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The next generation of caravanning has started.



Vrij als een vogel

Gaan en staan waar je maar wilt. Iedere 
keer opnieuw. Even een weekendje weg, 
of op ontdekkingsreis door jouw favoriete 
vakantieland? “Zullen we hier blijven, 
of gaan we verder?”



Wel de lusten, 
niet de lasten
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. 
Wel de lusten, niet de lasten. De voordelen van 
een toercaravan combineren met die van een 
vouwwagen. Zonder de nadelen. Dat heeft ons 
bewogen “the next generation of caravanning” 
te ontwikkelen. Easy Caravanning, het nieuwe 
kamperen, jouw vrijheidsdromen achterna.

Innovation award
Onlangs werd de TakeOff door een 
internationale vakjury uit de Europese  
caravanindustrie uitgeroepen tot dé  
nummer 1 start-up innovatie van 2021. 
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Het beste van 
twee werelden
De TakeOff is een nieuwe unieke innovatie 
in de kampeerwereld. Het ontwerp is een 
cross-over van een traditionele toercaravan 
en een vouwwagen, the best of both 
worlds. Even onderweg tijdens een 
tussenstop genieten van een kop koffie? 
Geen probleem, de TakeOff ontpopt zich 
razendsnel tot jouw eigen “coffee corner”, 
van alle gemakken voorzien. Comfortabel 
tijdens de reis en comfortabel bij aankomst. 
Geen concessies, klaar in een handomdraai.

Klaar in 30 
seconden!



Ons cross-over 
kampeerconcept
Klein vanbuiten tijdens jouw reis maar 
groot(s) vanbinnen als het kan. Even 
aan de achterzijde het trapje en het 
dak ontgrendelen, een klein duwtje 
en dan … 

WHOOSHH!

De TakeOff ontvouwt zich 
automatisch, met slechts een paar 
kleine handelingen, binnen 30 
seconden helemaal klaar voor 
gebruik. Mede-kampeerders zullen 
jaloers zijn op dit nog niet eerder 
vertoonde opzetgemak. Of het nu 
voor een coffee break is tijdens 
een rustpauze op doorreis of op de 
camping. Jij bepaalt. Just TakeOff.



Door het vrije zicht naar achteren in 
de achteruitkijkspiegel behoud je 
tijdens je reis rondom overzicht en 
wordt achteruitrijden kinderspel. En dat 
allemaal binnen een modern eigentijds 
automotive design dat naar eigen wens te 
personaliseren is. Eenmaal aangekomen 
op je bestemming maak jij goede sier 
met het unieke hefmechanisme: jouw 
TakeOff is in een handomdraai klaar voor 
gebruik, ready to enjoy!

Door het lichtgewicht concept is er 
voldoende laadvermogen en kon het 
maximum gewicht onder de 750 kg 
gehouden worden. Ideaal voor compacte 
trekauto’s of bijvoorbeeld hybride of 
elektrische auto’s. Door zijn beperkte 
buitenafmetingen kan de TakeOff ook 
heel gemakkelijk thuis op de oprit onder 
een dekzeil of onder een carport gestald 
worden.

Jouw ultieme reisgenoot



Jouw ultieme reisgenoot

Als de sterren aan de 
hemel staan...
…tover je de zitgroep met enkele handelingen 
om in een uiterst comfortabel 2-persoons bed 
van maar liefst 160 x 205 cm. Vanwege de 
unieke (standaard) bedmaten kun je desgewenst 
eenvoudig een traagschuim topper toepassen. 
Geen concessies, slapen zoals thuis. 
Relax: TakeOff.
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READY TO GO?

TAKEOFF!



Veilig op de weg 
Het Al-Ko lichtgewicht chassis met zijn 
torsievering-as staat garant voor een uiterst 
stabiel en comfortabel weggedrag. Al-Ko is 
toonaangevend in caravan en kampeerauto 
onderstellen en tevens toeleverancier voor de 
auto-industrie. Een geruststellende gedachte 
als je op reis bent. Jij bepaalt waar je heen gaat 
met jouw TakeOff, hij volgt je vanzelfsprekend, 
altijd en overal. De TakeOff heeft een laag 
eigen gewicht en een maximaal toelaatbaar 
gewicht van 750 kg waardoor er voldoende 
laadvermogen beschikbaar is. Hoewel wettelijk 
niet verplicht, is de TakeOff voorzien van een 
comfortabele oplooprem en een achteruitrij 
automaat. Uniek in deze kampeer-gewichtsklasse.

Laag in gewicht, groot in rijeigenschappen.
Afhankelijk van de toepassing kun je jouw 
TakeOff voorzien van een Al-Ko stabilisator-
koppeling en schokbrekers. In combinatie met 
de standaard ruim bemeten 14 inch stalen velgen 
(optioneel met 15 inch lichtmetalen velgen) 
met hoge load index “heavy duty” banden 
kan zo desgewenst een tempo 100 ontheffing 
worden aangevraagd (Duitsland). In Frankrijk mag 
ongestraft nog iets harder gereden worden. 
Fijn te weten dat dit met de TakeOff door zijn 
design, het onderstel, en zijn lage gewicht en 
zwaartepunt ook comfortabel en veilig kan. Voor 
de TakeOff heb je geen extra aanhanger rijbewijs 
nodig, iedereen kan er direct mee op pad. De 
TakeOff wordt standaard geleverd met 4-seasons 
banden, zodat je altijd en overal verzekerd bent 
van optimale grip.





