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ZAMBEZI
River Lodge hardtop

De mensen van Aart Kok Adventure 

onderscheiden zich in betrokkenheid,  

passie, belangstelling en ambitie. 

Omdat wij werken voor ons plezier  

en niet voor het geld, ontwikkelen  

wij onze producten uit idealisme.



Technische
specificaties

AARTKOK.NL

Zambezi
River Lodge 
hardtop

Met de Zambezi River Lodge 

hardtop trek je de aandacht op 

de camping nog voordat je hem 

open maakt. De basis staat in 

enkele minuten en heeft een 

panoramaraam voor ventilatie 

en uitzicht op de sterren. Je 

slaapt op een extra comfortabel 

matras en kunt van daaruit 

rondom door de loungeramen 

naar buiten kijken.  

Tegen nachtelijk kou of muggen 

is er een binnentent die rondom 

dicht kan.

In de basistent heb je een vast 

vloer onder je voeten en is er 

plaats voor een extra slaaptent. 

Je kunt daar behaaglijk 

en insectenvrij een boek 

lezen. Voor meer leefruimte 

en schaduw rits je aan de 

zijkant de luifel aan, die uit te 

breiden is met windhoeken, 

een voorwand of een horgaas 

voorwand. Precies zoveel of zo 

weinig als jij nodig vindt.

windhoeken op. 

Voor wie
van koken
houdt
Het kookeiland lijkt in niets 

op een keuken maar heeft 

wel een luxe 3-pits gasstel, 

veel bergruimte en een ruim 

werkblad. Het kookeiland kan 

worden overdekt met een luifel. 

Daarmee voeg je een extra 

vleugel aan je leefruimte toe.

5 minuten 2 - 5 pers.

Slaapplaatsen 2 - 5

Leeggewicht 350 kg

Max. toelaatbaar gewicht 750 kg

Maten incl. dissel (LXBXH) 373 x 169 x 115

Maten incl. dissel (LXBXH) OR 361 x 177 x 126

Bagageruimte (LXBXH) 195 x 120 x 40-5

Bagageruimte totaal 1000 L

Ruimte kookeiland (LXBXH) 90 x 75 x 42

Wielmaat standaard 185/70 R13

Wielmaat cross-road 195/65 R14

Wielmaat off-road 215/65 R15

Bedmaat standaard 140 x 200 x 10

Bedmaat kingsize n.v.t.

Matras

2 cm traagschuim
8 cm koudschuim
SG 35

Diameter wagentent frame 30 mm

ZAMBEZI RIVER LODGE HARDTOP
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