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Vakantie in de buitenlucht .. Jazeker, maar zonder in te leveren op 
comfort!

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

Ontdek de gehele collectie voor 2022 in deze catalogus. Meer gedetailleerde 
informatie, zoals video's over onze producten of de lijst met dealers in uw regio, 
vindt u op onze website: 
www.trigano-camping.com

Met familie, vrienden of gewoon met zijn tweetjes van de natuur genieten? In ons 
assortiment vindt u het model dat het beste bij u past om van de vrije en zorgeloze 
vakantie te genieten die wij u toewensen.

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

Comfort 
en natuur

In deze video neemt u een kijkje in onze werkplaatsen 
en ontdekt u de verschillende productiefasen van onze 
vouwwagens.
Via de app die u vooraf op uw smartphone heeft geïnstalleerd, kunt u de QR-

code lezen. Vervolgens kunt u met één klik toegang krijgen tot onze video’s.



De details die duidelijk 
het verschil maken

GRONDZEIL 
Wat onze klanten bijzonder waarderen is dat het grondzeil met een rits 
vastzitten aan de voortent, zo’n 10 cm boven de grond. Het beschermt 
u tegen vocht en insecten en voorkomt tevens dat de wind onder 
de voortent doorwaait. U kunt het zeil op elk moment weghalen of 
terugleggen.

STEKKERBLOK 220V EN USB 
Net als thuis, altijd een aansluiting! Voor bepaalde modellen zijn de 
220v of USB-stekkers optioneel beschikbaar.

SLAAPCOMFORT 
Net zo lekker slapen als thuis! De slaapcabines zijn gemaakt van 
katoenen binnententen die in de buitentent hangen en voorzien van 
een hor en kleppen. De matrassen zijn breed en comfortabel en voor 
de meeste modellen zijn lattenbodems beschikbaar. Het merendeel 
van onze modellen heeft twee aparte slaapcabines en er kunnen extra 
slaapplaatsen worden toegevoegd (ondertent, zijtent).

DONKERE CABINE
Een betere nachtrust en ‘s morgens niet door het eerste licht gehinderd 
worden; daarom zijn de slaapcabines uitgevoerd in een donkere kleur.

EENVOUDIG VERVOER 
Een opgevouwen TRIGANO-vouwwagen is niet groter dan een 
aanhangwagen. Onze vouwwagens kunnen door alle voertuigen 
getrokken worden zelfs de kleinste auto’s, vangt vrijwel geen wind 
en u hoeft niets extra’s te betalen voor de vouwwagen als u tolwegen 
neemt. Opslag in de winter is ook heel eenvoudig.

KEUKENBLOK 
Al onze modellen zijn verkrijgbaar met of zonder keukenblok 
(behalve CAMPTRAIL). Dit blok bevindt zich aan de achterkant van uw 
vouwwagen en biedt alle ruimte en voorzieningen die u nodig hebt. 
Het keukenblok is draagbaar om bij mooi weer buiten de voortent 
te koken (behalve het vaste keukenblok op het ITINEA-model). De 
keuken van het ODYSSÉE-model kan met wieltjes geleverd worden.

OPBERGRUIMTE 
We weten maar al te goed hoeveel bagage u meeneemt op vakantie. 
Al onze modellen hebben opbergruimten waarin u die makkelijk kunt 
vervoeren en sommige modellen zijn uitgerust met het EASY PACK-
systeem zodat u onderweg makkelijk bij uw bagage kunt.



Uw vakantie 
verdient het beste!

ONZE IMPACT 
OP HET MILIEU 
VERMINDEREN MET

EUROPESE
GOEDKEURING,
EEN BEWIJS VAN VERTROUWEN

Omdat wij een gecertificeerde strategie op gebied van 
milieubescherming wensen toe te passen en de levenscyclus van 
onze producten willen beheren, heeft TRIGANO een overeenkomst 

gesloten met verwerkingsbedrijf TEXYLOOP® om 100% van onze PVC-
tentdoeken te recycleren. Elke ton nieuwe stof die door het TEXYLOOP® 
recyclingproces wordt geproduceerd, betekent een even grote 
besparing aan grondstoffen en energie . TEXYLOOP® kunnen 100% van 
de bestanddelen van het textiel gerecycled worden. Dit bevordert tevens 
de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en het hergebruik van het doek 
voor nieuwe toepassingen.

