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KARSTEN / GROTE VOORTENT
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ACHTERTENT

Er is geen betere.

De materialen die wij gebruiken voor onze tenten 
zijn de beste die wij kunnen kopen, bij de beste 
leveranciers. Afhankelijk van de kleuren die wij toe 
willen passen kiezen wij uit de collectie van Ten 
Cate de KD48 kwaliteit en bij Wisselink de KS202. 
Beide doeksoorten zijn opgebouwd uit getwijnd 
garen. Dat zijn twee draadjes die in elkaar gedraaid 
worden voor stevigheid en veerkracht. Zo kun je 
onze tenten lekker strak opspannen, zonder dat ze 
hun vorm verliezen. 

De materialen worden vervolgens met de hand 
verwerkt in een van de oudste ateliers van Neder-
land. Oog voor detail en kwaliteit voert hierbij de 
boventoon.  We communiceren wensen, wijzigin-
gen en ervaringen direct, dichtbij en snel. Zo zijn 
wij flexibel in het aanpassen van producten en het 
toepassen van veel varianten in kleine series. Het 
kleinste detail dat verbeterd kan worden, is binnen 
een week in de productie verwerkt. 

Zambezi

Aart Kok Adventure
Cruquiusweg 29 
2102 LS Heemstede 
Tel.  +31 23 5471774
E-mail info@aartkok.nl
www.aartkok.nl

De Naakte feiten

Zambezi 
Aantal slaapplaatsen 2-8
Leeggewicht 300 kg
Maximaal toelaatbaar gewicht 750 kg
Maten incl dissel 365 x 170 x 107
Bagageruimte LxBxH 195 x 120 x 30
Ruimte kookeiland LxBxH 80 x 70 x 40
Ruimte schuifkeuken BxDxH 100 x 50 x 15
Wielmaat standaard 185/65R14
Wielmaat cross road 195/65R14
Wielmaat off-road 225/70R15
Bedmaat 150 x 210 x 10 cm
Matras Polyether SG 35,3
Diameter wagentent frame 30 mm

OxfamNovib 

Bij Aart Kok Adventure gaat het 
om kwaliteit en duurzaamheid. 
Wij maken onze producten voor 
mensen die bewuste keuzes maken. 
Met de aankoop van een van onze 
producten maak je niet alleen jezelf 
gelukkig, maar ook iemand anders 
ergens ter wereld. Kijk voor de 
lopende actie op onze website en 
op www.oxfamnovib.nl .

De Zambezi wagens worden gemaakt in Belgie bij een van 
de grootste polyester productenten van Europa, waar we de 
beschikking hebben over de meest actuele productietechnieken. 
Zo kunnen wij een constante kwaliteit garanderen. Samen met 
topfabrikanten als ALKO ontwikkelen wij specifieke onderdelen 
en componenten.

Innovatie waar je wat aan hebt

Toonaangevend en steeds weer nagevolgd blijft  
Aart Kok vernieuwen om het verschil te maken en 
voorsprong te behouden. Een terugblik:
1995: Aircraft Space Kitchen
1996:  Zambezi: eerste voorgevormde wagenbak 

met kuipdeksel in wenskleur
 Achtertent 
 Varioluifel 
 Uitritsbare kuip in de voortent
1998: Karsten versie
 Kookeiland met disseltafel
2006: Off Road versie
2007:  Automatic Control System: open en dicht 

met één vinger
 Cross Road versie
2008: Uitschuifkeuken met liftsysteem
 Fietsdrager achterop wagenbak
 Panorama raam in het dak 
 Laden en lossen zonder de tent uit te vouwen
2009: Super size bed 200x220 cm

  

De Zambezi heeft een vast deksel dat met behulp van heavy 
duty RVS scharnieren en gasveren open en dicht gaat zonder dat 
het enige krachtsinspanning kost. In enkele minuten kun je slapen 
en wonen zonder haringen of scheerlijnen.

Elke Zambezi heeft een bagageruimte van 1500 liter, altijd 
toegankelijk onder het scharnierende bed. Bij de soft top 
Zambezi kun je zelfs laden en lossen zonder de tent uit te  
vouwen.

Het panoramaraam zorgt voor een fenomenaal uitzicht op de 
mooie blauwe lucht, de voorbijtrekkende schaapjeswolken en 
’s nachts op de sterrenhemel. Regelrechte nostalgie voor wie in 
zijn jonge jaren onder de blote hemel van Peru of Tanzania heeft 
geslapen. Een kans om niet te missen voor wie dit nog nooit 
gedaan had.