Standaard voorzien van

AL-KO chassis en as met torsievering

Stalen velgen 14 inch met hoge load index banden

Oplooprem met terugrijautomaat

Trailer body wit

Aardlekautomaat en omvormer 12V

Kingsize bed 2.05 x 1.60 m

Stormstabilisatie voor en achter

Afsluitbare ventilatieopeningen rondom

Van bovenaf en van onderaf te blinderen ramen met 
dubbele ritssluitingen

Hagelbestendig dak

Geïntegreerde opstap in toegangsdeur

LED verkeersverlichting

Vrije stopcontacten en USB aansluitingen

Zwenktafel

Stoffering naar keuze

Ga naar www.easycaravanning.com om de TakeOff Active, 
Sport en de Xcite te vergelijken.

TakeOff Active



Alles van de “TakeOff Active” plus:

Schokdempers AL-KO

Lichtmetalen velgen 15 inch met hoge load index 
banden

Smart repair bandenreparatieset

Dimbare LED interieurverlichting

Draadloze oplaadbare waterkraan voor binnen- en 
buitengebruik

Gascomfort 2 x 2,2 kW branders met piezo ontsteking

Portable keuken voor binnen- en buitengebruik

Opvouwbare tafel voor buitengebruik keuken

Portable ventilatorverwarming

Portable toilet

Comfortpakket met arm- en sierkussens, 
rugkussenverhogers, en uitbreiding tot rondzit

Afdekkap dissel AL-KO

Buitenstopcontact CEE in achterwand

Verlengkabel CEE 25 meter + verloopstuk en extra 
aansluiting 230V

Gecombineerde kenteken- en entreeverlichting LED

Ga naar www.easycaravanning.com om de TakeOff Active, 
Sport en de Xcite te vergelijken.

TakeOff Sport







TakeOff Xcite

Alles van “TakeOff Active én Sport” plus:

Premium uitdraaisteunen AL-KO met ‘Big Feet’

Stabilisatorkoppeling AL-KO

Servicepakket met reservewiel

Zijwanden trailer body in kleur naar keuze

TakeOff X10T luifel met achterwand 
en lichtgewicht frame

Koelbox Absorptie

Comfortabele topper (oprolbare oplegmatras bed)

Ga naar www.easycaravanning.com om de TakeOff Active, 
Sport en de Xcite te vergelijken.



Treed binnen

Via het stabiele geïntegreerde trapje in de 
achterwand kan iedereen veilig instappen. 
Een slimme vinding is de energiezuinige 
LED kentekenverlichting die in de avond 
dienst kan doen als entreeverlichting.

‘Koken we vandaag 
buiten of binnen?’
Jij kiest, want de uitneembare keuken is 
eenvoudig en snel buiten te gebruiken. De 
optionele koelbox binnen of buiten? Het 
zal afhangen van het moment, van jouw 
vakantiedraaiboek. Afhankelijk van de 
situatie bepaal jij namelijk hoeveel ruimte 
je binnen creëert, simpel.



Keuken

Koelbox



Individueel karakterIndividueel karakter
Met de product configurator op 
www.easycaravanning.com ontwerp je snel en 
gemakkelijk jouw eigen TakeOff. Zowel qua interieur 
als exterieur, precies zoals jij het wilt:  
jouw persoonlijke statement, jouw TakeOff.



Individueel karakter

Antracite 
uni

Orange 
uni

Orange grey 
print

Benieuwd naar welke kleurcombinaties er verder mogelijk zijn?
ga naar www.easycaravanning.com



Made in Holland

Onze partner Karsten Tenten heeft als een 
van de weinige Nederlandse fabrikanten 
van tenten nog een eigen atelier waar alles 
draait om de beste kwaliteit, maatwerk, en 
persoonlijke service.

Niet alleen wordt gebruik gemaakt van 
de beste materialen (Ten Cate tentdoek), 
alle onderdelen van de tent worden 
bovendien uitvoerig getest voordat 
ze groen licht krijgen. Topkwaliteit van 
Hollandse bodem dus!

Met het speciaal voor de TakeOff 

ontworpen (in nauwe samenwerking met 

Karsten Tenten) 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 met de 

buitenkeuken het avondeten voor te 

bereiden. Of gewoon heerlijk te genieten 

van eindeloos zwoele zomeravonden.

Met de aankoppelbare slaap-tunneltent 

heb je de beschikking over 2 extra 

slaapplaatsen, van binnenuit bereikbaar. 

Jij kiest wat het beste bij jou past, jouw 

X10T, jouw TakeOff. De X10T wordt met 

ritsen aan de achterwand van de TakeOff 

vastgemaakt. Er is maar 1 lichtgewicht 

aluminium boog nodig om de X10T op te 

zetten, dus net zoals de TakeOff: snel klaar 

voor gebruik. 





