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TECHNISCHE AFBEELDINGEN

CAMP-LET PASSION
Luxe vouwwagen van wereldklasse
In een Camp-let Passion kun je je lekker laten verwennen door alles waarvan je droomt 
voor een comfortabel verblijf in de natuur. Luister naar de geluiden, ruik de boslucht... En dat 
allemaal terwijl je heerlijk op je comfortabele koudschuimmatras ligt, boven het vocht en de 
kou uit de grond en in de donkere slaapcabine waar een lekker briesje door de ventilatieope-
ningen komt. De Camp-let Passion heeft standaard geïntegreerde verduisteringsgordijnen in 
de voortent. Dat zorgt overdag voor een koel binnenklimaat en ’s nachts wordt je nachtrust 
niet verstoord door maneschijn, lampen of de vroege ochtendzon. 

De Camp-let Passion is de perfecte vouwwagen voor een gezin van 4 personen. Standaard krijg 
je wel 18 m2 vakantiehuis met een heleboel uitbreidingsmogelijkheden. Als je meer slaapplaat-
sen wilt, kun je dit model uitbreiden tot wel 8 slaapplaatsen met een uitbouw aan beide kanten.   
Als je tijdens het kamperen graag zelf wilt koken, heb je met de Camp-let Passion de 
mogelijk heid om buiten je eigen droomkeuken te maken. Je kunt zelf kiezen of je een keuken-
luifel voor extra beschutting en/of koken wil gebruiken.    

Uitneembare/neerrolbare delen: Front en zijkanten kunnen er helemaal uit worden 
geritst, daardoor verandert de voortent in een ruime luifel.
Bijzondere details: Vast gemonteerde petluifel, goede ventilatie8, nieuwe afgeronde 
vorm van de tent4, nieuw design aluminium velg, nieuw design wielkastomlijsting, nieuwe 
functionele disselbak (optioneel)
Standaard geleverd met: Organizer met zakken (net)6, bagageruimte gesloten en open 
bagageruimte met rechtstreekse toegang tot opbergruimte onder de wagen7. 1 veranda-
stang, donkere slaapcabines (extra ruim), donkere matrassen, geïntegreerde gordijnen5, 
garde robestang, aluminium velgen.
Opties voor de Passion: Annex Passion met geïntegreerde gordijnen en  ventilatie3, 
 Passion keukenluifel, Passion zonneluifel1 + Front2, Allround-keuken of DeLuxe-keuken.

PASSION ZONNELUIFEL
De Passion zonneluifel bevestig je met een rits aan de vouwwagen en biedt vele mogelijk-
heden voor schaduw en extra overdekte verblijfsruimte. Voor luwte rits je de zijkanten met 
gordijnen er eenvoudig in. 
 
FRONT VOOR PASSION ZONNELUIFEL
Met het front maak je van de Passion zonneluifel eenvoudig en snel een volledig geïnte-
greerde voortent, waardoor een grote en prettige verblijfsruimte ontstaat. Het front is 
voorzien van een rits. De gordijnen bieden goede ventilatiemogelijkheden met horrengaas.
 
PASSION ANNEX
Grote en ruime extra cabine, die je aan beide kanten van de vouwwagen kunt bevestigen. 
De Passion annex heeft een waterdicht PVC-grondzeil en een raam met ventilatiemogelijk-
heid en geïntegreerd gordijn.
 
PASSION KEUKENLUIFEL
Passion heeft standaard een mogelijkheid voor een buitenkeuken. Met de Passion 
 keukenluifel krijg je de optimale oplossing voor een buitenkeuken; met beschutting bij 
regen en schaduw als de zon schijnt. De keukenluifel bevestig je met de dakrits en heeft 
een gebogen front.

Zonneluifel

Goedgekeurd totaalgewicht: 500 kg
Laadvermogen met remmen: 200 kg
Laadvermogen zonder remmen: 216 kg
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TECHNISCHE AFBEELDINGEN

CAMP-LET NORTH
Als je de ultieme vrijheid wilt ervaren
Ben je op zoek naar de vrijheid om spontaan verder te kunnen reizen voor nieuwe avontu-
ren? Dan is de Camp-let North de ideale keuze. Je beleeft de natuur dan op het hoogste 
niveau. Door de geïntegreerde stokken kun je met een paar basisstappen de Camp-let 
North eenvoudig neerzetten en inklappen. 

