Cocoon

®

Modulair

Klik, klik, klaar

Een Cocoon zet je niet op...
Een Cocoon vouw je uit! Klik,
klik, klaar. De handige uitklikframes brengen de tent meteen
op spanning. Bij mooi weer laat
je zelfs de haringen weg. Ook
het kuipgrondzeil hoeft niet
persé aan de grond te worden
vastgezet, dankzij het vernuftige frame die ‘m voor een groot
deel al op spanning brengt. Bij
slecht weer maak je juist gretig
gebruik van alle extra afspanpunten en trotseer je zo met
gemak de zwaarste storm.

Een prachtluifel

De grote Sunrise luifel zet je op
met 3 luifelstokken. Geen moeite dus. Je kunt de luifel op vele
manieren opzetten. De keuken
staat direct op de juiste plaats.

Alles meenemen

In de Cocoon heb je ontzettend
veel ruimte voor je bagage: je
kunt tot 1000 liter en 500 kg
meenemen! Het grootste deel

van de bagage plaats je onder
het opklapbare lattenbodembed. Je bergt losse spullen
overzichtelijk op in handige
vouwkratten. Bij de Cocoon
MultiTalent-Trailer uitvoering
heb je zelfs nog meer bagagecapaciteit. Ook zijn er vele
oplossingen voor het meenemen
van fietsen! Bovenop de trailer,
achteraan de trailer of op de
dissel van de trailer.

Pack-N-Go!

Vóórdat je vertrekt, laad je al
je spullen in, via het handige
Holtkamper Pack-N-Go System.
Je hoeft de tenttrailer niet
eerst uit te vouwen. Op de oprit, maar ook onderweg, heb je
volledige toegang tot de bagageruimte zonder opzetten.

Kampeerdoel: tentgevoel

De Cocoon past perfect in het
plaatje van de sportieve tentkampeerder die wil kamperen in
iets bijzonders. Van buiten een
prachtige tent, van binnen

een comfortabel en knus onderkomen compleet met geïsoleerd lattenbodembed en
een mug- tocht- en vochtvrij
kuipgrondzeil. Achter je auto
is de Cocoon een stoere maar
lichte tenttrailer, die je onderweg dankzij zijn compacte vorm
maar nauwelijks terugvindt in
je autospiegels.

De elementen de baas

Rondom de Cocoon vind je altijd wel een plekje in de schaduw. Is het niet onder de grote
Sunrise luifel aan de voorkant,
dan is het wel onder de als
luifel uitzetbare achterwand
(Cocoon Expedition en XL). Het
Holtkamper ECO tentdoek houdt
dankzij haar ultieme zonnereflectie de Cocoon van binnen
koel. Ventileren doe je via de
vele grote muskietengaasvensters. De vensters zijn stuk voor
stuk uitgerust met een handig
uitspanluik die de zon of onverwachte regen buiten houdt.

De Kunst van het Kamperen.

Membrane Airco
Tentsystemen

De Cocoon is voorzien van een
uniek systeem voor ventilatie,
isolatie en anti-condensvorming: het Holtkamper Membrane Airco Tentsystem. Tussen
de twee daklagen bevindt zich
een ‘klimaatkamer’ met een
stilstaande luchtlaag. Deze
klimaatkamer is te vergelijken
met een goed geisoleerd dak op

zolder, of met dubbel glas. Bij
regen voorkomt de klimaatkamer condens in het dak, bij
kou houdt de klimaatkamer de
warmte vast en blijft de tent lager warm. Bij warm zomerweer
scheidt de klimaatkamer het
dak van de binnenruimte, zodat
de warme zonnestralen minder
snel in de tent door kunnen
dringen; de klimaatkamer wordt
sterk verwarmd, de binnenruimte niet. Als het echt heet is (zeg
boven de 30 graden) kun je de
klimaatkamer openen, door het
dak open te zetten! De hete
lucht stroomt stroomt dan dire-

Holtkamper Pack-N-Go System

Base Kitchen

Masterclass Kitchen

Je kunt de ventilatie traploos
regelen, van binnenuit! Dus niet
in pyjama naar buiten als het
iets afkoelt buiten.

