
Klaar in 30 
seconden!

The next generation of caravanning has started.

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. 

De TakeOff ontvouwt zich automatisch, met 

slechts een paar kleine handelingen, binnen 30 

seconden helemaal klaar voor gebruik. Of het nu 

voor een coffee break is tijdens de rustpauze op 

doorreis of op de camping.

Jij bepaalt. TakeOff!

Het beste van 
twee werelden

2022



TakeOff 
‘treinzit-indeling’

De TakeOff met de treinzit-indeling 
is standaard voorzien van een 
multi-functionele dinette waarbij 
de banken in langsrichting in een 
zogenaamde 1/3 – 2/3 split zijn 
opgedeeld. In een handomdraai 
kan de slimme tafel zowel 
achterin vlakbij de keuken als 
voorin worden gepositioneerd. 
Met de optionele uitbreiding 
tot rondzitgroep (standaard op 
de TakeOff Xcite) kunnen liefst 6 
zitplaatsen gecreëerd worden. 
Of je kunt bijvoorbeeld heerlijk 
loungen tegen de voorwand met 
de benen languit naar achteren: 
relax! Door de multi-functionele 
indeling heb je voor de nacht de 
beschikking over een kingsize bed 
van 2.05 x 1.60 m.

TakeOff 
‘semi-vastbed-indeling’

Met de semi-vastbed-indeling 
kan in de dagsituatie heel snel 
een zitgroep worden gecreëerd 
om samen heerlijk van een 
ontbijtje te kunnen genieten als 
het bijvoorbeeld buiten nog 
wat te fris is. Je slaat het bed 
gewoon wat terug naar voren 
op de uiterst comfortabele 
lattenbodem, trekt de nieuwe 
slimme tafel omhoog, rugkussens 
tegen de wand en … klaar! Onder 
het bed heb je de beschikking 
over een enorme bagageruimte 
die door de handige 
hefconstructie met gasveren 
altijd gemakkelijk toegankelijk 
is. Net zoals bij de TakeOff met 
zogenaamde ‘treinzit’ zijn de 
maten van het kingsize bed van 
2.05 x 1.60 m een unicum in de 
kampeerwereld. Onbezorgd 
slapen, net zoals thuis, daar gaat 
het ons om.



Keuken 
De gemakkelijk uitneembare 

kitchenette biedt je alle 

benodigdheden om een 

heerlijke maaltijd te bereiden. 

Zowel binnen als buiten.

Koelbox
Met de ingebouwde en 

uitneembare koelbox ben je altijd 

verzekerd van gekoeld eten en 

drinken.

Toilet
Het draagbare Porta Potti 

toilet van Thetford in de 

rechter bankkast is binnen een 

handomdraai beschikbaar. 

Handig tijdens de nacht of op 

doorreis.

Interieur
Kies je voor een patroontje of 

voor effen of misschien wel een 

combinatie daarvan? Aan jou de 

keus hoe jij je interieur het liefst 

ziet.

Disselbak en 
fietsendrager
Met de optie van een 

fietsendrager op de dissel neem 

je eenvoudig je fietsen mee op 

vakantie. 

Tent/Luifel
De X10T luifel is door het 

eenvoudige op maat gemaakte 

boogframe gemakkelijk op te 

zetten en uit te breiden tot tent. 

Met de optionele aankoppelbare 

slaap-tunneltent kan snel een 

extra 2-persoons slaapvertrek 

gecreëerd worden dat van 

binnenuit toegankelijk is.

Exterieur
Naast het interieur kun je ook 

het exterieur personaliseren. 

De kleur van zijwanden van de 

trailer body zijn in diverse kleuren 

leverbaar.

Bekijk het 
uitrustingsniveau op  
de achterzijde of ga  

naar de website.



+31 (0)591 668 966

info@easycaravanning.com

www.easycaravanning.com

Paganelstraat 12

7821 AA Emmen

The Netherlands

The next generation of caravanning has started.

Uitrusting TakeOff 
Active

TakeOff
Sport

TakeOff
Xcite

AL-KO chassis met torsievering   

Stalen velg 14 inch met hoge load index 4-season banden 

Oplooprem met terugrijautomaat   

Aardlekautomaat en omvormer 12V   

Kingsize bed 2.05 x 1.60 m   

Stormstabilisatie voor en achter met spanhulp gereedschap   

Ventilatieopeningen flexwand voor optimale luchtcirculatie   

Te blinderen ramen met dubbele rittsluitingen   

Hagelbestendig dak   

Geintegreerde opstap in toegangsdeur   

LED verkeersverlichting   

Vrije stopcontacten met USB aansluitingen   

Verplaatsbare tafel   

Stoffering naar keuze   

Afdekkap dissel AL-KO   

4 afzonderlijk dimbare LED interieurspots   

Gecombineerde kenteken- en entreeverlichting LED   

Schokdempers AL-KO  

Lichtmetalen velgen 15 inch met hoge load index 4-season banden  

Smart repair bandenreparatieset  

Draadloze oplaadbare waterkraan/douche voor binnen- en buitengebruik  

Gascomfort 2 x 2,2 kW branders met piezo ontsteking  

Portable keuken voor binnen- en buitengebruik  

Portable ventilatorverwarming  

Portable toilet  

Comfortpakket met arm- en/of sierkussens  

Buitenstopcontact CCE in achterwand  

Verlengkabel CEE 25 meter + verloopstuk en extra aansluiting 230V  

Premium uitdraaisteunen AL-KO met ‘Big Feet’ 

Stabilisatorkoppeling AL-KO 

Zijwanden trailer body in kleur naar keuze 

TakeOff X10T vario luifel/tent met achterwand, zijwanden en lichtgewicht frame 

Koelbox 

Comfortabele topper (oprolbare oplegmatras bed, plattegrond treinzit) 

Uitbreidingsmogelijkheid tot rondzit 

Organiser achterwand rondom deuropening 

Matrashoes semi-vastbed zelfde kleur als stoffering zitkussens 

Kijk voor alle opties en accessoires af-fabriek op de website.