In de Camp-let North is er ruimte genoeg voor het hele gezin. Met de ruime woonkamer 
en geventileerde slaapcabines met slaapplaatsen voor 4 personen heb je wel 18 m2 tot 
je beschikking. Als je besluit om langer op dezelfde plek te blijven, dan kun je de ruimte 
eenvoudig met een zonneluifel en uitbouw uitbreiden. 
Doordat de Camp-let North een tentdoek van het unieke Isacryl materiaal heeft, is deze 
makkelijk schoon te maken. Het tentmateriaal houdt de kleur jarenlang mooi en zorgt voor 
een optimaal binnenklimaat in de Camp-let. Op die manier kun je altijd van het kamperen 
genieten, of het nu warm, koud of nat is. 

Uitneembare/neerrolbare delen: Front één links zijkant kunnen er helemaal uit  
worden geritst

Bijzondere details: Goede ventilatie7, nieuw design aluminium velg6, nieuw design 
 wielkastomlijsting, nieuwe functionele disselbak (optioneel)

Standaard geleverd met: Organizer met zakken (grijs)3, bagageruimte (zwart)4,  
1 veranda stang, slaapcabines, matrassen, gordijnen Cube Creme5, garderobestang, alumi-
nium velgen.

Opties voor de North: Annex Sand, zonneluifel Living plus Sand1 + Front2, kuipzeil met 
klittenband. Allround-keuken of DeLuxe-keuken.

LIVING PLUS SAND
Living Plus Sand bevestig je eenvoudig met de dakrits aan de Camp-let North. Je krijgt 
dan een grote overdekte buitenruimte met bescherming tegen wind en zon. Als je wilt dat 
de verblijfsruimte wat meer open is, kun je de vaste zijkanten openritsen en oprollen.  
 
FRONT VOOR LIVING PLUS SAND 
Met dit front maak je een eenvoudige voortent. In combinatie met de zonneluifel ontstaat 
een grotere en erg handige verblijfsruimte in de Camp-let North. Bij het front hoort ook een 
gordijnset naar keuze (Cube Creme of Collage Blue) voor beide zijkanten in de Living Plus 
Sand en het front.
 
ANNEX SAND
De praktische Annex Sand biedt ruimte voor extra slaapplaatsen of opbergen. De Annex 
Sand heeft een waterdicht PVC-grondzeil en kan van de rest van de vouwwagen worden 
afgesloten.

Zonneluifel

Goedgekeurd totaalgewicht: 500 kg

Laadvermogen met remmen: 208 kg

Laadvermogen zonder remmen: 228 kg
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KEUKENS VOOR  
CAMP-LET 
KEUZE UIT 2 KEUKENMODELLEN

DELUXE-KEUKEN
– extra veel ruimte voor het  
kokkerellen
Als je onderweg een voortreffelijke maal-
tijd wilt bereiden, is een  
Deluxe keuken de perfecte uitgebreide 
keuken voor jou. 
Alles wat je nodig hebt om als een echte 
chef-kok bezig te zijn. 

Een Deluxe keuken staat stevig en heeft 
een efficiënte werkruimte.
De Deluxe keuken is ontworpen met 2 
slimme opbergruimtes en 2 functione-
le uittrekladen voor bestek en andere 
keukenspullen. 

De keuken is inclusief: opvouwbare 
afwasbak, opvouwbare watertank, losse 
oplaadbare kraan met waterpomp, kraan 
en douchekop. 

ALLROUND-KEUKEN
– onderweg makkelijk koken
Met een Allround keuken krijg je een 
functionele keuken met alles wat je 
nodig hebt om onderweg een goede 
maaltijd te bereiden. De keuken heeft 
twee gasbranders en een groot werkblad 
met een opvouwbare spoelbak, zodat je 
kunt snijden en koken. Onder het werk-
blad zitten 2 slimme opbergruimtes voor 
bijvoorbeeld servies en keukenspullen. 

