
Zambezi

HET ECHTE KAMPEREN



1 2 3

EENMAAL OP EEN PLEK NEERGESTREKEN, KLAPT U DE WAGEN 1-2-3 IN 15 SECONDEN OPEN EN U KUNT VAN DE GROND AF SLAPEN EN WONEN.

HET ECHTE KAMPEREN
Echte kampeerders houden van

de vrijheid van het buitenleven,

ze willen via onbetreden paden

hun eigen route volgen. De

uitdaging van het onbekende

begint waar het dagelijks leven

eindigt. Onbegrensde vakanties,

die vragen om een goede uit-



rusting. De primaire bescher-

ming tegen de elementen wordt

geboden door een tent, een tent-

trailer of een expeditiontrailer,

afhankelijk van de bestemming

en de gewenste eigenschappen.

Tentkampeerders
De Zambezi tenttrailer is bedoeld

voor de tentkampeerders die

graag avontuurlijke trektochten

willen maken. Snel en zonder

haringen. Slapen onder doek,

maar dan wel in een comfor-

tabel bed, dat altijd gespreid is.

Een complete kampeeruitrusting

bij de hand, keurig opgeborgen

onder het bed. 

Onderweg
De Zambezi tenttrailer zal u op

de meest onbegaanbare wegen

volgen, zonder het rijgedrag van

de auto te beïnvloeden of uw

zicht te beperken. De 13” auto-

wielen staan buiten de wagen-

bak, zodat een uitgekiende

gewichtsverdeling met een laag

zwaartepunt ontstaat. Het geheel

ligt daardoor als een huis op de

weg.  Ook in bochten, bij

ONDERWEG: TWIJFELLOOS DE MOOISTE

TIJDENS TREKTOCHTEN: ZONDER

VOORTENT OF HARINGEN

BIJ MOOI WEER: VOORTENT 

MET UITGERITSTE VOORWAND

VOOR LANGER VERBLIJF: OPTIONELE

VARIOLUIFEL EN WINDHOEKEN

VOOR DE KINDEREN: 

OPTIONELE ACHTERTENT

inhaalmanoeuvres en bij hoge

snelheden merkt u niet dat u

een aanhanger trekt. De Zambezi

weegt van zichzelf immers

slechts 300 kg.

Onder alle
omstandigheden
Eenmaal op een plek neer-

gestreken, klapt u de wagen in

15 seconden open en u kunt van

de grond af slapen en wonen.

Zonder met bagage te hoeven

slepen, zonder ook maar een

haring in de grond te slaan. Wilt

u wat langer van de omgeving



kwartier in beslag. Alle delen

van de voortent zijn afritsbaar,

maar u kunt de wagen ook

inklappen als de voortent er nog

aan zit. Zelfs bij het inklappen

van een natte tent blijft uw bed

kurkdroog. Zowel onderweg als

tijdens het kamperen hebben de

elementen geen invloed op uw

vakantieplezier.

Topkwaliteit
De Zambezi is gemaakt voor een

lang en onbezorgd leven. De

tent is, zoals een echte De

Waard betaamt, stormvast en

volledig gemaakt van KS 202-

doek. Met de beroemde afwer-

king waar De Waard kampeer-

ders al decennia van genieten.

De wagen is gemaakt van

materialen uit de vliegtuig-

industrie. Vederlicht, maar

bestand tegen de zwaarste

beproevingen. De constructie is

op zijn duurzaamheid getest in

de meest onherbergzame,

afgelegen oorden. Tot in de

Oekraïne.

genieten, dan zet u ook de voor-

tent op. Bij mooi weer alleen de

luifel, bij donder en bliksem ook

de voorwand. Alles bij elkaar

neemt dit niet meer dan een

OPTIONELE ALUMINIUM WIELEN ZELFDRAGENDE SCHARNIEREN VOORTENTFRAME MET HANDIGE

INSTEEKTECHNIEK

COMFORTABEL BED IN AFSLUITBARE

BINNENTENT

ENORME BAGAGERU

OPKLAPBARE BED
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WAT MAAKT DE ZAMBEZI UNIEK?