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

TRIGANO zet zich in

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

Onze knowhow, uniek in Europa, vindt u terug in de kwaliteit 
van onze producten. De perfectie waar onze naaisters naar 
streven ligt in het verlengde van de toewijding waarmee wij onze 
materialen kiezen. Het zeildoek is een essentieel onderdeel van 
de vouwwagen. Daarom kiezen wij voor hoogwaardig, water-, 
scheur- en slijtvast katoen voor de daken en de wanden. 
Het doek is ademend en ventilerend. Wij stikken het tentdoek 
met de hand, de naden worden uitgevoerd met knoopsteken 
voor een optimale stevigheid. De carrosseriedelen, die ook 
in onze fabrieken in Frankrijk worden gefabriceerd, zijn zeer 
bestendig. 

Wij hebben de volledige productielijn in eigen beheer en zijn in 
staat u vouwwagens te bieden die alle weersomstandigheden 
kunnen trotseren en bovendien stevig, praktisch en comfortabel 
zijn.



De CAMPLAIR-vouwwagen is uw ideale vakantiepartner voor compleet 
comfort tegen een zachte prijs. Lichtgewicht (minder dan 500 kg), De 
CAMPLAIR-vouwwagen is zeer eenvoudig te trekken. Dankzij het lichte 
gewicht en de eenvoudige installatie is deze vouwwagen ideaal voor een 
vakantie op meerdere plekken.

De CAMPLAIR is uitgerust met 4 slaapplaatsen en een leefruimte van 
9 m² zodat u volop kunt genieten van uw vakantie, met z'n tweeën of met 
het hele gezin.

Deze vouwwagen is tevens uitgerust met donkere slaapcabines 
voor een goede nachtrust en aangenaam ontwaken.

SPECIALE DETAILS: 
• Eenvoudig en snel te monteren • Zeer ruim met 2 grote slaapcabines, 
een zeer grote leefruimte van meer dan 2.3 m diep • Donkere slaapcabines

CAMPLAIR NIEUW

6 7

"foto's en gegevens zijn niet contractueel"



De CAMPLAIR-vouwwagen, de ideale partner 
voor een comfortabele vakantie
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De GALLEON-vouwwagen is een van de ruimste en meest comfortabele 
modellen. Deze vouwwagen biedt plek voor het hele gezin en wett u te 
verleiden door zijn moderne inrichting en eenvoudige montage. 

Dankzij de grote ramen, baadt de zeer grote leefruimte van meer dan 3 m 
diep in het natuurlijke licht. Met de verduisterende kleppen kan het licht in 
de leefruimte eenvoudig worden bijgesteld. 

De vouwwagen heeft tal van opbergmogelijkheden met eventueel een 
opbergblok (BOX-versie) of een keukenblok (GL-versie) voor buiten. De 2 
slaapcabines zijn behaaglijk en comfortabel, met een donkergekleurd dak 
om het licht te dempen.

SPECIALE DETAILS: 
•  Gemakkelijke montage: dankzij een eenvoudig en gebogen 

montagesysteem • Zeer ruim met 2 grote slaapcabines, een zeer 
grote, meer dan 3 m diepe leefruimte met veel opbergmogelijkheden • 
Opbergblok buiten(op BOX-versie) • Donkere slaapcabines

GALLEON

GALLÉON ZONNESCHERMGALLÉON GESLOTEN
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De vouwwagen GALLEON beschikt 
over een van de grootste leefruimten

Scan de code en 
ontdek hier de montagevideo
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oppervlakte 
21 m2

aantal 
bedden: 2

grondzeil met 
ritssluiting 
standaard 
geleverd

keukenblok 
voor buiten
(op GL-versie)

stekkerblok 
220v/usb 
(optie)

opbergblok 
voor buiten (op 
BOX-versie)

opberg 
bak 66 L

bagagebox 
voor op de 
disselboom 
(optie)

slaapcabine 
in ondertent 
(optie)

 BOX-VERSIE  GALLEON + OPTIONELE GASTENCABINE.
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Avontuur, natuur en vrijheid ... Met de vouwwagen ODYSSÉE, is een 
onvergetelijke kampeervakantie geen loze belofte. Grote PVC-ramen aan de 
voorkant, meerdere ventilatieopeningen met hor; er is aan alles gedacht om 
de lichtinval op elk moment van de dag optimaal te kunnen regelen. 

