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Stel jouw eigen Camp-let samen

2GO
Vierkante meter: 17 m2

Eigengewicht: 250 kg
Laadvermogen: 250 kg
Afmetingen dicht: 323 cm × 160 cm × 95 cm
Afmetingen open: 573 cm × 400 cm
Bedmaat: 140 x 200 cm
Tentdoek:  Acryl
Kleuren: Grijs/Sand

Geïntegreerde  
zonneluifel

Mogelijkheid  
voor zonneluifel
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CLASSIC
Vierkante meter: 18 m2

Eigengewicht: 250 kg
Laadvermogen: 250 kg
Afmetingen dicht: 323 cm × 160 cm × 95 cm
Afmetingen open: 593 cm × 400 cm 
Bedmaat: 140 x 200 cm
Tentdoek:  Acryl
Kleuren: Lichtgrijs/donkergrijs

Ventilatie bij slaap-
cabines en keuken

Optimale opbergruimte Uitbreidingsmoge-
lijkheden
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Nieuw voor 2018 is dat je nu jouw eigen Camp-let kunt samenstellen, 
zodat deze helemaal op de behoeften van je en jouw gezin is afge-
stemd. De wagen is voor alle modellen hetzelfde, maar je kunt zelf 
kiezen welke tent en welke keuken je wenst. 

Je kunt kiezen uit de modellen 2GO, Classic en Premium. Wat de mo-
dellen van elkaar onderscheidt, is de grootte en de mate van comfort. 
Je kiest niet alleen welk tentmodel je wilt, maar ook welke keuken er in 
jouw Camp-let moet zitten. Je kunt op basis van uw behoeften kiezen 
uit Standard, Allround en Deluxe. 

PREMIUM
Vierkante meter: 18 m2

Eigengewicht: 275 kg
Laadvermogen: 225 kg
Afmetingen dicht:  323 cm × 160 cm  

× 95 cm
Afmetingen open: 593 cm × 400 cm 
Bedmaat: 140 x 200 cm
Tentdoek:  Acryl
Kleuren: Beige/donkergrijs

Ventilatie bij slaap-
cabines en keuken

Oplossing met  
buitenkeuken

Optimale opbergruimteMogelijkheid voor  
grote voortent
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De selectie van keuken

STANDARD
Wanneer je meer tentruimte wilt en de 
keuken op de camping wilt gebruiken, kun 
je ervoor kiezen dat jouw Camp-let geen 
keuken nodig heeft.

ALLROUND 
De Allround-keuken heeft 2 gasbranders, 
een groot werkblad, een spoelbak, een 
watertank en opbergruimte voor servies en 
ander keukengerei. 

DELUXE
De Deluxe-keuken is een luxe keuken met 
een groot werkblad, 2 gasbranders, een 
spoelbak, een watertank, opbergruimte 
en praktische uittrekladen voor bestek en 
ander keukengerei.

Snel opzetten - 3 eenvoudige stappen
Drie eenvoudige stappen en een paar minuten en je kunt van jouw vakantie genieten. 
Het openen wordt ondersteund door een ingebouwd veersysteem. Een Camp-let kan 
door één persoon worden geopend, dus zonder hulp van anderen.

1  Je draait de ingebouwde keuken naar buiten. Alle keukenmodellen 
kunnen ook onderweg worden gebruikt.

2  Het openen van de wagen. Een praktisch veersysteem helpt je met 
het openen en sluiten van de wagen.

3  De grote voortent en slaapcabines open je in één-en-dezelfde 
beweging.
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Accessoires voor  
uw Camp-let

Kijk voor meer informatie van Camp-let op www.camp-let.nl 

LUIFEL LIVING
Praktische luifel met meer ruimte 
en diepte voor schaduw en luwte. 
Voor Voor 2GO (2018) en Classic

VOORTENT
Biedt 10 m2  extra ruimte en kan verder 
worden uitgebreid met een gastencabine of 
luifel. Voor Premium. 

GASTENCABINE
U ritst het zijraam uit en plaatst de uitbouw.
Voor Classic en Premium.

KEUKENLUIFEL
Geeft luwte en schaduw bij gebruik 
van de buitenkeuken.  
Voor Premium.

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.

GROTE DISSELBAK
Ruimte voor koelbox, gasfles of andere 
bagage.