Holtkamper Cocoon Membrane Airco

Genoeg ruimte onder de softtop van
de Cocoon!

Technische specificaties:

• Eigengewicht ca. 250 kg
• Toe te laden bagage ca. 500 kg
• Maximaal toelaatbaar gewicht 750 kg
• Bagageruimte onder het bed ca. 700 liter (210 x 135 x 25 cm) of 11 vouwkratten
• Totale bagageruimte ca. 1000 liter (ZippEdition)
• Bandenmaat 155 R13”, merkband (Michelin of vergelijkbaar)
• Bedmatras ca. 200 x 145 cm, polyether of Droommatras koudschuim
• Al-ko oplooprem en terugrij-automaat
• Verzinkt Al-ko chassis met geïntegreerde as en V-dissel
• Spatborden en verlichtingsplaat van geanodiseerd (traanplaat) aluminium
• Wagenopbouw van sterk bisonyl; afdekhoes wordt met rits gesloten (ZippEdition)
• Tentnaden: niet-loslopende “platsteeknaden” i.p.v. “kettingsteeknaden”
• Holtkamper ECO Tentdoek uit getwijnde garens, waterkolom ca. 50-70 cm!

Kijk op www.holtkamper.nl voor al onze kwaliteitsstandaarden!

t

t
g

co

n

n)

ct de tent uit, terwijl er koelere lucht voor in de plaats komt.
Een fantastisch systeem!

- Supersnel uitvouwsysteem.

Een meevouwend kuipgrondzeil

- Extreem stormbestendige aerodynamische
tentconstructie. Met getailleerde naden. Holtkamper principe: Mee

We hebben het vouwmechanisme van de Cocoon zó ontworpen, dat je ook een vuil
kuipgrondzeil prima mee in kunt
vouwen, zonder dat de tent vies
wordt! Als je het kuipgrondzeil
toch eens flink wilt poetsen,
kun je hem helemaal losritsen
van de tent.

Duizenden keren verkocht. Holtkamper is wereldrecordhouder.

bewegen tijdens storm. Géén starre nokverbindingen (85 jaar Holtkamperervaring).

- Holtkamper®Membrane dubbeldakisolatie,
ventilatie en airco bij extreme hitte.

Luchtkamers tussen twee lagen tentdoek creëren isolatie wat betreft temperatuur
en geluid. Bij temperaturen van boven de 30 graden kan het dak worden geopend
waardoor bij windstil weer toch een luchtcirculatie ontstaat die de warmte uit de
tent zuigt (Holtkamper patent).

- Tochtvrij, kuipgrondzeil.

Draagt bij aan een aangename temperatuur tijdens koude weersomstandigheden. De All-Climate ramen garanderen goede
ventilatie die van binnenuit is te regelen. Vervanging van het (los ritsbare) dak is
mogelijk. (Holtkamper patent).

- ECO Holtkamper Tentdoek met Bleekeffect.

Vuil bleekt
weg. Het fenomeen van onze grootmoeders. Door reflectie van felle zonnestraling,
toch een frisse binnentemperatuur. Dubbel getwijnde garens, zeer dicht geweven voor
een extreem hoge waterkolom en treksterkte. Het speciaal voor Holtkamper geweven
doek behoort tot het beste tentdoek ter wereld! (85 jaar Holtkamper ervaring)

- Extreem Lichtgewicht concept.

De tenttrailer is geschikt voor
(bijna)alle type auto’s, zelfs voor de meeste hybride auto’s. (Holtkamper patent)

- Pack-N-Go.

De bagage is altijd bereikbaar zonder de tent uit te vouwen. (wel na
gemaakt, nimmer geëvenaard). Bij een Holtkamper kunnen de fietsen op de fietsendra
gers blijven staan dankzij het gepatenteerde Holtkamper MTT en Trailerhitch systeem!