Wie voor de ODYSSÉE-vouwwagen kiest, geeft de voorkeur aan een 
compact en licht model dat weinig plaats inneemt. Aan comfort ontbreekt 
het zeker niet dankzij de slaapcabines uitgerust met lattenbodems en 
matrassen met gewatteerde bekleding. De montage is eenvoudig en snel 
want de voortent is verbonden met het achterdeel en wordt tegelijkertijd 
met de slaapcabines uitgevouwen.

SPECIALE DETAILS: 
•  Snel en makkelijk te monteren: de voortent is verbonden aan het 

achterdeel en wordt tegelijkertijd met de slaapcabines uitgevouwen • 
Ventilatieopeningen met hor en verduistering  • Compact, licht en neemt 
weinig plaats in • Easy pack-systeem• Donkere slaapcabines

ODYSSÉE KLEUREN VOOR 2022

ODYSSÉE MET OPTIONEEL ZONNESCHERM

"foto's en gegevens zijn niet contractueel"
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Het model ODYSSÉE biedt het fundamentele comfort 
van een vouwwagen en blinkt tevens uit door zijn 
gezins- en budgetvriendelijke karakter.

Scan de code en 
Ontdek hier de montagevideo
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 DE RUIMTE ONDER HET ZONNESCHERM  VOORAANZICHT
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Met de ITINÉA-VOUWWAGEN GENIET U VAN LUXE KAMPEREN.
Dit model biedt prestaties van hoge kwaliteit voor een vakantie die aan al 
uw wensen voldoet. Buitengewoon comfortabel en elegant en bovendien zeer 
snel gemonteerd.

Met een enkele beweging creëert u een leefruimte met zeer veel licht 
dankzij de grote ramen aan de voorzijde en de zijpanelen met horren. Het 
slaapgedeelte, uitgerust met een nieuw concept: de donkere cabine, biedt de 
nodige privacy en optimaal comfort.
Een groot bed met lattenbodem en een matras met gewatteerde bekleding 
voor een heerlijke nachtrust.Dit model heeft een stevig deksel met 
geïntegreerd bagagerek en geremde as.

SPECIALE DETAILS: 
• Snelle montage in 1 enkele beweging en zonder gebruik van tentharingen 
• Voorkant met veel licht en PVC-ramen • Zijpanelen: met deur en raam 
met hor • Bed met lattenbodem • Donkere cabine

ITINÉA

ITINEA + GASTENCABINE BINNENKANT 
VAN DE GASTENCABINE

"foto's en gegevens zijn niet contractueel"

 MODEL MET OPTIE LUIFEL*
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Het model ITINÉA biedt topprestaties. 
Deze zeer compacte vouwwagen heeft alles voor 
een comfortabele en plezierige vakantie.
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Scan de code en 
ontdek hier de montagevideo

oppervlakte 
9 m2

aantal 
bedden: 1

stekkerblok 
220v/usb 

latten 
bodem

keukenblok 
buiten
(op GL-versie)

opberg 
bak 96 L

grondzeil met 
ritssluiting 
standaard 
geleverd

schokdempers
pomp 
& water 
reservoir

bagagebox 
voor op 
de dissel 
(standaard)
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CAMPTRAIL
BESCHIKBAAR IN 2022
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MET ZONNESCHERM + PANELEN + GRONDZEIL

In de zeer grote leefruimte is ruim plaats voor een tafel en 4 stoelen.
De 3 ingangen bieden makkelijke toegang, een perfecte ventilatie en veel natuurlijk licht.
Voor klein materiaal zijn er allerlei handige opbergvakken voorzien. 
Via een compacte ladder komt u in de slaapcabine. 
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TECHNISCHE KENMERKEN

CAMPLAIR GALLEON ODYSSÉE ITINÉA

STD GL
BOX STD GL STD GL

TECHNIEK

STOF VAN DAK
Kwaliteit Katoen 320 gr/m2 Katoen 320 gr/m2 Katoen 320 gr/m2 Katoen 320 gr/m2

Kleur Donkergrijs & beige Mokka & beigE Gebroken wit & donkergrijs Donkergrijs

STOF VAN DE 
WANDEN

Kwaliteit Katoen 280 -
320 gr/m2

Katoen 280 -
320 gr/m2 Katoen 320 gr/m2 Katoen 320 gr/m2

Kleur Donkergrijs & beige Mokka & beige Donkergrijs & gebroken wit Donkergrijs & beige

