


Leuk dat je onze brochure in handen hebt! Aangenaam kennis te maken als dit de eerste 
keer is. Wij zijn een jong Nederlands vouwwagenmerk. Kamperen is onze passie. Er is 
weer veel nieuws onder de zon. Wij introduceren het unieke Campooz Kampeersysteem, 
onze nieuwe telg Ugly Betty, een stoere Trekking luifel en nieuwe accessoires.

Welkom bij Campooz. Rijd naar de horizon en ga op avontuur.
Geniet van gemak, comfort en kwaliteit!

Tot Campooz!
Gert, Harry & Raoul

CAMPOOZ IS KAMPEREN

Het gebeurde in de herfst van 2015. Van idee tot werkelijkheid. Het resultaat was te mooi om 
voor onszelf te houden. Dat vonden meer mensen. Al heel snel hadden we een aantal dealers. 
Vanaf Pasen 2016 stond Fat Freddy te pronken in de showroom. De rest is geschiedenis... 

SINCE 
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VRIJHEID EN AVONTUUR
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VAN ROBUUSTE KWALITEIT

Dak/luifel/wanden

Dak zonneluifel
Vast kuipzeil
Bedbodem

Frame
Stokken Trekking luifel
Bagageluik onder bed
Afdekhoes
Airtube (Lola)
Stokken en haringen (Lola)
Grondzeil voortent

MATERIALEN

450 gr/m2 onverwoestbaar ripstop katoen
stormankers in het doek genaaid
300 gr/m2 ripstop katoen
450 gr/m2 PVC
roestvrijstalen frame (nieuw)
18 mm betonplex
aluminium buizen, Ø 22/25 mm (nieuw)
bamboe
105 x 130 cm, dubbele gasveren
450 gr/m2 PVC, met rits en Velcro
Ø 15 cm, PVC met binnenbuis
bamboe
PE

ONZE FAMILIE



Een langgekoesterde wens van veel Campooz bezitters. Meer flexibiliteit. Daar hebben wij natuurlijk 
naar geluisterd. Het aantal slaapplekken is nu variabel van twee tot zes én de luifel/voortent 
is verkrijgbaar als Trekking en Camping variant.

• Fat Freddy* voor twee of vier personen 

• Lazy Jack* voor twee, vier of zes personen 

• Tweede slaapcabine Lazy Jack* afritsbaar 

• Ugly Betty is aankoppelbaar én bijzettent 

• Trekking variant met stoere zonneluifel 

• Camping variant met complete voortent

• Extra luifel beschikbaar voor Camping variant

KAMPEERSYSTEEM
VAN TWEE NAAR ZES EN WEER TERUG

CAMPING
Voortent/luifel met drie losse 
wanden (en extra luifel)

TREKKING
Zonneluifel met 

bamboe stokken

Lazy Jack* voor twee, vier of zes personen 

 Tweede slaapcabine Lazy Jack* afritsbaar 

 Ugly Betty is aankoppelbaar én bijzettent 

 Camping variant met complete voortent

 Extra luifel beschikbaar voor Camping variant

FLEXIBEL Vouwwagens die mee veranderen met elke gezinssituatie. Zonder kinderen, met 
(bonus)kinderen, kinderen apart of als logé bij opa en oma. De combinaties zijn eindeloos!



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 KAMPERENKLUSSEN 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

SLIMME VENTILATIE
CLIMA-C SYSTEEM
SLIMME VENTILATIE



ONZE KLASSIEKER
Het gemak waarmee je Fat Freddy* opzet, is wereldberoemd. 
Onze stoere klassieker is zelfs wereldrecordhouder. 
Raoul heeft er zes uur over gedaan om de vouwwagen 
99 keer op te zetten en weer af te breken. 

Fat Freddy* is verkrijgbaar in twee varianten. 
Trekking en Camping. Natuurlijk beide helemaal compleet. 
Met Ugly Betty uit te breiden tot vierpersoons vouwwagen.

Comfortabel en perfect geventileerd slapen, ‘s nachts 
naar de sterren kijken en avontuur? Fat Freddy*!

• Trekking en Camping variant

• Voor twee of vier personen

• Supersnel opzetten

• Avontuurlijke uitstraling

FAT FREDDY*

Vernoemd naar de band 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. Eén en één is twee…

TREKKING

CAMPING



SPECIFICATIES
• Trekking uitvoering met stoere zonneluifel

• Camping uitvoering met voortent

• RVS frame, aluminium buizen

• Extra lange dissel, ruimte voor fietsendrager (drie fietsen)

• Optimaal geventileerd dankzij Clima-C Systeem

• Vast kuipzeil met 10 cm waterkering

• Kingsize bed (175 x 200 x 10 cm)

