in een oogwenk
van aanhanger
tot vouwwagen
tover uw altijd te gebruiken aanhangwagen dankzij de

aparte caravanmodule om in een volwaardige vouwwagen
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210

240

Slaapruimte + woonruimte

Quest 750 geremd

Dankzij de compacte afmeting is de QUEST uitstekend geschikt voor stellen of kleine gezinnen die
in alle eenvoud erop uit willen trekken.
Het model is compleet uitgerust en biedt dankzij
de thermische isolatie van de woonruimte door
het Insulcell-systeem een onovertroffen gebruikscomfort.

Schuimmatras
dikte 10 cm
165

210

Eenvoudige toegang
tot de aanhangwagen

210

beschikbaar in geremde en ongeremde uitvoering

quest open

quest met opgeklapte zijdeur
240

500
750

240

quest

375

quest + voortent

375

240

230
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240

220

280
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Slaapruimte + woonruimte

Zénith geremd
450

zenith + voortent

Extra slaapruimte
als optie
230

Eenvoudige toegang
tot de aanhangwagen

240

Schuimmatras
dikte 15 cm

zenith + extra slaapruimte
280

175

240

220

Om de leefruimte te vergroten, is een extra slaapruimte van 5.5 m² als optie beschikbaar, zodat de Zénith
omgetoverd kan worden tot een ware gezinscaravan!
De grotere aanhangwagen beschikt standaard over
een geremde as, evenals een reservewiel.

zenith open
270

De Zénith is ontworpen voor avontuur en ruimte. Het
model is uitstekend geschikt voor kampeerders die
grote woon-, slaap- en opbergruimten wensen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

quest 500

Modellen

Ongeremd (SF)

500 kg

Ledig gewicht met platform

300 kg

Ledig gewicht uitsluitend
aanhangwagen

5
20

0

TENTDOEK
Wanden

180 kg

MTG

500 kg

Nuttige afmeting laadbak

195x115x36 cm

Wiel

155/70R13

Woonruimte

195

115

91

36

210

Dak

295

70R13

quest 750
750 kg

Ledig gewicht met platform

375 kg

115

Geremd (AF)
195

Hoogbestendig Ripstop polykatoen
SatProofTM 600+

Polykatoen SatProofTM 800 met aluminiumcoating voor een verhoogde waterdichtheid, bescherming tegen UV-straling en schimmelvorming.
Het drievoudig gelaagde dak beschikt over een
Insulcell isolatielaag zodat het koel blijft in de
woonruimte

Deuren

Gevoerd met muggengaas en apart van elkaar
te openen door middel van ritssluitingen

Muggengaas

Ultrafijn op de deuren en vensters

Venster
slaapruimte

Met zijvouwen en verstelbare opening voor
permanente ventilatie

Grote slaapruimte
High density schuimmatras met open celstructuur
en afneembare hoes van wasbaar polykatoen

235 kg
750 kg

Dikte van
het matras

Nuttige afmeting laadbak

195x115x36 cm

Toegang tot de slaapruimte via aluminium trap

270

MTG

450

Wiel

155/70R13

20

167

Matrasbodem: multiplex plaat bekleed met geplastificeerd PVC

349

VOORTENT

zenith

Wanden en gevel verwijderbaar door klittenband en ritssluiting
Met klittenband verwijderbaar grondzeil van versterkt PVC

Geremd (AF)
Ledig gewicht met platform
Ledig gewicht uitsluitend
aanhangwagen

167

Wiel

Platform
270

750 kg
210x125x60 cm

450

450

Verwijderbaar
door middel
van spankikkers

PVC-hoes aan de binnenzijde van de laadbak voor waterdichte
afwerking (uitsluitend voor QUEST modellen)
210

210

120 kg

125
182

182

Onze modellen worden geleverd met neuswiel, reservewiel en kunststof steunpoten

125

60

60
394

Verwijderbaar door
middel van spankikkers
+ uitname easy pack

160 kg

20
165

QUEST 500 / 750

230

112

165

165
210

Versterkt en verwijderbaar PVC

210

112

Zeil

185R14C

210

394

500 kg

270

120

Nuttige afmeting laadbak

SLAAPPLATFORM

340 kg

120
167

1 000 kg
20

20

MTG

15 cm

Toegang tot de aanhangwagen via opklapbaar luik onder het
matras (bij model Zénith met cilinder)

115

91

120

10 cm

Slaapruimte afsluitbaar door verwijderbaar gordijn

195
36

210

155/70R13

ZÉNITH

SLAAPRUIMTE

Ledig gewicht uitsluitend
aanhangwagen

165

QUEST 500 / 750

30
180

ZÉNITH

weg van de snelweg,
het avontuur tegemoet
De nieuwe vouwwagens Quest
en Zénith zijn speciaal voor het
avontuur ontworpen door twee
specialisten van kampeercomfort
in de open lucht: het Franse Trigano
en het Australische OZtrail.
Deze 2 nieuwe vouwwagenmodellen
zijn uitstekend geschikt om te
gaan en te staan waar u maar wilt
en te genieten van onbezorgd
kampeerplezier.
In een oogwenk opgebouwd en even
snel weer afgebouwd!

2-in-1 concept
Een vouwwagen, zeker, maar meer dan dat!
Dit nieuwe concept maakt het mogelijk om
de aanhangwagen te scheiden van de caravanmodule.
De in de fabriek van Trigano in Frankrijk gefabriceerde
vouwwagen is even sterk als stabiel en kan na uw
vakantie gebruikt worden als gewone aanhanger.

scan de qr-code
en bekijk de
montagevideo van
de z nith op

in een oogwenk van
aanhanger tot vouwwagen
De modellen van OZtrail by Trigano zijn eenvoudig te installeren
en te trekken en kunnen van dagelijks te gebruiken aanhanger
razendsnel omgetoverd worden tot volwaardige vouwwagen!
In een oogwenk tovert u de aanhangwagen om tot een riante
vouwwagen. De compacte en lichte vouwwagens van OZtrail
by Trigano nemen u overal of bijna mee naartoe.

WWW.TRIGANO-CAMPING.COM
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