STOF 
ONDERKANT 
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 Antracietgrijs Chocolade Zwart Antracietgrijs

Raam Kristalkleurig PVC 30/100e Kristalkleurig PVC 30/100e Kristalkleurig PVC 30/100e Kristalkleurig PVC 30/100e

Grondzeil - PVC gecoat doek 350 gr/m² met PVC gecoat doek 
630 gr/m2

met PVC gecoat doek 
630 gr/m2

Donkere binnencabine Polyesterkatoen 
110 gr/m2

Polyesterkatoen 
110 gr/m2

Polyesterkatoen 
110 gr/m2

Polyesterkatoen 
110 gr/m2

FRAME

Type Staal Staal Staal en glasvezel Staal

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

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

Power-grip 
handgrepen Ja Ja Ja Ja

RITSSLUITINGEN
Type 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

SLAAPRUIMTE

BED

Aantal
bedden 2 2 2 1

Bodem met losse latten Nee Nee Ja Ja

Dichtheid 24 kg stevig comfort 24 kg stevig comfort 24 kg stevig comfort 24 kg stevig comfort

Dikte schuimmatras 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm

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

EXTRA 
SLAAPPLAATSEN

Optionele 
slaapplaatsen 3 3 2 1

Slaapcabine 2 plaatsen 
in ondertent Optie Optie Optie Nee

Gastencabine Nee Optie Optie Optie

LEEFRUIMTE
OPPERVLAKTE Totaal 17 m2 21 m2 19 m2 9 m2

COMFORT

Luifel Ja Ja Ja Optie 13 m²

Zonnescherm Nee Optie Optie Optie

Grondzeil met ritssluiting Nee Ja Ja Optie

Vrluchtingsopeningen 
met hor Ja Ja Ja Ja

Panelen 
met hor 

aan de voorkant
Nee Nee Optie Nee

Ladder naar 
slaapplaats Nee Nee Nee Nee
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* Het meubel BOX dient uitsluitend voor opberging, alle kenmerken met betrekking tot de keuken (branders, waterpomp) zijn niet van toepassing op dit model. Foto van dit meubel is te vinden op pagina 7.

CAMPLAIR GALLEON ODYSSÉE ITINÉA

STD GL
BOX STD GL STD GL

WAGENBAK

WIELEN

Afmetingen 500 x 10 500 x 10 155/70R13 165/70R13

Aluminium velgen Nee Nee Nee Optie

Schokdempers Optie Optie Optie Ja

Reservewiel Ja Ja Ja Ja

Neuswiel Ja Ja Ja Ja

AS
Type AL-KO AL-KO AL-KO AL-KO

Geremd Optie Optie Ja Ja

ONDERSTEL
Behandeling Warm gegalvaniseerd Warm gegalvaniseerd Warm gegalvaniseerd Warm gegalvaniseerd

Maat dissel 1220 mm 1220 mm 1220 mm 1130 mm

WAGENBAK
Type Staalplaat 

elektroverzinkte
Staalplaat 

elektroverzinkte
Staalplaat 

elektroverzinkte Elektroverzinkte staalplaat

Behandeling Verf op basis polyesterpoeder Verf op basis polyesterpoeder Verf op basis polyesterpoeder Verf op basis polyesterpoeder

Vloer HBKE met anti-slip HBKE met anti-slip HBKE met anti-slip HBKE met anti-slip

