TENTTraileRS

LIVINGSTONE / KARIBA / KAVANGO /
KAMPALA / TUNDRA
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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 .

Livingstone
Kamperen in stijl

Kwaliteit boven alles

Elke Aart Kok tenttrailer is bedoeld voor tentkampeerders. Slapen onder doek, maar dan wel
in een comfortabel bed, dat altijd gespreid is. Een
complete kampeeruitrusting bij de hand, keurig
opgeborgen onder het bed. Kortom, tentkamperen
zonder de nadelen.

De tenten van alle Aart Kok Tenttrailers worden met oog voor
detail gemaakt. Daarbij staat het ontwerp voorop. 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.

Bewuste keuzes maken is belangrijk voor onze
klanten. Een uitgebreide oriëntatie en een kritische
blik op kwaliteit gaan zonder uitzondering vooraf
aan de aankoop van een Aart Kok tenttrailer. Een
duurzaam artikel met een lange levenscyclus en
een hoge restwaarde. Daar heb je als klant wat
aan, maar ook de natuur is hierbij gebaat.

Ritsen maken een tent duur, maar ook veelzijdig en flexibel.
Dat laatste vinden wij belangrijker dan het eerste. De ritsen voor
latere uitbreidingen in de vorm van achtertenten, (vario) luifels
en kuipzeilen zijn altijd standaard aangebracht. Er zitten altijd
slikranden en afspanpunten aan de voortent, waardoor je de tent
ook zonder kuip op kunt zetten.

Of het nu nu de Kariba is, de Tundra, Kavango,
Kampala of de Livingstone, alle wagens zijn ontworpen met gebruiksgemak en veiligheid als
speerpunten. Zaken als schokdempers, torsieveren
en oploopremmen zijn daarbij vanzelfsprekend.

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.

De tent is in een enkele handeling opzetbaar, met of zonder
kuipzeil. In de slaapcabine heb je rondom uitzicht door de voor
Aart Kok kenmerkende loungeramen en kun je vanuit je bed van
de sterren genieten.
In de Livingstone vind je ook een aantal typische Aart Kok
innovaties:
• Laden en lossen met ingepakte tent
• Het panoramaraam
• Het supersize bed van 200 bij 220 (optioneel)

Livingstone

Diameter wagentent frame

30 mm
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KEUKEN

2-5
475 kg
750 kg
365 x 170 x 107
195 x 120 x 54
120-170 x 70 x 80
185/65R14
140 x 200 x 10cm
200 x 220 x 10cm
Polyether SG 35

170

Aantal slaapplaatsen
Leeggewicht
Maximaal toelaatbaar gewicht
Maten incl dissel LxBxH
Bagageruimte LxBxH
Bagageruimte keuken BxDxH
Wielmaat
Bedmaat standaard
Bedmaat kingsize
Matras

KINGSIZEBED
VOORTENT

458

De stabiele achterkeuken heeft een prettige werkhoogte en is
uitgerust met een luxe gasstel met afdekplaat, stopcontact en
veel bergruimte in (bestek)laden en kastjes. Gebruik van geolied
Zweeds beukenhout en roestvrij staal maken de keuken een
praktisch, maar vooral ook gezellig middelpunt in de tent.

De Naakte feiten

288

De Livingstone is het topmodel van de Aart Kok tenttrailer
range. Meer bagageruimte (1500 liter), een luxer bed en fantastisch uitgeruste keuken. Het is echt kamperen voor veeleisende
mensen.

150

Het échte
kamperen

ACHTERTENT

BASISTENT

STANDAARD

ZIJLUIFEL

OPTIE

wijzigingen voorbehouden

Het doek dat wij gebruiken voor onze tenten (Ten
Cate KD48 of Wisselink KS202) is 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 Nederland. Zo zijn wij flexibel in het aanpassen van
producten en het toepassen van veel varianten in
kleine series.
Alle Aart Kok tenttrailers zijn van Sendzimir (voorverzinkt plaatstaal), wat daarna gepoedercoat
wordt. De hoes is van geweven polyester met een
PVC coating aan beide zijden. De toplaag heeft
een extreme UV bestendigheid en beschermt
uw mooie tenttrailer beter en langer dan regulier
materiaal.
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VOORTENT

VARIOLUIFEL

STANDAARD
OPTIE

25 mm

wijzigingen voorbehouden

150

Tundra

50

DISSELBAK

LOUNGEBANK

DOORLOOPKEUKEN

Van welke kant je de Kampala ook bekijkt,
hij is bijzonder. Het ronde dak en de ovale
ramen zorgen van binnen voor een aangename
ruimtebeleving en zijn van buiten een lust voor het
oog.