- Trailerhitch.

Een fietsendrager achterop de vouwwagen d.m.v. een trekhaak
achter de vouwwagen. Fietsen blijven op de drager terwijl de tent kan worden uitge
klapt. Een vakantie zonder de fietsen, dan ook geen fietsendrager mee, zoals u bij de
auto gewend bent (Holtkamper patent).

Masterclass Bamboo Kitchen

-

SPECIALE HOLTKAMPER COCOON INNOVATIES:

- Multi Talent Trailer innovatie: De keuken vóór of
achterop de tenttrailer monteren. (Holtkamper patent. Design
prijs).

- 4 Fietsen of zelfs E-Bikes mee op het chassis is
mogelijk. Fietsen blijven op de dragers staan, terwijl de tent kan worden uitge
klapt. (Holtkamper patent. Designprijs).

- Super bed.

Holtkamper kwaliteit. (Gaat niet kraken, en wordt niet instabiel)

- Modulaire verkrijgbaarheid.

Dankzij het modulaire ontwerp kunnen
div. keuken units, kindertenten in div. afmetingen ook later aangeschaft worden. Evt.
drie grote gescheiden cabines incl. toiletruimte (Cocoon Modulair).

- Duurzaam product:
die recyclebaar zijn.

aluminium, berkenhout, katoendoek etc. materialen

- Off Road uitvoering.

Mogelijk met extra grote wielen.

- Holtkamper Reservewiel Slede. Bandenspanning meten en onver
hoopt wiel wisselen sterk vereenvoudigd (Holtkamper patent).

- Service en garantie direct van de fabrikant.
- DE HOLTKAMPER WORDT GEMAAKT IN NEDERLAND!
Lange levensduur door een hoge kwaliteit. Extreme waardevastheid.

Sommige van bovengenoemde innovaties zijn optioneel verkrijgbaar.

Weg van de snelweg

Weg van de drukte, weg van de
snelweg. Of zelfs weg van de
weg. Want off road is voor
de Cocoon een koud kunstje.
Zijn 13” wielen en zijn unieke
steenslagbestendige wagenconstructie laten probleemloos
kilometers aan off road terrein
achter zich. Voor het zwaardere
off road werk, is er de Ultimate Off Road uitvoering. Zie ook
www. holtkamper.nl/offroad

Goed slapen

De Cocoon beschikt over een
zeer riant twee-persoons lattenbodembedvan ca. 200 x 145
cm, die aan alle kanten omgeven is door een muggenvrije

slaapcabine van waterdicht
tentdoek. Het slaapcomfortkan
aan de persoonlijke wensen
worden aangepast, door te
kiezen voor een Holtkamper
Droommatras uit koudschuim.
Kijk ook op www.holtkamper.nl/
slaapsystemen

Kampeerkeukens

Voor de Cocoon zijn meerdere
prachtige keukens leverbaar. De
verrijdbare modellen kun je
overal neerzetten en worden
onderweg, maar ook tijdens
het kamperen op de dissel
geplaatst, die zich dan onder de
luifel bevindt. De vaste keukenmodellen (mogelijk bij Cocoon
MTT uitvoering) bevinden zich

tevens onder de luifel. De
dissel bevindt zich in dat geval
aande achterzijde van de tent.
Kijk op www.holtkamper.nl/keukens voor alle mogelijkheden.

Trailer

Door de unieke compacte
constructie is het eigengewicht
van de tenttrailer een sensatie: ca. 250kg! Zo’n 500 kg kan
bovendien als gewicht in en
op de trailer worden geladen!
De Cocoon is erg compact en
waarborgt een volledig achteruitzicht over de trailer (slechts
ca.1m hoog). Ook een kleine
auto trekt de Cocoon overal
mee naartoe!

4 Fietsen of zelfs E-Bikes mee op het chassis is mogelijk. Fietsen blijven op de dragers
staan,terwijl de tent kan worden uitgeklapt (Holtkamper patent. Designprijs).
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