


BIJ CAMPOOZ VOUWWAGENS

Wij schrijven december 2015. Een idee tot 
werkelijkheid gemaakt. Het resultaat was zo mooi 
dat we besloten er mee op pad te gaan. Al heel snel 
hadden we een aantal dealers. Vanaf Pasen 2016
stond Fat Freddy te pronken in de showroom. 
De rest is geschiedenis...

Na Fat Freddy en Lazy Jack verwelkomen wij dit 
seizoen Lola. Ze is mooi, luchtig en een beetje 
spannend. Dit is de allereerste opblaasbare 
vouwwagen. Gemaakt van één dertig meter lange 
onverwoestbare tube.

Campooz maakt offroad tenttrailers bereikbaar. Voor 
alle modellen is een offroad trailer optioneel. Vraag bij 
de dealer naar de speciale brochure.

Campooz is uniek! Ga op avontuur en geniet van 
gemak, comfort en kwaliteit.

Tot Campooz!
Gert, Harry & Raoul

WELKOM



DE HEREN EN ONZE DAME
CAMPOOZ FAMILIE
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VAN ROBUUSTE KWALITEIT

Dak/luifel/wanden

Vast kuipzeil
Bed/tent bodem
Frame
Airtube (Lola)
Stokken en haringen (Lola)
Bagageluik onder bed
Afdekhoes
Grondzeil voortent

MATERIALEN

450 gr/m2 onverwoestbaar ribstop katoen
stormankers in het doek genaaid
450 gr/m2 PVC
verzinkt stalen frame, 18 mm betonplex
verzinkte stalen buizen, Ø 25 mm
Ø 15 cm, pvc met binnenbuis
bamboe
105 x 130 cm, dubbele gasveren
450 g/m2 PVC, met rits en Velcro
PE



COMPLEET EN FLEXIBEL

Je zult maar vernoemd zijn naar een bandje. Fat Freddy’s 
Drop! Waarom? Het idee om een tent op een aanhanger 
te monteren, komt uit Australië. Eén van de mannen van 
Campooz heeft weken door de Outback gereden met enkel 
een cd van Fat Freddy’s Drop bij zich. En geen FM ontvangst... 
Ons eerste model kon dus maar één naam krijgen: Fat Freddy!

Misschien wel de meest complete vouwwagen van Nederland. 
Het gemak waarmee je Fat Freddy opzet, is wereldberoemd. 
Een vouwwagen van Campooz koop je compleet. Dus inclusief 
flexibele luifel/voortent met uitneembare zijwanden. Een 
trapje om in het bed te klimmen en een sleutel 13 voor het 
demonteren van de tent horen natuurlijk ook bij de standaard 
uitrusting.

Comfortabel slapen onder tentdoek, romantiek onder de 
sterrenhemel en avontuur? Rijd dan naar de horizon met Fat 
Freddy achter de auto.

•  Opzetten in minder dan vijf minuten

•  Avontuurlijke uitstraling

•  Gemaakt om mee te reizen

 

FAT FREDDY II



FAT FREDDY II



SPECIFICATIES
•  Inclusief luifel/voortent
•  Materialen van robuuste kwaliteit
•  Optimaal geventileerd dankzij het Clima-C Systeem
•  Vast kuipzeil met 10 cm waterkering
•  Kingsize bed (170 x 200 x 10 cm)
•  Koudschuim matras, afritsbare en afwasbare hoes
•  Stalen bedladder
•  Bagageluik met gasveren
•  Gegarandeerd ongedierte vrij
•  Horrengaas tussen slaapcabine en leefruimte
•  Standaard 3-laags ramen
•  Twee openingen met rits voor elektriciteit
•  Voortent bestaat uit drie losse wanden
•  Voortent zonder zijwanden te gebruiken als luifel
•  Laadklep te gebruiken als werkblad
•  Geïntegreerde stormbanden
•  Haringsnelspan systeem
•  Reparatieset, haringen, scheerlijnen, hamer 