Aantal slaapplaatsen
Leeggewicht
Maximaal toelaatbaar gewicht
Maten incl dissel
Bagageruimte LxBxH
Bankkasten 2 x LxBxH
Bagageruimte keuken BxDxH
Wielmaat
Bedmaat

4-8
450 kg
750 kg
398 x 146 x 110
215 x 70 x 37
215 x 35 x 37
140 x 42 x 30
155/70R13
140x200x6,5 sg35

Diameter wagentent frame

25 mm

150

Diameter wagentent frame

De Tundra was ooit de eerste tunneltent op
wielen. Inmiddels veel nagebootst, maar nog steeds
eenzaam aan de top voor mensen met gevoel voor
kwaliteit en uitstraling. Het is gezinskamperen met
behoud van stijl. Veel ruimte, dat is waar het om
draait als je 8 slaapplaatsen hebt. Met de serreluifel
creëer je een grotere woonruimte, die je ook in
compartimenten op kunt delen.

150

140

140

140

40

DISSELBAK

200

215
250

815

DOORLOOPKEUKEN

Alle Aart Kok tenttrailers hebben een doorloop
keuken die onderweg met gemak toegankelijk is
en niet perse verplaatst hoeft te worden. Praktische
accessoires als side tables met of zonder kraan en
een snijplank maken het koken op de camping bijna
leuker dan thuis.

4-7
430 kg
750 kg
398 x 146 x 110
215 x 70 x 25
215 x 35 x 20
140 x 42 x 30
155/70R13
140x200x6,5 sg35

50

500
40

DOORLOOPKEUKEN
870

DISSELBAK

Aantal slaapplaatsen
Leeggewicht
Maximaal toelaatbaar gewicht
Maten incl dissel
Bagageruimte LxBxH
Bankkasten 2 x LxBxH
Bagageruimte keuken BxDxH
Wielmaat
Bedmaat

400

DEURLUIFEL WING
300

De automatische voortent heeft standaard het
inmiddels beroemde dakraam dat Aart Kok sinds
2008 in meerdere modellen toepast, voor een
prettige atmosfeer en uitzicht naar de sterren.

Kariba / Kavango / Kampala

Tundra

De Naakte feiten

VOORTENT

VOORTENT
STANDAARD

BOOGLUIFEL

OPTIE

STANDAARD

wijzigingen voorbehouden

OPTIE
220

50

Kampala

Twee tunneltenten heeft Aart Kok in het programma: de Kampala en de Tundra. Een boog geeft veel
ruimte door de ontbrekende staanders en de hoge
daklijn.
150

150

150

LOUNGEBANK

200

De Kariba, Kavango en Kampala hebben standaard
een automatische voortent, die met of zonder
kuip kan worden opgezet. Verder heb je altijd
rondom zicht en lichtinval door de karakteristieke
loungeramen. Optioneel breidt je de leefruimte
overdag aanzienlijk uit door het toepassen van een
loungebank.

150

De Naakte feiten

Tundra

215

400
50

De kracht van de Kariba zit hem in de eenvoud
van het opzetten in een enkele handeling, met
of zonder kuipzeil. Een piramidetent zonder de
nadelen.
Kleurgebruik en vormgeving, maar ook de
loungebank maken van de Kariba een tempeltje
van rust in ons drukke bestaan.

De Kavango is gemakkelijk opzetbaar, zonder losse
boogstokken en zonder vleugels met scheerlijnen.

865

Kariba en Kavango

De Kariba doet met de belijning in het dak, de
muurtjes en de vleugels het kamperen met een
piramide tent herleven.

Kampala
280

Kavango

200

Kariba

SERRELUIFEL

