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Al decennia lang is Holtkamper koploper in de markt met luxueuze,
innovatieve en kwalitatief hoogwaardige tenttrailers. De tenttrailers
blinken uit in het bedieningsgemak. Hoe dit komt? Doordat de
vernuftige ideeën bedacht en uitvoerig getest worden door échte
kampeerliefhebbers. Wij begrijpen als geen ander hoe avontuur
hand in hand gaat met luxe, comfort en gemak.
Persoonlijk advies, goede service en veel extra opties zijn bij
Holtkamper de norm. Wij zijn oprecht geïnteresseerd in jouw
wensen en vervullen graag de droom van de moderne kampeerder.
Je hebt een vouwwagen… of je hebt een Holtkamper.

Nano

Deze tweepersoons hardtop tenttrailer overtreft alle verwachtingen.
De Nano is in een handomdraai op te zetten, het is echt een kwestie
van openklappen en klaar. Hierdoor is deze tenttrailer uitstekend
geschikt voor rondreizen en ontdekkingstochten.

Nano • 2 slaapplaatsen

Ook is bij het design aan jouw nachtrust gedacht. De Nano is namelijk
een lengteslaper met een groot, comfortabel bed, waarbij de hardtop
aan de achterzijde van de trailer kan worden gekanteld.

Cocoon

De ultieme tenttrailer voor de sportieve kampeerder die graag
buiten de gebaande paden gaat. De Cocoon is prachtig van buiten
en comfortabel van binnen.

Cocoon • 2 - 5 slaapplaatsen

HOLTKAMPER SLAAPSYSTEMEN
Wie denkt dat je in een tenttrailer niet comfortabel
kan slapen heeft het mis. In de slaapcabines van
Holtkamper slaap je in alle luxe. Het kingsize koudschuimmatras en de lattenbodem zorgen voor optimaal
comfort. Ook zijn er uitstekende ventilatiemogelijkheden.
De ramen zijn zonder trap van binnenuit te openen
en de slaapcabine is voorzien van een grote ventilatiewand met muskietengaas.

PACK-N-GO!
Je hebt ze vast wel eens gezien, mensen die op de
parkeerplaats of thuis de tenttrailer volledig moeten
uitvouwen om bij de spullen te kunnen. Dat is met
het Holtkamper Pack-N-Go Systeem verleden tijd.
Of je nu aan het inpakken bent of onderweg toch
die ene zonnebril nodig hebt die onder het bed ligt,
met het Pack-N-Go Systeem heb je altijd direct
toegang tot de volledige bagageruimte.

VENTILATIE ÉN AIRCO BIJ EXTREME HITTE
Altijd een heerlijk klimaat in jouw tenttrailer. Daar zorgt
het Holtkamer Membrane Airco Tentsysteem voor.
De ‘klimaatkamer’ tussen de twee daklagen houdt bij
kou de warmte vast en voorkomt condens bij regen.
Bij warm zomerweer isoleert de klimaatkamer het
dak van binnenuit, zodat de warme zonnestralen
minder snel tot de tent kunnen doordringen. Is het
boven de 30 graden? Zet dan het dak open en de
hete lucht stroomt zo de tent uit. Het systeem zorgt
ervoor dat de zon geen kans krijgt om de tent
opnieuw te verwarmen en zorgt dat de koelere lucht
direct naar binnen kan. Ventilatie en airco in één!

HET NIEUWE UIT- EN INVOUWEN
Jouw tenttrailer automatisch uit- en invouwen met
één druk op de knop? Het revolutionaire Holtkamper
Wind®Force Systeem maakt het mogelijk! Binnen
enkele minuten legt het grondzeil zichzelf op zijn
plek en ontvouwt de tent zich volledig. Ongeacht
de weersomstandigheden. Het systeem werkt door
middel van overdruk en vacuüm. Hiermee kan de
tent zelfs ook gedroogd en gekoeld worden.

Achter je auto is de Cocoon een stoere maar lichte tenttrailer die je
onderweg, dankzij zijn compacte vorm, maar nauwelijks terugvindt
in je autospiegels. In de Cocoon heb je een zee aan bagageruimte.

Aero

De tenttrailer die geen gebruik maakt van losse tentstokken en
scheerlijnen. Dit zorgt ervoor dat de tent gemakkelijker op te zetten
is en er minder ondergrond nodig is. De Aero is geschikt voor ieder
reisgezelschap en beschikt over een grote binnenruimte.

Aero • 2 - 5 slaapplaatsen

Het Wind®Force Systeem is geïntegreerd in deze tenttrailer, wat het
uit- en invouwen van de tent met één druk op de knop in gang zet.
Daarnaast heeft de Aero een comfortabel kingsize bed met een luxe
koudschuimmatras.

Kyte

Dit is de ultieme tenttrailer, schaalbaar voor elk gezin. Of je nu met z’n
tweeën of vijven bent, er is altijd een Kyte die perfect bij jouw situatie
past. De ‘geen-stok-luifel’ zweeft als het ware boven de grond en
zorgt voor een enorme, overdekte ruimte, een absolute one-of-a-kind.

Kyte • 2 - 5 slaapplaatsen

De Kyte is van alle gemakken voorzien. Zo is het Wind®Force Systeem
geïntegreerd, met één druk op de knop vouwt de tent zich automatisch
uit en in. Daarnaast heeft de Kyte tenttrailer een mooie, luxe bamboe
keuken. Met drie gaspitten, een koelkast, twee riante aﬂegplanken,
veel lades en een praktische watervoorziening.
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