FAT FREDDY II

Slaapcabine
Leefruimte
Voortent
Totaal
Met zijluifels
Gewicht tent
Hoogte
Stahoogte leefruimte
Hoogte slaapcabine

AFMETINGEN

175 x 220 cm
220 x 220 cm
395 x 220 cm
395 x 440 cm
635 x 440 cm
120 kg
230 cm
180 - 230 cm
50 - 110 cm
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RUIM EN BIJZONDER
De grote broer van Fat Freddy! Lazy Jack 
heeft een zee aan ruimte en vier comfortabele 
bedden. Alle matrassen zijn inclusief en 
klappen mee in en uit.

Een waarschuwing is wel op zijn plek. Lazy 
Jack heeft op de camping over aandacht niet 
te klagen. Het kan zijn dat je af en toe moet 
uitleggen waar je die stoere kar gekocht hebt.

•  Grote leefruimte

•  Tweede slaapcabine klapt mee uit

•  Vier slaapplekken inclusief matras

LAZY JACK



LAZY JACK



SPECIFICATIES
•  Inclusief luifel/voortent
•  Gemaakt van materialen van robuuste kwaliteit
•  Optimaal geventileerd dankzij het Clima-C Systeem
•  Vast kuipzeil met 10 cm waterkering
•  Kingsize bed (170 x 200 x 10 cm)
•  Koudschuim matrassen, afritsbare en afwasbare hoes
•  Stalen bedladder
•  Bagageluik met gasveren
•  Gegarandeerd ongedierte vrij
•  Horrengaas tussen slaapcabine en leefruimte
•  Standaard 3-laags ramen
•  Twee openingen met rits voor elektriciteit
•  Voortent bestaat uit drie losse wanden
•  Voortent zonder zijwanden te gebruiken als luifel
•  Laadklep te gebruiken als werkblad
•  Geïntegreerde stormbanden
•  Haringsnelspan systeem
•  Reparatieset, haringen, scheerlijnen, hamer

LAZY JACK

Slaapcabine 1
Slaapcabine 2
Leefruimte
Voortent
Totaal
Met zijluifels

Hoogte
Stahoogte leefruimte
Hoogte slaapcabine 1
Hoogte slaapcabine 2
Gewicht tent

AFMETINGEN

175 x 220 cm
140 x 200 cm
270 x 220 cm
445 x 220 cm
585 x 440 cm
705 x 445 cm

230 cm
175 - 230 cm
50 - 110 cm
110 - 150 cm
180 kg
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ÉÉN TUBE, ÉÉN VENTIEL
Luchtig, vrouwelijk en spannend. Hier is Lola. 
Aangenaam! Een absolute innovatie en de meest 
besproken vouwwagen van 2018. 

Lola is design. Gemaakt van één tube met één ventiel. 
Dertig meter lang en onverwoestbaar. De bijgeleverde 
compressor met sterke oplaadbare accu zorgt ervoor 
dat Lola binnen enkele minuten staat. De stokken van de 
luifel en haringen zijn gemaakt van duurzaam bamboe.

Laat je verleiden bij een van onze dealers. 
Made by Campooz!  

•  Stevige dubbelwandige tube

•  Geleverd met oplaadbare compressor (12 volt)

•  Stokken en haringen van bamboe

LOLA





SPECIFICATIES
•  Met krachtige oplaadbare compressor 
•  Inclusief luifel
•  Luifelstokken en haringen van duurzaam bamboe
•  Optimaal geventileerd dankzij het Clima-C Systeem
•  Vast kuipzeil met 10 cm waterkering
•  Matras 160 x 200 cm
•  Koudschuim matras, afritsbare en afwasbare hoes
•  Stalen bedladder
•  Bagageluik met gasveren
•  Gegarandeerd ongedierte vrij
•  Twee openingen met rits voor elektriciteit
•  Horrengaas tussen slaapcabine en leefruimte
•  Standaard 3-laags ramen
•  Laadklep te gebruiken als werkblad
•  Haringsnelspan systeem
•  Reparatieset voor doek en tube
•  16 bamboe haringen en scheerlijnen

