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RED RUBY
Ons topmodel! Gemaakt van de allerbeste materialen.
Zonder concessies. Gert heeft zich laten inspireren
door de vorm van bedoeïenententen. Het resultaat
is prachtig. Een karakteristieke vorm met unieke
eigenschappen.
De tent klap je kruislings open. Red Ruby is hiermee
de eerste in haar soort. Na het openklappen span je
de stokken van de grote slaapcabine uit. Dan wordt al
snel duidelijk dat het een hele bijzondere tenttrailer is.
De master bedroom heeft de vorm van een diamant,
omdat de wanden naar buiten lopen. Dit geeft een
waanzinnig ruimtelijk effect.
Red Ruby is een langslaper. Dit betekent dat je het
bed instapt via een trapje aan het voeteneind. De
tenttrailer heeft plaats voor zes slaapplekken verdeeld
over drie cabines.
Alle tenttrailers van Campooz zijn ontzettend flexibel.
Red Ruby is geen uitzondering. Je kiest zelf welke
panelen je gebruikt. Het is bijvoorbeeld mogelijk om
de slaapcabine met een groot zwevend dak op te
zetten. Je kunt de ruimtes naast de trailer gebruiken
om te slapen, koken of je fietsen te stallen.
•

Geschikt voor maximaal zes personen		

•

Gemaakt van het allerbeste TenCate™ tentdoek

•

100% katoen

•

Ademend, vochtregulerend en waterafstotend

•

Perfecte afwerking

Red Ruby is lekker blauw!

RED RUBY

SPECIFICATIES
•

Easy Load

•

Gegalvaniseerd binnen frame (Ø 29/25 mm)

•

Geanodiseerd alu buiten frame (Ø 25/22 mm)

•

Los kuipzeil

•

Kingsize matras (210 x 170 x 10 cm)

•

Froli Bedsysteem

•

Bedladder

•

Bagageluik met gasveren

•

Onverwoestbare trailer van Duitse makelij

•

Extra lange dissel, ruimte voor drie fietsen

•

Tent haal je eenvoudig van de trailer

•

Haringen, scheerlijnen, zwarte afspanbanden

•

YKK ritsen en tentspanners

AFMETINGEN
Master bedroom

220 x 170 cm

1

Slaapkamer 2

220 x 160 cm

2

Slaapkamer 3

220 x 160 cm

3

Leefruimte

230 x 490 cm

4

Luifel

200 x 490 cm

5

Totaal zonder luifel

450 x 490 cm

Totaal met luifel

650 x 490 cm

Hoogte

190 - 240 cm

4

1

2

2

5

4

1

3

3

OPZETTEN
Red Ruby opzetten gaat net even anders
dan je gewend bent. Vanaf de trailer klap je
de master bedroom kruislings naar buiten
open. Met een slim kliksysteem weet je dat de
stokken exact op hun plek zitten.
Met één gebogen dakligger span je de
ruime slaapcabine uit. Dat zorgt voor de
karakteristieke vorm. Het wordt direct
duidelijk waarom het ook wel ‘de diamant’
wordt genoemd.
De volgende stap bij het opzetten is het
afspannen van het zwevende dak. Dit kun je
zien op de foto hiernaast. Vervolgens leg je
het grondzeil, dat een U-vorm heeft, op de
grond. De laatste stap is dat je naar wens
zijpanelen aan het zwevende dak ritst. Je kunt
er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen de
zijwanden van de slaapcabines aan de zijkant
van het dak te hangen.
Optioneel is een prachtige zonneluifel van
twee meter diep. Die rits je eenvoudig aan de
tent. Deze is uit te breiden met zijwanden. Net
zoals voor onze andere modellen is er voor
Red Ruby ook een Organizer beschikbaar.

Luifel en accessoires
•
•
•

Zonneluifel
Dichte zijwand
Zijwand van horrengaas

•

Organizer

‘‘Wherever you go, go with all your heart.’’
- Confucius
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