen Neen Neen Neen

Disselbak luxe 240 l Optie Optie Optie Stan-
daard Neen Neen Neen

Disselbak Off Road 
240 l Optie Optie Optie Neen Neen Neen Neen

Bagagerek Optie maximale 
belasting 80 kg

Optie maximale 
belasting 80 kg

Standaard maximale 
belasting 50 kg Neen Neen Neen

Bagagedragers Neen Neen Neen Neen Neen Neen
Kantelbeugel Optie Optie Neen Neen Neen Neen

KEUKEN Buiten Buiten Buiten Binnen

- STANDAARD - STANDAARD - STANDAARD NEEN NEEN OPTIE

Op wieltjes - Optie - Optie Neen - - Neen

Wasbak - Ja - Ja - Ja - - Ja

Waterpomp - Neen - Ja - Ja - - Ja

Branders -
3 branders of  

2 branders 
met grill

- 2 bran-
ders -

3 branders of 
3 branders 

met grill
- - 2 branders of  

2 branders met grill

Laden - Neen - Ja - Ja - - Ja voor 2 branders met grill

Binnenrellen - Ja - Ja - Ja - - Neen

Berging voor gasfles - Neen - Ja - Neen - - Neen

Demonteerbare poten en laag rekje - - - - - - - - Ja
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UITRUSTING - OPTIES

ZIJTENT : 
Galleon • Odyssée • Alpha • Camprider
Deze zijtent kan worden gebruikt als 
slaapcabine of als toiletruimte. Bovendien heeft 
deze zijtent een venster met hor en klep.

ONDERTENT: 
Galleon • Odyssée
Deze extra slaapcabine wordt onder de 
bedden geïnstalleerd. De katoenen tent met 
waterdicht grondzeil is ideaal voor kinderen.

LUIFEL 
Galleon 160 cm • Odyssée 200 cm • Alpha 190 cm
Vergroot uw vouwwagen met een voortent. De 
vormen variëren per model en zijn aangepast aan 
hun design.

SCHOKDEMPERS: 
Odyssée • Alpha • Camprider • Galleon
Zorgen voor een betere stabiliteit bij het rijden en 
remmen. 

WIELTJES: 
Odyssée GL
Om het keukenmeubel gemakkelijk te 
verplaatsen.

KANTELBEUGEL: 
Galleon
Met deze opbergsteun kunt u uw vouwwagen 
gemakkelijk opbergen in de winter.

BAGAGEREK: 
Galleon • Odyssée
Om bijvoorbeeld tot 3 fietsen te vervoeren 
(fietsendrager niet inbegrepen).

HORREN: 
Odyssée
Vervang de deuren door horren op warme 
zomerdagen voor extra ventilatie.

STEKKERBLOK 220V/USB
Odyssée • Alpha • Camprider • Galleon 
4 stopcontacten 220V en 2 voor USB

DISSELBAK 300L:  
Galleon • Odyssée
Onmisbaar voor het vervoeren van een 
koelkast, wc of gasfles.

DISSELBAK 300L:  
Galleon • Odyssée
Onmisbaar voor het vervoeren van een 
koelkast, wc of gasfles.

DISSELBAK OFF-ROAD 240L: 
Galleon • Odyssée • Alpha STD
Onmisbaar voor het vervoeren van een 
koelkast, wc of gasfles.

DISSELBAK LUXE 240L: 
Galleon • Odyssée • Alpha STD
Onmisbaar voor het vervoeren van 
een koelkast, wc of gasfles.
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Z.A. La Croix des Marais 
La Roche-de-Glun 
26603 Tain-L’hermitage  
Cedex France
Tel.: +33 (0)4 75 84 85 00
Fax: +33 (0)4 75 84 85 01

www.trigano-camping.com

Trigano staat ook voor:

een uitgebreid assortiment luifels, tenten, campingmeubilair en -acces-
soires, die u kunt bekijken op:
www.trigano-camping.com
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TENTENMEUBILAIR

ACCESSOIRES LUIFELS

Uw verdeler: 

@TriganoCamping

TriganoMDC

TriganoCamping

Trigano Camping


