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duurzaam, praktisch, creatief
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10 Jaar 

garantie

F I L O S O F I E3 D O G  C A M P I N G

Kwaliteit en duurzaamheid
passie is wat ons drijft

Tenttrailers en Autodaktenten van 3DOG camping zorgen voor een fijne vakantie en zijn betrouwbare 
begeleiders tijdens je reizen. Ze zijn dan ook heerlijk comfortabel en ruim, van hoge kwaliteit en robuust. 
Elk onderdeel is tot in het kleinste detail doordacht en getest.

Door liefde voor perfectie, nauwgezet uitgevoerd handwerk en de inzet van hoogwaardige materialen is 
een hoge mate van kwaliteit gewaarborgd. 3DOG camping ontwikkelt en produceert alles in eigen huis, 
in het Duitse Hamburg. Gespecialiseerde partners leveren zorgvuldig gekozen onderdelen en materialen. 

Zo ontstaan betrouwbare outdoor producten, die een lang kampeerleven meegaan.

op 3DOG camping

producten

10 Jaar 

Garantie
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Bijzonder tentdoek,
dat zijn gelijke niet kent

Een van de belangrijkste componenten van 3DOG camping tenten is het materiaal dat 
je tegen weer en wind beschermt. Het Australische canvas is een doek dat al tientallen 
jaren z’n bijzondere eigenschappen bewijst. Het is uiterst slijtvast, ademend en weer-
bestendig. Optimale eigenschappen voor duurzame tenten. De voelbare kwaliteit van 
het tentdoek overtuigt.

Omdat voor de verwerking van dit hoogwaardige materiaal veel ervaring en speciale 
machines nodig zijn, produceert 3DOG camping de tenten volledig zelf in haar eigen 
gespecialiseerd naaiatelier, in hartje Hamburg. Onder leiding van een ‘Meester zeilmaker’ 
ontmoet Australische Outdoor Traditie klassiek ‘Made in Germany’ handwerk.



3 D O G  C A M P I N G F I L O S O F I E

Tenten die meegroeien
modulaire flexibiliteit als concept

In de loop van de tijd veranderen de eisen die je aan een tent stelt. Je gaat eerst alleen op 
vakantie, dan met vrienden op pad en vervolgens met je gezin. Dan worden de kinderen 
groter en gaan daarna hun eigen weg …

Een bijzondere eigenschap van tenttrailers en autodaktenten van 3DOG camping is de 
mogelijkheid ze op elk moment individueel verder uit te bouwen. Om ze als het ware als 
een blokkendoos aan de nieuwe situatie aan te passen. Ook na jarenlang gebruik is de 
3DOG camping tent flexibel aan individueel gebruik aan te passen. Diverse uitbreidingen 
en verbeteringen kunnen op elk moment naderhand nog worden toegevoegd. Van woon-
ruimte tot keuken.
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Het blokkendoossysteem van 3DOG camping
Voor een korte overnachting voldoet meestal 
de basistent, die met zeer weinig handelingen 
uitklapt en staat. Bij alle modellen gebeurt dit 
volgens hetzelfde eenvoudige principe. 

De aanbouwtenten zijn uit losse componenten 
opgebouwd. Plaats naar wens alleen het dak, één 
of meer wanden, of een compleet gesloten woon-
ruimte. Al naar gelang de weersomstandigheden.



3 D O G  C A M P I N G F I L O S O F I E

Opzetten en inpakken 
met het grootste gemak

Een van de meest bijzondere kenmerken van de 
3DOG camping tenten is de zeer snelle en com-
fortabele manier van uit- en invouwen. Je hoeft 
maar aan een kant aan de stof te trekken, 
waardoor zich als vanzelf een ruime 
tent ontvouwt. Alleen nog de twee 
framedelen op lengte brengen en 
fixeren met de speciale klemmen. 
Klaar!

