
In de rechter bankkast kan 

desgewenst een draagbaar toilet 

worden geplaatst, wel zo prettig voor 

onderweg of ’s nachts als je er niet meer uit wilt. 

De koelbox kan tijdens de reis in het speciaal daarvoor 

ontworpen koelkastmeubel geplaatst worden. Onder de 

uitneembare keuken met snap-on aansluitingen, waarmee ook 

heel eenvoudig zonder extra gasfles buiten kan worden gekookt, 

bevindt zich een lade voor keukengerei. In de lange bankkasten kunnen 

grotere artikelen zoals de X10T tent-luifel en bijvoorbeeld de strandparasol 

worden vervoerd. Sfeer creëer je natuurlijk vooral met elkaar, maar met de dimbare 

warme LED verlichting wordt het ’s avonds wel erg gezellig...

Het interieur van de TakeOff is geheel eigentijds. Met de vrij te 

kiezen voorgeselecteerde stofdessins en kastdeur-decors geef jij 

de TakeOff helemaal jouw eigen personal touch. Net zoals je dat ook 

eenvoudig naar wens voor het exterieurdesign kunt doen met de 

product configurator.  

De TakeOff is standaard voorzien van een handige zwenktafel 

waarmee je desgewenst in de dagsituatie je bed voor de avond kan 

laten liggen, klaar in een oogwenk. Wil je overdag meer ruimte om 

bij minder weer met 4 - 6 personen binnen te kunnen eten of een 

kaartje te leggen? Geen probleem, met een paar handelingen creëer 

je een riante zitgroep. 

Treed binnen

Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Kapitein Nemostraat 7

7821 AB Emmen 

+31(0)411 683 601

info@easycaravanning.com

www.easycaravanning.com

Are you ready
for TakeOff?

The next generation of caravanning has started.



Met het speciaal voor de TakeOff 

ontworpen en snel op te zetten  

tent-luifel concept X10T, vergroot je 

verder je ruimte. Als luifel biedt de X10T 

je ideale beschutting en privacy om 

uit de wind of in de schaduw te zitten. 

Of om heerlijk samen te genieten van 

eindeloos zwoele zomeravonden. Met 

de product configurator op 

easycaravanning.com ontwerp 

je eenvoudig jouw eigen 

TakeOff: vanbuiten, vanbinnen, 

precies met de door jou 

gekozen opties en accessoires, 

helemaal zoals jij het wilt. 

Persoonlijke vrijheid, TakeOff!

X-tra space

De TakeOff is een nieuwe unieke innovatie in de kampeerwereld. Het ontwerp 

combineert de voordelen van een traditionele toercaravan met die van een 

vouwwagen. Even stoppen op een rustplaats voor een kop koffie? Geen probleem, 

in een handomdraai ontpopt de TakeOff zich tot een volwaardige reisgezel, van 

alle gemakken voorzien. Om je vervolgens altijd weer uiterst stijlvol en haast 

zonder dat je het merkt te volgen, op weg naar je volgende bestemming. 

Comfortabel tijdens de reis én comfortabel bij aankomst. En dat voor 

een (ook heel comfortabel) zeer aantrekkelijk prijsplaatje. Geen 

concessies, altijd klaar voor jou. 

Ready for TakeOff.

Klaar binnen 30 seconden

Geen E-rijbewijs nodig

Vrij zicht naar achteren

Ideaal voor compacte auto’s

Verschillende kleuren

Vrij zijn als 
een vogel
Iedere keer opnieuw. Gaan en staan waar 

je maar wilt. Even een weekendje weg, of op 

rondreis? ‘Zullen we hier blijven, of gaan we verder?’ 

 

Het is aan jou, want met de TakeOff kan het allemaal. Altijd 

bij je hebben wat je nodig hebt, ieder moment. Op naar 

een volgend avontuur.
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