LOLA

Slaapcabine
Leefruimte
Diepte luifel
Breedte luifel
Hoogte
Stahoogte leefruimte
Hoogte slaapcabine
Gewicht tent

AFMETINGEN

165 x 220 cm
200 x 225 cm
180 cm
500 cm
220 cm
170 - 220 cm
50 - 100 cm
70 kg

1

2 1 2



Een steeksleutel 13 is alles wat je nodig hebt om de tent los te koppelen 
van de aanhanger. Dit maakt Campooz tot een uniek concept! De tent zet je 
rechtop in de schuur, terwijl de aanhanger de rest van het jaar gebruikt 
kan worden. 
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KLUSSEN EN KAMPEREN
DEMONTABELE TENT

SLIMME VENTILATIE
Alle modellen van Campooz zijn 
uitgevoerd met het Clima-C Systeem. 
Een slim ventilatiesysteem dat zorgt 
voor een aangename temperatuur 
tijdens warme dagen en nachten.
Het bijzondere cabriodak zorgt 
ervoor dat warme lucht een 
uitweg naar buiten vindt. 
Het is voorzien van donker en 
warmtewerend horrengaas. 
De zijluifels vormen een barrière 
voor warme zonnestralen. 

•  Optimale ventilatie, tegen 
    condensvorming 
•  Warmtewerend horrengaas 
•  Tweede slaapcabine voorzien van  
    tropendak (Lazy Jack)
•  Zijluifels tegen zonnewarmte
•  Cabriodak met horrengaas, tentdoek, 
    dubbele rits en waterkering

CLIMA-C SYSTEEM



 

365 DAGEN PER JAAR

Nieuw in 2018. De Campooz Offroader. Stoer, 
sterk, stevig én betaalbaar. Met serieuze 
offroad specificaties. Als aanhangervariant 
beschikbaar voor alle  modellen. Het chassis 
wordt gespoten in elke gewenste kleur.
Vraag de dealer naar de speciale brochure. 

AANHANGER

OFFROADER

SPECIFICATIES
•  750 kg geremd, ook als 1000 kg variant
•  Leverbaar met verlengde dissel
•  1.300 liter bagageruimte
•  V-dissel en grote 13 inch wielen
•  Chassis volbad gegalvaniseerd
•  Bodemplaat geruwd betonplex

•  Sjorogen in bodem verwerkt
•  Ruimte voor fietsendrager
•  Achterklep met inbouwsluitingen
•  13-polige stekker met achteruitrijlicht
•  Steunpoten en wielkeggen
•  TÜV gekeurd

Bij een Campooz hoort een onverwoestbare aanhanger van Duitse kwaliteit. Koppel de tent 
eenvoudig los van de aanhanger, zodat je deze het hele jaar door kunt gebruiken. De aanhanger 
is gemaakt voor het zwaardere werk. Door de handige afmetingen geschikt voor alle 
bouwmaterialen. Als optie ook leverbaar met een verlengde dissel.

Type constructie

Inhoud 
Toelaatbare massa
Eigen gewicht Fat Freddy
Laadvermogen Fat Freddy
Eigen gewicht Lazy Jack
Laadvermogen Lazy Jack
Eigen gewicht Lola

stalen chassis
aluminium opbouw
1300 liter
750/1000 kg
320 kg
430/680 kg
380 kg
370/620 kg
270 kg

AFMETINGEN & GEWICHT
Laadvermogen Lola
Lengte (binnenkant)
Lengte (in totaal)
Breedte (binnenkant)
Breedte (in totaal)
Hoogte (binnenkant)
Hoogte (in totaal)
Laadhoogte

480/730 kg
205 cm
321,5 cm
131 cm
177 cm
50 cm
104 cm
53 cm



ACCESSOIRES

& Extra’s

Wild Anna

Keuken

Extra luifel

Wiebelen of schaduw? 
Koken? 
Meer ruimte? 
Schone tent?
Perfecte nachtrust? 
Stijlvol?
Hobbelweg? 
Lekke band? 
Goud in de aanhanger? 
Iets anders? 
Gewicht verdelen? 