De keuken is inclusief: opvouwbare 
afwasbak, opvouwbare watertank, losse 
oplaadbare kraan met waterpomp, kraan 
en douchekop. 



7

ACCESSOIRES

CAMP-LET DISSELBAK
– extra opbergruimte onderweg
Met een ruime disselbak heb je onderweg 
ruimte voor alles, aangezien deze extra 
opbergruimte oplevert. De disselbak heeft 
flexibele ruimtes, dus je kunt je spullen 
organiseren zoals jij dat wilt. De bak is perfect 
voor het opbergen van haringen, kabels, de 
gasfles, de koelbox en andere spullen waar je 
makkelijk bij wilt kunnen.
Het design is eenvoudig en de lijnen van de 
Camp-let zijn doorgevoerd in de disselbak 
en passen perfect bij je vouwwagen. De 
disselbak kan net als je Camp-let worden 
afgesloten, zodat je rustig weg kunt gaan.  

LICHTGEWICHT DAKKOFFER
Meer bagageruimte tijdens transport 
met handig kliksysteem. In twee maten 
ver krijgbaar.

FIETSENREK
Neem uw fietsen gewoon mee op 
vakantie. Verkrijgbaar voor 2,3 of 4 
fietsen.



CLICKLIGHT
900060436
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INSPIRATIE VOOR JE CAMP-LET VAKANTIE

NL

TRIPLIGHT
Neem bijvoorbeeld een TripLight mee op 
vakantie. Deze 3-in-1 lamp kan aan de 
tentstok worden geklikt, als zaklamp 
 worden gebruikt en met de optionele lamp-
voet als tafellamp worden gebruikt.
Te gebruiken op 22-28 mm. stangen.
Inclusief 1,2 m kabel. 
900060452

TRIPLIGHT TAFEL STANDAARD
900060454

REGISSEURSSTOEL MET ZIJTAFEL  
Nieuwe en geüpgrade regisseursstoel. 
Afmetingen: 11 x 81 x 51 cm. 
Gewicht: 2,5 kg. 
Belasting: 100 kg. 
Dark Grey: 700006279 
Red: 700006283
Zijtafel: 700006284

BIJZETTAFEL 50 x 40 CM
Lichtgewicht koffietafel. Deze lichtgewicht 
koffietafel is een perfecte zijtafel of strand-
tafel. Deze is makkelijk te dragen en in een 
paar seconden uit te klappen. 
Afmetingen ingeklapt: 50 x 40 x 6,5 cm
Gewicht: 4,8 Kg 
700006277

LICHTGEWICHT CAMPINGTAFEL      
Ultralichte campingtafel voor de mensen die eropuit trekken voor nieuwe avon-
turen. Ondanks het lage gewicht - niet meer dan 4,6 kg/5,3 kg/6,4 kg - is deze 
lichtgewicht tafel stabiel en functioneel. Het aluminium frame onder de tafel 
is makkelijk en elegant inklapbaar tegen de achterkant, zodat de tafel handig 
kan worden vervoerd en opgeslagen als je hem niet gebruikt. De ingeklapte 
lichtgewicht tafel is slechts 6,5 cm hoog. 

140 X 90 CM
Hoogte: 72–74 cm 
Belasting: 80 kg
Afmetingen ingeklapt: 140 x 90  x 6 cm
Gewicht: 6,4 kg
Frame: Aluminium
700006275 

120 X 80 CM 
Hoogte: 72–74 cm 
Belasting: 80 kg
Afmetingen ingeklapt: 120 x 80  x 6 cm
Gewicht: 5,3 kg
Frame: Aluminium
700006274

100 X 68 CM
Hoogte: 72–74 cm 
Belasting: 80 kg
Afmetingen ingeklapt: 100 x 68 x 6,5 cm
Gewicht: 4,6 kg
Frame: Aluminium
700006276


