Holtkamper Cocoon | Prijslijst
Geschikte vouwwagen voor ieder reisgezelschap. Populair bij sportieve
tentkampeerders. Grote binnenruimte. Grote luifel. Comfortabel bed. Optioneel: tot 4
extra slaapplaatsen. Optioneel: vaste luxe bamboe keuken. Snel en eenvoudig op te
zetten.

€16.495,-

STANDAARD
Membrane Airco tentsysteem - Hét unieke systeem voor ventilatie, isolatie en anti-condens
Pack-N-Go systeem - Zonder de tent uit te vouwen toegang tot de bagageruimte
Kuipgrondzeil in voortent - Vouwt mee uit en in
Luifel met zijwanden
Tentframe van roestvrij staal - Kwaliteit, modern en duurzaam
Geremd AL-KO onderstel - Quality for life
Stalen velgen - 14 inch 175/65R14 82T
Soft-top Extender - Extra bagageruimte op de ingevouwen tent
Koudschuimmatras - Slapen als een koning(in)
Bed 210cm x 155cm - Opklapbaar lattenbodem bed (d.m.v. gasdrukveren) en slaapcabine met veel ventilatie
Schokdempers
4 uitdraaisteunen - Heavy Duty
Haringzak met haringset - Voor elk type ondergrond
Opstapje - Opklapbaar met 2 treden
Levering en instructie - Vanaf de fabriek in Emmen
Bandenlabel

KEUKEN
Masterclass Kitchen - Luxe Bamboe keuken inclusief koel- en stroomvoorziening
Watervoorziening - Wasbakje voor in de keuken, compleet ingebouwde set
Meerprijs Compressor Hybride koelkast - Inhoud 40 liter (230/12/Hybride)
Snijplank - Bamboe
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€ 4.995,€ 495,€ 150,€
45,-

Holtkamper Cocoon | Prijslijst
KINDERTENTEN + SLAAPOPTIES
Kindertent S - Achteruitbouw voor 1 kind, loopt schuin naar beneden (80 x 310 cm)
Kindertent M - Achteruitbouw voor 2 kinderen, loopt schuin naar beneden (140 x 310 cm)
Kindertent L - Achteruitbouw voor 2 kinderen, met stahoogte, veel ventilatie (140 x 310 cm)
Kindertent XL - Achteruitbouw voor 3 kinderen, met stahoogte, veel ventilatie (200 x 310 cm)
Traagschuim matras - (meerprijs)

€ 795,€ 895,€ 1.095,€ 1.395,€ 395,-

FIETSEN MEE
Thule fietsendrager op dissel - Vaste montage voor 2 fietsen (max 1 x 20 kg & 1 x 30 kg)
Thule fietsendrager E-Bike - Vaste montage (kantelbaar) voor 2 fietsen (max 2 x 30 kg)
Thule fietsendrager E-Bike black Edition - Vaste montage (kantelbaar) voor 2 fietsen (max 2 x 30 kg)

€
€
€

394,399,439,-

TENTOPTIES
Hordeur - Eenvoudig aanbrengen door het gebruik van klittenband
Driehoekig Windscherm - Plaatsing op de linkerhoek van de luifel
Wagenschort - Afdichting achterkant trailer
Wagenschort MTT - Afdichting onder de keuken

€
€
€
€

245,235,295,395,-

TRAILEROPTIES
Bigfeet - Bevestigd aan de vier kriksteunen, geen losse plankjes meer nodig
Reservewiel met ophanging - Snel en makkelijk toegankelijk
AL-KO Disselslot - Gecertificeerd safety slot
Lichtmetalen velgen antraciet - 15 inch 185/55R15 82H

€
€
€
€

245,395,225,425,-

ACCESSOIRES
Aanhaaktafel - Aan de keuken (bamboe)
Bamboe tafel - Compacte tafel voor onder de luifel
Bamboe outdoor Kitchen tafel
CampSafe met sleutel - Holtkamper kampeerkluis voor al uw waardevolle spullen (incl. montage)
Stallingshoes kort - Extra beschermhoes
Stallingshoes lang - Extra beschermhoes
Vakkenschort S - Rechthoekig, ophanging aan de tent, voor het opbergen van kleine spullen
Vakkenschort XL - Ophanging aan diagonale stok, dubbelzijdig
Disselhoes - Extra bescherming dissel
Barebones Beacon lantern - Op te laden via USB (hang)
Barebones Forest lantern - Op te laden via USB (staand)
Barebones Edison Pendant & String Lights - 3 Lampjes met USB aansluiting
Barebones Railroad lantern - Bronze USB

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

375,175,250,425,425,495,125,195,45,59,85,89,95,-

Holtkamper Utrecht
De Heldinnenlaan 211B
3543 MB Utrecht
The Netherlands
+31 (0)591-668 966
mail@tenttrailercenter.nl

Holtkamper Emmen
Paganelstraat 12
7821 AA Emmen
The Netherlands
+31 (0)591-668 966
mail@tenttrailercenter.nl

Openingstijden
Di-vr 08.30 - 17.30 uur
Za 08.30 - 17.00 uur
Emmen uitsluitend
op afspraak.

www.holtkamper.nl