➤ Met één hand open te klappen

➤ Optimale wegligging bij inhalen

en hoge snelheden

➤ Opzetten in 15 seconden, zonder

haringen

➤ Sneller en comfortabeler dan 

een hotel

➤ Muis- en mugdichte wagentent

➤ Modulair op te zetten

➤ Bagage ligt nooit in de weg en

wordt permanent aan het zicht

onttrokken

➤ Bagageruimte maakt passen en

meten overbodig

➤ Achtertent hermetisch

afsluitbaar

➤ Binnentent 100% afsluitbaar

➤ Kuipzeil in voor- en achtertent

➤ Verkrijgbaar in meer dan 

200 kleuren

➤ Opgezet trotseert het wagen-

gedeelte 25 cm waterhoogte

➤ Naadloze wagenbak staat rijden

door water toe

➤ ANWB testconclusie: 

‘de vouwwagen van de toekomst’

ERUIMTE ONDER HET

D

GASDRUKVEREN OPENEN DE WAGEN

AUTOMATISCH

HET BESTE ONDERSTEL VOOR

COMFORT EN VEILIGHEID



➤ Leeggewicht 300 kg

➤ Maximaal toelaatbaar gewicht 750 kg

➤ Laadvermogen 450 kg

➤ Bagageruimte 35 cm hoog, 120 cm breed, 200 cm lang

➤ Afmeting gesloten wagen 107 cm hoog, 170 cm breed, 225 cm lang

➤ Lengte inclusief dissel 365 cm

➤ Afmeting uitgeklapte wagen 170 cm breed, 450 cm lang, 180-230 cm hoog

➤ Afmeting voortent 230 cm diep, 450 cm breed, 185-235 cm hoog

➤ Afmeting achtertent 450 cm breed, 250 cm diep

➤ Afmeting bed in wagenbak 150 x 210 cm

➤ Matras 8 cm dik, s.g. 40

❧ Special products
❧ Tenttrailer import
❧ Flagship store

AART KOK
a d v e n t u r e

®

DE NAAKTE FEITEN

VOORSPR

O
N

T
W

E
R

P
M

IK
E

 H
A

M
E

L
S

, N
IE

U
W

E
G

E
IN

   D
R

U
K

H
O

O
N

T
E

 B
O

S
C

H
 &

 K
E

U
N

IN
G

, U
T

R
E

C
H

T

De Zambezi is ontwikkeld

door Aart Kok Adventure en 

Aero-Plast Engineering in

samenwerking met:

Gasdrukveren voor het 
openen van de wagen

Zelfdragende 
roestvrij-stalen scharnieren

Polyester sandwichmateriaal met 
honingraat kern voor licht gewicht en 

optimale stabiliteit

Naadloos deksel

Aluminium imperiaal
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Aart Kok Adventure

Cruquiusweg 29

2102 LS Heemstede 

Telefoon (023) 547 17 74

Fax (023) 547 09 46

http://www.aartkok.nl



ONG DOOR TECHNIEK

De Waard afwerking

Ventilatieroosters met 
fijnmazig muskietengaas

Wisselink KS 202 320 grams
tentdoek met scotchguard

Solide tentframe met
aangepaste wanddikte en diameter

Naadloze wagenbak

Toplaag 2 mm 
door en door gekleurd

Oplooprem met terugrijautomaat

Verzinkt chassis met V-dissel

Polyester sandwichmateriaal 
met zevenvoudig verlijmd multiplex 

voor maximale draagkracht

Wielen 165/70 R13

Remtrommels met koelribben

ood Stabilizing Jacks



DE AIRCRAFT SPACE KITCHEN

TECHNISCHE GEGEVENS

Gewicht 28,5 kg

Afmeting inwendig 47 cm diep, 112 cm breed, 47 cm hoog

Materiaal Aluminium sandwich van vliegtuigkwaliteit

Optioneel Electrolux 1600 EGP Mobilcooler met haakse aansluiting

Gascomfoor Thermisch beveiligd, driepits, roestvrij staal

Van lichtgewicht aluminium sandwich

materiaal gemaakt, weegt deze dissel-

keuken slechts 28,5 kg. Bovendien

biedt de keuken plaats aan een

Electrolux Mobilcooler, een driepits

thermisch beveiligd gascomfoor, een

gastank en Curver boxen. En toch is hij

compact genoeg om in de voortent een

bescheiden plaats in te nemen. De

bevestiging is eenvoudig en van binnen

uit afsluitbaar. De poten zijn traploos

verstelbaar, zodat de keuken gemakke-

lijk te hanteren is en op de gewenste

hoogte neergezet kan worden. Tenslotte

zijn afwerking en materiaal van dus-

danige kwaliteit dat de gemiddelde

luchtvaartmaatschappij er voluit

tevreden mee zou zijn.

ANWB testconclusie
‘De materiaalkwaliteit en constructie

van de onderzochte keukens zijn meest-

al voortreffelijk, met als uitschieter de

Aircraft Space Kitchen... Eén brok dege-

lijkheid... de lichtste uit onze selectie...’

Ontwikkeld door Aart Kok Adventure in samenwerking met:


