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Aart Kok Adventure

Flagship Store

a Cruquiusweg 29

 2102 LS Heemstede

t +31 (0)23 547 17 74

e info@aartkok.nl

Aart Kok Adventure

Roden

a Westeresch 6

 9301 ZW Roden

t +31 (0)50 501 70 69

e roden@aartkok.nl

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

Tuareg
Sta je met de Tuareg op de 

camping, dan zijn alle ogen op 

jou gericht. Dat komt door de 

futuristische vormgeving van 

de tent, maar ook omdat je 

sneller klaar bent dan iedereen 

voor mogelijk houdt. Door het 

panoramaraam heb je uitzicht 

op de sterren. Door de andere 

ramen kijk je 360 graden in 

het rond. 

En dat vanaf een comfortabele 

loungebank hoog boven de 

grond. Tegen nachtelijk kou of 

muggen is er een binnentent 

die rondom dicht kan. Tegen 

wind en regen is er een vario 

luifel. Tegen alles wat op de 

grond ligt is er een kuipzeil.

De Game Drive 
heeft een 
superkeuken

Die keuken heeft twee 

afzonderlijk units met een luxe 

3-pits gasstel en een riante 

spoelbak met kraan. Verder 

natuurlijk ook stopcontacten 

en veel bergruimte in laden en 

kastjes. Gebruik van gelakt hout 

en roestvrij staal maken de 

keuken een gezellig middelpunt 

in de tent. 

De Tent & Trailer 
kan meer

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, 

tot wel 500 kg. 
1 minuut 2 - 4 pers.

Game Drive Tent & Trailer

Slaapplaatsen 2 - 4 2 - 4

Leeggewicht 495 kg 400 kg

Max. toelaatbaar gewicht 750 kg 750 kg

Maten incl. dissel (LXBXH) 417 x 172 x 115 358 x 172 x 115

Bagageruimte (LXBXH)
212 x 116-170 x 
35-12, 1300 L

210 x 120-170 x 
37-12

Bagageruimte keuken 
(BXDXH)

125-170 x 70 x 
50, 500 L n.v.t.

Bagageruimte totaal 1800 L 1400 L

Wielmaat 185/65 R14 185/65 R14

Bedmaat standaard 160 x 210 x 10 160 x 210 x 10 

Bedmaat lounge 160 x 205 x 7 n.v.t.

Matras
Koud/ 
Traagschuim

Koud/ 
Traagschuim

Diameter wagentent frame 25 mm 25 mm
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