Accessoires

1. Dukdalf lichtgewicht Brillante stoel 
Antraciet 10-standen stoel, sneldrogend en zeer 
comfortabel. Opgevouwen slechts 9cm dik. 

2. Dukdalf bijbehorend lichtgewicht 
aankoppelbaar voetenbankje 
Antraciet, sneldrogend en zeer comfortabel. 

3. DEFA opvouwbare tafel 
Bamboe 100 x 72cm met 4 traploos verstelbare poten. 
In handige opbergtas. 

4. DEFA Buitenkeuken XL 
Bamboe, Inklapbaar, opvouwbaar, in meegeleverde 
draagtas. 4 verstelbare poten, uiterst stabiel.  
L x B: 120 x 50 cm. 
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5. Duvalay Comfort gecombineerde topper en 
slaapzak/dekbed 
Memory Foam (traagschuim) 4cm (190 x 77cm). 
Leverbaar in verschillende kleuren en met diverse 
accessoires. 

6. Duvalay Freshtec gecombineerde topper en 
slaapzak/dekbed 
Koudschuim 5 cm (190 x 77 cm). Leverbaar in 
verschillende kleuren en met diverse accessoires. 

7. Dometic uitneembare geruisloze absorptie 
koelbox 
230V/12V/gas. Voor maximale onafhankelijkheid. Netto 
volume van 31 liter. 
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8. Dometic uitneembare koel-vries box 
230V/12V met een netto volume van 30 liter. Instelbaar 
tussen +10 en -18 graden Celsius. A+ classificatie. Aan  
2 zijden te openen deksel. 

9. Dometic draagbare oplaadbare Lithium 
accu 
40 Ah, op te laden met 230V, 12V en solar. Tot wel 
40 uur energie voor bijvoorbeeld off-grid cooling. 
Diverse aansluitingen waaronder USB. 

10. Thetford lichtgewicht draagbaar toilet 
Porta Potti 145 
Ingebouwde 15 liter spoelwatertank en handpomp. 
Afneembare 12 liter afvaltank. 

11. Thetford Aqua Rinse Concentrated 
Zeer krachtige, geconcentreerde toiletvloeistof voor 
de spoelwatertank van het draagbare toilet. Hierdoor 
hoeft er minder vloeistof (gewicht!) te worden 
meegenomen.  

12. Thetford Aqua Kem Blue Concentrated 
Lavender 
Zeer krachtige, geconcentreerde toiletvloeistof 
voor de afvaltank van het draagbare toilet. Hierdoor 
hoeft er minder vloeistof (gewicht!) te worden 
meegenomen.  



13. Al-Ko AKS 3004 stabilisatorkoppeling 
Met liefst 4 frictie elementen die zowel dwars- als 
hoogte slingeringen tot een minimum reduceren 
en zorgen voor een uiterst veilig en comfortabel 
weggedrag.

14. Al-Ko disselslot Safety Premium  
(SCM gekeurd)  
Voor aanhangerkoppeling AKS 3004. Beveiligd 
tegen zowel onbevoegd aan- en afkoppelen 
van de aanhanger als tegen diefstal van de 
kogelkoppeling zelf.

15. Al-Ko disselslot Safety (SCM gekeurd)  
Ten behoeve van aanhangerkoppeling AK 161. 
Beveiligd tegen zowel onbevoegd aan- en 
afkoppelen van de aanhanger als tegen diefstal van 
de kogelkoppeling zelf.

16. Al-Ko schokdempers  
Geschikt voor rubber geveerde Euro as. Voor een nog 
comfortabeler en stabiel weggedrag.

17. Thule Caravan Superb Short fietsendrager 
Plaats voor 2 fietsen, ook geschikt voor E-bikes.
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18. Thule Caravan Superb Short XT – Black 
fietsendrager 
Plaats voor 2 fietsen, ook geschikt voor E-bikes.

19. Isabella tenttapijt Bolon ‘Dawn’ 
Comfortabele en eenvoudig afwasbare ondergrond 
in uw X10T. Lichtgewicht 300 x 300 cm.

20. Isabella spanhulp stormstabilisatiesteunen 
Hercules Triple.  
Gemakkelijk opspannen van het tentdoek.

21. Karsten Stormbandset met Clip 
Set bestaande uit 2x nylon stormbanden van ieder  
3,5 meter, 2x veren en 2x stormharingen.

22. Karsten aankoppelbare slaap-tunneltent 
Creëer eenvoudig 2 extra slaapplaatsen. L x b x h van 
215 x 180 x 120 cm. Met vast bisonyl kuipzeil.

23. Karsten organiser  
Rondom deuropening met 8 opbergvakken.
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Premium Quality
Proudly made in the Netherlands

Met dank aan
Deze brochure is mede tot stand gekomen met support van onderstaande business 
partners. Vanwege onze jarenlange samenwerking en goede ervaringen met deze 
bedrijven beveelt Easy Caravanning opties en accessoires van deze merken van harte aan.

Voor details, technische specificaties en prijzen ga naar www.easycaravanning.com





The next generation of caravanning has started.
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