Schaduwdoek en super hangmat in één. 
Gemaakt van het beroemde Campooz 
ribstop doek. Onverwoestbaar dus. 

Wild Anna!
Keuken!
Extra luifel!
Campooz koffers!
Froli Bedsysteem!
Lichtmetalen velgen
Schokbrekers!
Reservewiel!
Slot!
Bamboe haringen!
Extra stokkentas!

De keuken van Campooz past op 
de achterklep van de aanhanger. 
Door de uitklapbare poten 
gebruik je de keuken op elke 
gewenste plek. Het frame is 
gemaakt van aluminium, kastjes 
van stevig canvas en werkblad 
van bamboe.

Eenvoudig aan de voortent te 
ritsen. Het frame is gelijk aan die 
van de voortent. Met Campooz 
koffer en stevige stokkentas.

Koffers Froli Bedsysteem

CP101* 
CP102 
CP103 
CP104*

*   CP101 is voor haringen en touwen
** CP104 voor de voortent (2 stuks nodig)

40 X 30 X 14 CM
40 X 30 X 24 CM
60 X 40 X 24 CM
60 X 40 X 44 CM

De perfecte nachtrust!Het Froli 
Bedsysteem zorgt voor extra comfort 
en ventilatie van uw matras. 

Overig
•  Set schokbrekers

•  Reservewiel met beugel

•  Lichtmetalen velgen

•  Slot voor de achterklep

•  Set bamboe haringen (8 stuks)

•  Stokkentas

•  Extra traptredes



PRIJSLIJST 2018

Campooz Fat Freddy II * € 7.285,-

Campooz Lazy Jack *  € 8.385,-

Campooz Lola *   € 8.545,-

Campooz Keuken    
Duurzaam en flexibel  € 299,-

Campooz Koffers    
CP101    40x30x14 cm € 37,50 
CP102    40x30x24 cm € 42,50
CP103    60x40x24 cm € 59,50
CP104    60x40x44 cm € 77,50

Overig ( *** inclusief montage)   
Froli Bedsysteem***  € 499,-
Schokbrekers***  € 274,-
Reservewiel met beugel*** € 305,-
Lichtmetalen velgen*** € 435,-
Slot voor de achterklep*** € 89,-
Set bamboe haringen (8) € 39,-
Stokkentas   € 24,50 
Extra brede traptreden € 39,50

Campooz Wild Anna  onbetaalbaar

Extra Luifel
Fat Freddy II (385 x 240 cm)  € 449,-
Lazy Jack (445 x 240 cm)  € 499,-

Meerprijs kenteken (1000 kg)** € 500,-
Meerprijs verlengde dissel**  € 295,-
Meerprijs offroader   € 3.850,-

*
**

Inclusief kosten rijklaar maken
Niet van toepassing op de offroader 



Campooz is een Nederlands merk. Toffe en 
eigenzinnige vouwwagens voor de liefhebber. 
Altijd op zoek naar nieuwe en leuke dingen. 
Wij laten ons graag inspireren door de mensen 
en situaties om ons heen. 

Heb jij een idee of opmerking? Laat het ons weten! 
Stuur een mail naar info@campooz.com.

TOT SLOT

Met dank aan 
•  Staatsbosbeheer - fotografie Kootwijkerzand

•  Camping Meerwijckstrand - fotografie Zuidlaardermeer 

•  Jehudi van Dijk - onze huistekenaar

•  IJszenga Fotografie

•  The Media Company

•  Chibi Design

Dealers | Campooz is uitsluitend te koop bij de dealers. 
Kijk voor het actuele overzicht op de website. 

© 2018 Productafbeeldingen uit deze brochure mogen enkel 
gebruikt worden met toestemming van Campooz B.V. 



Email: info@campooz.com
Facebook: /campoozoutdoor

CAMPOOZ.COM