Het échte
kamperen

www.aartkok.nl

TENTTRAiLERS

ZAMBEZI
RIVER CAMP / RIVER LODGE

www.aartkok.nl
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KINGSIZEBED

De Naakte feiten

River Camp
Aantal slaapplaatsen 2-3
Leeggewicht 250 kg
Maximaal toelaatbaar gewicht 750 kg
Maten incl dissel LxBxH 365 x 170 x 107
Bagageruimte LxBxH 195 x 120 x 54
Ruimte kookeiland BxDxH 80 x 70 x 40
Wielmaat standaard 185/65R14
Wielmaat cross road 195/65R14
Wielmaat off-road 225/70R15
Bedmaat standaard 140x200x10 cm
Bedmaat kingsize 200x220x10 cm
Matras Bultex 37/130 koudschuim en Polyether SG 35,3

Diameter wagentent frame 30 mm
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De Naakte feiten
River Lodge
Aantal slaapplaatsen 2-5
Leeggewicht 250 kg
Maximaal toelaatbaar gewicht 750 kg
Maten incl dissel LxBxH 365 x 170 x 107
Bagageruimte LxBxH 195 x 120 x 54
Ruimte kookeiland BxDxH 80 x 70 x 40
Wielmaat standaard 185/65R14
Wielmaat cross road 195/65R14
Wielmaat off-road 225/70R15
Bedmaat standaard 140x200x10 cm
Bedmaat kingsize 200x220x10 cm
Matras Bultex 37/130 koudschuim en Polyether SG 35,3
Diameter wagentent frame 30 mm

Kwaliteit boven alles

De tenten van alle Zambezis worden met oog voor 
detail gemaakt. Het doek wordt met grote zorgvul-
digheid gemeten, afgetekend en gesneden. Daarbij 
staat het ontwerp voorop. Bij ons geen vierkante 
ramen op de breedte van de rol raamfolie. Alleen 
de beste tentenmakers kunnen details als uitgeholde 
daken, ovale ramen, ronde ritsen en kapnaden 
rondom zonder problemen realiseren. Handwerk 
en zorgvuldigheid maken het verschil. Een Aart Kok 
tent kun je gerust tot op de draad bekijken.

Wij gebruiken uitsluitend katoen omdat het ademt, 
ventileert, isoleert en absorbeert. Koel in de zon, 
behaaglijk in de kou. Vocht is onder controle in een 
katoenen tent.

Ritsen maken een tent duur, maar ook veelzijdig en 
flexibel. Dat laatste vinden wij belangrijker dan het 
eerste. Binnententen kunnen aan alle kanten open 
en dicht, voortenten en kuipzeilen zijn afritsbaar, 

Koken  
 
Koken op de camping kan een feest zijn voor wie 
van koken houdt. Voor deze liefhebbers construe-
ren wij onze keukens. De schuifkeuken heeft een 
comfortabele veilige werkhoogte door het unieke 
lift systeem. Met stromend water en een luxe kook-
toestel is het de hele dag happy hour. Het kook-
eiland heeft een grote disseltafel voor het snijden 
van de mooie groente en kruiden van de markt, een 
koelkast voor de lekkere lokale kaas, en een ruim 
kooktoestel voor het bereiden van die verse forel 
die je misschien wel zelf hebt gevangen.

River Camp
deur- en raamritsen hebben dubbele runners, zodat ze aan beide 
kanten en los van elkaar open en dicht kunnen, raam- en ventila-
tieluiken zijn voorzien van ritsen. De ritsen voor latere uitbreidin-
gen in de vorm van achtertenten, (vario) luifels en kuipzeilen zijn 
altijd standaard aangebracht. 

Onze tenten hebben de mogelijkheid om met of zonder kuipzeil 
te worden opgezet. Er zitten altijd slikranden en afspanpunten aan, 
ook al heb je die bij het gebruik van een kuip niet nodig.

De tentframes zijn gericht op gemak. Geen losse stok te veel, 
geen ingewikkelde draaiconstructies die je in de praktijk niet zelf 
kunt hanteren, aluminium of glasfiber waar mogelijk, staal waar 
nodig. De Zambezi heeft bovendien een wagententframe met een 
extra robuuste diameter van 30 mm en een heavy duty scharnier-
systeem.

Bij het ontwikkelen van onze bedden gaan wij meer uit van het 
wakker worden in een perfecte omgeving dan van het slapen op 
zich. Een goed bed voel je niet. Het veert, ventileert en onder-
steund zodat je uitgerust wakker wordt. 

River Lodge

www.aartkok.nl


