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LIVINGSTONE
River Camp

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

Livingstone
River Camp

De Livingstone River Camp 

brengt de romantiek van je 

eerste kampeervakantie terug. 

Het is een knusse piramidetent 

voor twee personen. Je slaapt 

op een extra dik matras en 

kunt van daaruit door  de 

loungeramen naar buiten 

kijken. Tegen nachtelijk kou of 

muggen is er een binnentent 

die rondom dicht kan. 

 

Kortom, tentkamperen zonder 

de nadelen.

Zit je graag met je voeten in  

het gras of wil je ’s avonds 

mugvrij een boek lezen? Er  

is een kuipzeil dat je in kunt  

ritsen als dat nodig is. Voor 

meer schaduw of leefruimte  

zijn er windschermen en  

een varioluifel.

Omdat er ook een seizoen is dat 

je liever bij de open haard zit 

dan op de camping, kun je de 

trailer ook gebruiken voor het 

transporteren van haardhout. 

Haal eenvoudig de tent-unit van 

de trailer af en gebruik hem het 

hele jaar door, voor alles wat je 

wilt vervoeren, tot wel 500 kg. 

5 minuten 2 - 4 pers.
Kingsize bed
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Kookeiland

Basistent

Zijluifel

Achter-
tent

Kingsize bed

Standaard

Optioneel

LIVINGSTONE RIVER CAMP

Slaapplaatsen 2 - 4

Leeggewicht 400 kg

Max. toelaatbaar gewicht 750 kg

Laadgewicht 350 kg

Maten incl. dissel (LXBXH) 358 x 172 x 115

Bagageruimte (LXBXH) 210 x 120-150 x 55

Bagageruimte in liters 1500 L

Wielmaat 185/65 R14

Bandenspanning 2,5 Bar

Maximale snelheid 140 km/uur

Bedmaat standaard 140 x 200 x 10

Bedmaat kingsize 200 x 220 x 10

Matras Polyether SG 35

Diameter wagentent frame 30 mm


