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Het ecHte kamperen



De naakte feiten
Aantal personen 2-6

Leeggewicht 300 kg

Max. toelaatbaar gewicht 750 kg

Laadvermogen 450 kg 

Lengte wagenbak 225 cm

Breedte wagenbak 170 cm

Hoogte wagenbak 107 cm

Totale lengte incl. dissel 365 cm   

Chassis  ALKO as, koppeling en V-dissel, oplooprem met terugrijdautomaat

Bagageruimte 200 x 120 x 35 cm

Afmeting bed in wagenbak 150 x 210 cm

Matras in wagenbak 10 cm dik, sg 40

Afmeting slaapruimte in deksel 160 x 220 cm

Afmeting wagentent 170 x 450 x 230 cm

Afmeting voortent d x b x h 230 x 450 x 230 cm

Diepte van de erker 140 cm

Afmeting achtertent n.v.t.

Afmeting koppeltent 220 x 220 cm

Diameter wagententframe 20 mm

Tentdoek Ten Cate Excellent

Kleur tentdoek Bordeaux

Deksel Naadloos. Polyester gelcoat sandwich met honingraat kern

Wagenbak Naadloos en zelfdragend. Polyester gelcoat sandwich met multiplex kern

Kleur wagenbak Grijs of wenskleur

Een tent op wielen
Wie voor de oppompbare tenten van Karsten kiest, kiest voor gemak en snelheid in het opzetten, maar 
ook voor materialen van topkwaliteit en een revolutionaire uitstraling. Door de koepelvormige con-
structie ontstaat een enorme ruimte. Ideaal voor gezinnen met kinderen, zeker als u er ook nog een 
koppeltent aan toe voegt. Die koppeltent kan ook los gebruikt worden als de kinderen groter worden of 
zelfs alleen op pad gaan. 
Hoe snel en moeiteloos de Karsten tent ook opzet, voor onderweg biedt de Zambezi nog meer gemak 
omdat hij zonder haringen opgezet kan worden op elke ondergrond. U slaapt onder doek, maar dan 
wel in een comfortabel bed, dat altijd gespreid is. De kinderen liggen in het deksel ook van de grond 
af. Hun bedjes en slaapzakken kunnen tijdens de reis op het bed liggen. De rest van de kampeeruit-
rusting ligt onder handbereik, keurig opgeborgen onder het bed.
De Zambezi volgt u ongemerkt, ook op de meest onbegaanbare wegen, zonder het rijgedrag van uw 
auto te beïnvloeden of uw zicht te beperken. Omdat de bagage tussen de wielen ligt, ontstaat een 
uitgekiende gewichtsverdeling met een laag zwaartepunt. Het geheel ligt daardoor als een huis op de 
weg. Echt iets voor mensen die geen aanhanger willen trekken!

Aart Kok Adventure

cruquiusweg 29

2102 LS Heemstede

telefoon (023) 547 17 74

www.aartkok.nl

❧	 Special Products BV
❧	 tenttrailer import BV
❧	 flagship Store BV

wijzigingen voorbeHouden
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