
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

2023



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.
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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.

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.

Bekijk het 
uitrustingsniveau op  

onze 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.

Interieur en exterieur 
modeljaar 2023

Stel je eigen TakeOff samen op
www.easycaravanning.com/configurator

Interieur
Kies je voor een patroontje of voor een effen 

(luxe microvezel) stoffering?

Aan jou de keus hoe jij je interieur het liefst ziet. 

Bekijk alle mogelijkheden op onze website.

Azzuro Spiaggia Granito Oliva Taupe Vulcano

Exterieur
De TakeOff Sport en de TakeOff Xcite zijn 

ieder voorzien van hun eigen striping, 

lichtmetalen velgen en badges. 
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