• Koudschuim matras, afritsbare en wasbare hoes

• Bedladder

• Bagageluik met gasveren

• Gegarandeerd ongedierte vrij

• Horrengaas tussen slaap- en leefruimte

• Standaard 3-laags ramen

• Twee openingen met rits voor elektriciteit

• Geïntegreerde stormbanden

• Haringsnelspan systeem

• Reparatieset, haringen, scheerlijnen

FAT FREDDY*

Slaapcabine
Leefruimte
Voortent/zonneluifel
Totaal
Met zijluifels
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
230 cm
180 - 230 cm
50 - 110 cm

1

1

2

2

3

3



ONZE TOPPER
De grote broer van Fat Freddy*! Lazy Jack* is ruim en heeft 
vier comfortabele slaapplekken. Met Ugly Betty uit te breiden 
tot zespersoons vouwwagen. Onze topper komt net als 
Fat Freddy* in twee varianten. Trekking en Camping. 

De afgelopen twee jaren is ons regelmatig gevraagd of de 
tweede slaapcabine van Lazy Jack* afgeritst kan worden. 
Dat kan! Dus ook geschikt als tweepersoons vouwwagen 
met een royale leefruimte. 

Compleet, stoer en geschikt voor alle mogelijke 
gezinssituaties. Lazy Jack* is de meest flexibele 
vouwwagen ter wereld! 

• Trekking en Camping variant

• Voor twee, vier of zes personen

• Standaard vier slaapplekken, inclusief matras

• Tweede slaapcabine afritsbaar

LAZY JACK*

TREKKING 

CAMPING

What’s in a name? Verzin maar eens een naam die niet onderdoet voor die van Fat Freddy. Lekker 
onderuitgezakt tijdens een lange busrit kwamen er allerlei namen voorbij. Dave, Bill of Jack? 
De mannen van Campooz waren het snel eens. Lazy Jack was geboren!



SPECIFICATIES
• Trekking uitvoering met stoere zonneluifel

• Camping uitvoering met voortent

• Afritsbare tweede slaapcabine met 2 matrassen

• RVS frame, aluminium buizen

• Extra lange dissel, ruimte voor fietsendrager (drie fietsen)

• Optimaal geventileerd dankzij Clima-C Systeem

• Vast kuipzeil met 10 cm waterkering

• Kingsize bed (175 x 200 x 10 cm)

• Tweede slaapcabine (140 x 200 x 5 cm)

• Koudschuim matrassen, afritsbare en wasbare hoes

• Bedladder

• Bagageluik met gasveren

• Gegarandeerd ongedierte vrij

• Horrengaas tussen slaap- en leefruimtes

• Standaard 3-laags ramen

• Twee openingen met rits voor elektriciteit

• Geïntegreerde stormbanden

• Haringsnelspan systeem

• Reparatieset, haringen, scheerlijnen

LAZY JACK*

Slaapcabine 1
Slaapcabine 2
Leefruimte
Voortent/zonneluifel
Totaal

Met zijluifels
Hoogte
Stahoogte leefruimte
Hoogte slaapcabine 1
Hoogte slaapcabine 2

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
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• Aluminium frame

• Campooz ripstop doek

• Met twee matrassen

• 200 x 200 cm

Zijn de kinderen nog te jong om alleen in een tentje te slapen? Dan koppel je Ugly Betty aan 
Fat Freddy* of Lazy Jack*. Willen de kinderen niet meer bij papa en mama in de vouwwagen? 
Dan zet je Ugly Betty ernaast. Gaan de kinderen niet meer mee op vakantie? Dan laat je 
Ugly Betty thuis. Misschien wel het leukste tentje dat er is.

UGLY BETTY



Een geesteskind van Gert. De grootste uitdaging? Het gebruik van één tube. Het begon met een stuk 
elektriciteitsdraad. Buigen, staren, piekeren en het hele proces weer overnieuw. Het resultaat was 
een prototype ter grootte van een pot pindakaas. Doorontwikkeld tot onze dame!

Vrouwelijk, spannend én opblaasbaar. Om verliefd op te worden! 
Gemaakt van één tube. Dertig meter lang en onverwoestbaar. 

De bijgeleverde compressor met sterke oplaadbare accu zorgt 
ervoor dat Lola binnen enkele minuten opgeblazen is. Gemak
dient de mens! De stokken van de luifel en haringen zijn 
gemaakt van duurzaam bamboe. 

Het Clima-C Systeem zorgt voor optimale ventilatie. 
Alle ramen zijn voorzien van horrengaas. 

Kamperen in stijl? Dit is Lola. Laat je verleiden! 

• Stevige dubbelwandige tube

• Geleverd met oplaadbare compressor (12 Volt)

• Stokken en haringen van bamboe

LOLA
LUCHTIG EN STIJLVOL



SPECIFICATIES
• Met krachige 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 x 10 cm

• Koudschuim matras, afritsbare en wasbare hoes

• Bedladder

• Bagageluik met gasveren

• Gegarandeerd ongedierte vrij

• Twee openingen met rits voor elektriciteit

• Horrengaas tussen slaapcabine en leefruimte

• Standaard 3-laags ramen

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

1

1 2

2

SPECIFICATIES



AANHANGER
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. Standaard met extra lange dissel. 