COATING VAN 
CARROSSERIE

Type Dekzeil Dekzeil Dekzeil Deksel

Kwaliteit met PVC gecoat doek 
630 gr/m2

met PVC gecoat doek 
630 gr/m2

met PVC gecoat doek 
630 gr/m2 Polyester glasvezel

NUTTIG 
LAADVERMOGEN

Berging   +                             
opbergbak in vloer 892 L 892 L 

+ 66 L
1066 L 
+ 66 L

920 L 
+ 66 L

1180 L 
+ 66 L

890 L 
+ 96 L

1560 L 
+ 96 L

ELEKTR. UITR. Stekker 220v+usb Optie Optie Optie Optie Optie Optie Standaard

ONBELADEN GEWICHT

GEWICHT

Indien as zonder rem 320 kg 335 kg - - - - -

Indien as met rem 345 kg 360 kg 400 kg 400 kg 440 kg 440 kg 560 kg

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

BAK

MAXIMAAL TOEGESTANE GEWICHT

Frankrijk 499 kg
650 kg met 

inschrijvingsbewijs
499 kg

650 kg met 

inschrijvingsbewijs
750 kg met 

inschrijvingsbewijs
750 kg met 

inschrijvingsbewijs

Afhankelijk van het land 650 kg 650 kg 750 kg 750 kg

Easy pack Nee Nee Ja Nee

Disselbak 300 l Optie Optie Optie Nee

Disselbak luxe 240 l Nee Nee Nee Standaard

Bagagerek Optioneel max.
belasting 80 kg

Optioneel max.
belasting 80 kg

Optioneel max.
belasting 80 kg

Standaard max.
belasting 50 kg

Kantelbeugel Optie Optie Optie Nee

KEUKEN

BLOK BUITEN - -

Maximale belasting - - - 25 Kg - 25 Kg - 50 Kg

Handige wieltjes - - - Optie - Optie - Nee

Gootsteen - - - Ja - Ja - Ja

Waterpomp - - - Nee - Ja - Ja

Branders - - -
3 branders of 2 

branders met grill - 2 branders - 3 branders

Laden - - - Nee - Ja - Ja

Planken - - - Ja - Ja - Ja

Compartiment voor gasfles - - - Nee - Ja - Nee

STANDAARD 
UITNEEMBAAR

STANDAARD 
VAST

STANDAARD 
UITNEEMBAAR
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UITRUSTING & OPTIES

CAMPLAIR GALLEON ODYSSÉE ITINÉA

STANDAARD OPTIE STANDAARD OPTIE STANDAARD OPTIE STANDAARD OPTIE

ACCESSOIRES VAN DOEK

LUIFEL ● - ● - ● - - ˚
ZONNESCHERM - ˚ - ˚ - ˚ - ˚
GASTENCABINE - - - ˚ - ˚ - ˚
SLAAPCABINE IN ONDERTENT - ˚ - ˚ - ˚ - -

ACCESSOIRES KEUKEN

KIT 4 WIELTJES - - - - - ˚ - -

KIT KEUKENACCESSOIRES - - - - - - - ˚
KOELBOX - - - - - - - ˚
ACCESSOIRES OPBERGING & BESCHERMING

OPBERG 
REK - ˚ - ˚ - - - -

BAGAGE 
REK
BAGAGEREK

- ˚ - ˚ - ˚ ● -

STANDAARDUITRUSTINGEN OPTIES
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CAMPLAIR GALLEON ODYSSÉE ITINÉA

STANDAARD OPTIE STANDAARD OPTIE STANDAARD OPTIE STANDAARD OPTIE

ACCESSOIRES VOOR WIELEN & ASSEN

ALUMINIUM VELGEN - - - - - - - ˚
RESERVE 
WIEL - ˚ ● - ● - ● -

NEUSWIEL - ˚ ● - ● - ● -

WIEL 
HOUDER - ˚ ● - ● - ● -

KIT 2 
SCHOKDEMPERS - - - ˚ - ˚ ● -

ACCESSOIRES ELEKTRICITEIT

SEKKERBLOK - ˚ - ˚ - ˚ ● -

VERBINDINGSKIT LED 13 - ˚ - ˚ - ˚ - ˚
VERBINDINGSKIT LED 7 - ˚ - ˚ - ˚ - ˚

STANDAARDUITRUSTINGEN OPTIES



@TriganoCampingTriganoMDCTriganoCamping Trigano Camping

Ontwerp/Uitvoering: mano.fr / Foto’s: Studio Ad’hoc Le Mans, Mathéo Joubert, Robin Lescroart, Gaspard de Vulpian, Anthony 
Royer, Mélody Beurier / Stylisme BIP Studio et Lindsay Garreau / Camping Saint-Léonard-des-Bois. TRIGANO MDC R.C.S. Pa-
ris B 775 735 020 Dit document is niet contractueel bindend. De fabrikant behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen 
zonder voorafgaande kennisgeving. Niet op de openbare weg werpen. Drukwerk Auffret Plessix. www.trigano-camping.com

Trigano staat ook voor:

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

Uw verdeler: 
MEUBILAIR ACCESSOIRES

TENTEN

Een uitgebreid assortiment vouwwagens, tenten, meubilair 
en accessoires voor op de camping.

Vind ons op:
www.trigano-camping.com

LUIFELS


