Campfire
Het element vuur symboliseert warmte, licht en energie. Vuur geeft spanning en beweging en roept nieuw elan op.
Precies dat vind je in ons nieuwe model Campfire. De Campfire combineert comfort en avontuur en is geschikt voor
gezinnen of vrienden die erop uit willen en een avontuurlijke kampeervakantie willen beleven. Met de Campfire is er
altijd weer een comfortabel basiskamp om naar terug te keren.

Specificaties
4 tot 6 personen

Systeem

E2S system (Easy-to-Store), eenvoudig opzetbaar

Afmetingen

Voortent van 250 x 385 cm, standaard voorzien van een
luifel (200 x 385cm)

Bed

2 ruime bedden van 150 x 210 cm, voorzien van
lattenbodems met een comfortabel 8 cm schuimmatras

Frame

Verzinkt 28 mm staal

Doek

Ten Cate 300 g/m2 katoenen doek

Chassis

Geremd AL-KO chassis, voorzien van 4 extra sterke
uitdraaisteunen

Wielen

13 inch stalen velgen + reservewiel

Kleuren

Bruin / Anthraciet

Gewicht

Ledig 415 kg, max. gewicht 750 kg

Campfire
Omschrijving

Alpenkreuzer Campfire
Luifel
Gaas voorwand

Advies verkoopprijs
€ 8.595,€ 595,€ 295,-
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Capaciteit

Waterfront
Het element water symboliseert leven, verfrissing, stroming. Water heeft een verfrissende werking op de mens
en dat zie je terug in het ontwerp van de Waterfront. De Waterfront is zeer geschikt voor hen die van een
actieve levensstijl houden en de vouwwagen willen kunnen uitbreiden naar toekomstige behoeften (kinderen /
kleinkinderen).

Specificaties
2-persoons

Systeem

E2S system (Easy-to-Store), eenvoudig opzetbaar

Afmetingen

Voortent van 220 x 290/360 cm, standaard voorzien van
een luifel (120cm)

Bed

Ruim bed van 150 x 210 cm, voorzien van een
lattenbodem met een comfortabel 8 cm schuimmatras

Frame

Verzinkt 28 mm staal

Doek

Ten Cate 300 g/m2 katoenen doek

Chassis

Geremd AL-KO chassis, voorzien van 4 extra sterke
uitdraaisteunen

Wielen

13 inch stalen velgen + reserver wiel

Kleuren

4 blauw tinten

Gewicht

Ledig 340 kg, max. gewicht 750 kg

Waterfront
Omschrijving

Alpenkreuzer Waterfront
Luifel
Bijzettent

Advies verkoopprijs
€ 6.995,€ 475,€ 495,-
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OpenAir
Het element lucht is zuurstof, ruimte, vrijheid. Noodzakelijk om los te komen van de beleving van alledag. Dit
unieke hybride ontwerp met haar open karakter en grote raampartijen, stelt je in staat om de natuur in alle rust
te ontdekken. De OpenAir richt zich op hen die in alle rust het buitenleven willen verkennen. Met een mooi
vormgegeven vouwwagen, voorzien van een hybride-AIR-frame, kom je echt dichter bij de natuur.

Specificaties
2 tot 6 personen

Systeem

E2S system (Easy-to-Store), eenvoudig opzetbaar

Afmetingen

Voortent van 300 x 300 cm, standaard voorzien van een
luifel (74 cm diep)

Bed

Ruim bed van 150 x 210 cm, voorzien van lattenbodem
met een comfortabel 8 cm schuimmatras

Frame

Hybride-AIR/Alu

Doek

Ten Cate 300 g/m2 All Season

Chassis

Geremd AL-KO chassis, voorzien van 4 extra sterke
uitdraaisteunen

Wielen

13 inch stalen velgen + reservewiel

Kleuren

Beige groen / Groen

Gewicht

Ledig 350 kg, max. gewicht 750 kg

OpenAir
Omschrijving

Alpenkreuzer OpenAIR
Bijzettent

Advies verkoopprijs
€ 10.795,€ 595,-
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