365 DAGEN PER JAAR

• Stalen chassis, aluminium opbouw

• 750 kg geremd, extra lange dissel

• 1.300 liter bagageruimte

• V-dissel en grote 13 inch wielen

• Chassis volbad gegalvaniseerd

• Bodemplaat geruwd betonplex

• Sjorogen in bodem verwerkt

• Achterklep met inbouwsluitingen

• 13-polige stekker met achteruitrijlicht

• Steunpoten en wielkeggen

• TÜV gekeurd

Lengte (binnenkant)
Lengte (in totaal)
Breedte (binnenkant)
Breedte (in totaal)
Hoogte (binnenkant)
Hoogte (in totaal)
Laadhoogte

Fat Freddy Camping
Fat Freddy Trekking
Lazy Jack Camping
Lazy Jack Trekking
Lola

AFMETINGEN

EIGEN GEWICHT/LAADVERMOGEN

205 cm
351,5 cm
131 cm
177 cm
50 cm
104 cm
53 cm

290/460 kg
270/480 kg
350/400 kg
330/420 kg
270/480 kg



OFFROADER

SPECIFICATIES

VOOR ALLE MODELLEN

• 380 mm bodemvrijheid

• 580 mm waaddiepte

• 23° vrijloophoek

• 45° zijwaartse hellingshoek

• 1.800 kg laadvermogen

Stoer, robuust en onverwoestbaar. Zand, nattigheid of 
een flinke helling, de offroader van Campooz volgt altijd. 
De specificaties zijn indrukwekkend. 

Als aanhanger variant beschikbaar voor alle modellen. 
De offroader is te koop op bestelling en wordt speciaal 
voor jou gebouwd. Het chassis wordt gecoat in elke 
gewenste RAL kleur. Zonder meerprijs. 

De kogelhoogte is verstelbaar en de velgen zijn beschikbaar
in Landrover en Toyota steek. Het reservewiel van jouw 
auto gebruik je dus ook voor de aanhanger.



WILD ANNA

KEUKEN
Past op de achterklep van de aanhanger. 
Door de uitklapbare poten gebruik je 
de keuken op elke gewenste plek. 

SPECIFICATIES
120 x 50 x 48 (90) cm
8 kg
Bamboe werkblad
Aluminium frame
Canvas kast

Afmeting 
Gewicht
Materialen

Het meest gewilde kampeerartikel ter wereld en niet te koop! Schaduwdoek en super hangmat 
in één. Gemaakt van het beroemde Campooz ripstop doek. Onverwoestbaar dus. De pittige tante 
van de Campooz familie: Wild Anna. Wordt geleverd compleet met alle bevestigingsmaterialen in 
een stoere draagtas. 

Waar laat ik al mijn spullen? In de handige organizer 
natuurlijk! Eenvoudige bevestiging door klittenband. 

Verkrijgbaar in twee varianten. Eén voor modellen 
vóór 2019 en één voor de huidige modellen. Met 
dank aan Laurens Bos van Vouwwagenzaak!

ORGANIZER



ACCESSOIRES
KOFFERS

BEDSYSTEEM

OVERIG

CP101*
CP102
CP103
CP104**

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 het matras. Schouder- en 
heupzones zijn eenvoudig aan te passen aan jouw wensen. 

*
** 

• Extra luifel 

• Set schokbrekers 

• Reservewiel met beugel 

• Slot voor de achterklep 

• Stokkentas 

• Toilettas 

• Brede traptreden

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



Wij houden van avontuur en kamperen. Dat willen wij graag met je delen door mooie 
kampeermiddelen en accessoires te maken. Inspiratie halen wij uit plekken waar wij 
komen en mensen die wij spreken. Heb je iets om ons te inspireren? Laat het weten!   

WORLD CAMPOOZ DAY  
Wij geven elk jaar een feestje. In juni zijn Campooz bezitters uitgenodigd om 
een weekend te komen kamperen. Op zondag is iedereen welkom. Live muziek, 
opzetdemonstraties, BBQ en nog veel meer leuks zorgen voor de leukste festivalsfeer 
in kampeerland. Je bent van harte welkom!

TOT SLOT

MET DANK AAN: 
• Denise, Christian, Josefine, Hannah, Robert, Ester, Stijn, Jens, 
 Mirjam, Lily, Charmaine en Jip
• Vakantiepark Witterzomer (Drenthe) - locatie fotoshoot 
• 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.

© 2019 Productafbeeldingen uit deze brochure mogen enkel gebruikt worden met 
toestemming van Campooz B.V.



Email: info@campooz.com

 /campoozoutdoor

www.campooz.com