Het inpakken gaat in omgekeerde volgorde en werkt net zo snel als het opzetten. 
Terwijl de tent zich op het platform opvouwt, blijft de hele laadruimte van de 
aanhangwagen beschikbaar voor bagage. Het beddengoed blijft gewoon op het 
lekker grote bed liggen voor de volgende overnachting.

Tijdens vakanties in de natuur speelt het weer altijd een belangrijke rol. Regent 
het een keer, dan is dat geen probleem. Ook dan kan je de tent zonder extra 

maatregelen inpakken en hoef je je geen zorgen te maken dat binnen alles 
nat wordt.



083DOG camping cinema – De ongecompliceerde opbouw: www.setup.3DOGcamping.eu

Functioneel design –

aanhangwagen voor veelzijdig transport
Alle aanhangers, van de ongeremde straatversie tot en met de OffRoader, zijn ook zonder tentmodule 
te gebruiken. Met slechts enkele eenvoudige handelingen haal je het tentplatform van de aanhangwagen. 
En al net zo snel en eenvoudig verwijder je de keukenmodule; een beschermde vinding van 3DOG camping.

http://www.setup.3DOGcamping.eu


T E N T M O D E L L E N

solide, dapper, grenzeloos
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solide, dapper, grenzeloos



T E N T M O D E L L E N T E N T T R A I L E R  T R A I L D O G

De dag beginnen met een weidse blik. Nevel hangt in het dal en 
nieuwe avonturen liggen in het verschiet. Uitgebreid ontbijten met 
de hele familie en dan verkwikt aan een nieuwe dag beginnen ...
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TrailDog
Rijkelijk plaats

voor gedenkwaardige familievakanties
De TrailDog is een echte familietent. De vergrote tent van elf vierkante meter kan naar wens 
verdeeld worden, zodat bijvoorbeeld een afgescheiden ruimte voor de kinderen ontstaat. Ondanks 
het formaat is op- en afbouw net zo eenvoudig en snel als bij alle andere modellen. Voor de TrailDog 
zijn aanbouwtenten beschikbaar waarmee de woonruimte kan worden uitgebreid tot maar liefst 
36 vierkante meter.

De details maken het verschil. De speciale raamconstructie bijvoorbeeld, waardoor 
de tenten compleet en solide gesloten worden. De vensterfolie uit zacht pvc is uiterst 
soepel en toch van eersteklas stabiliteit en levensduur. Fijnmazig muggengaas voor deuren 
en vensters houdt zelfs de kleinste insecten buiten. Het met pvc beklede polyestergaas 
is bovendien zeer sterk. Zo is elke tent een insectenvrije zone. 

De praktische scheerlijnen zekeren de tent op hun eigen eenvoudige maar geniale wijze. 
Robuuste, roestvrijstalen spanveren beschermen tijdens sterke wind en zware windstoten 
door de belasting van het tentmateriaal optimaal te reduceren.

Tentdoek

Vensterfolie

M
uggengaas



T E N T M O D E L L E N T E N T T R A I L E R  T R A I L D O G

Met z’n twee extra ramen is de TrailDog in alle richtingen heerlijk luchtig en 
open, een ‘serre’ voor op reis. Dat brengt lekker veel daglicht in de tent. Net 
als bij alle tentmodellen zijn de afdekkingen van de grote panoramavensters met 
de bijgeleverde tentstokken als zonnescherm uit te zetten.



143DOG camping cinema – Kanotour met de TrailDog: www.kanutour.3DOGcamping.eu

TrailDogRoyale woonruimte
met uitzicht

De tenten zijn zo ontworpen dat krachten worden verdeeld. Bovendien zijn alle zwaar te belasten 
punten extra versterkt met diverse lagen canvas, opgenaaide pvc-delen of verschillende constructies 
van naden. Alle delen van de tent zijn zo op de hun specifieke taak berekend.

Slaapkamer Leefruimte

Optionele
aanbouwtent

1,05 m

1,95 m

0,80 m

1,80 m

2,40 m

2,20 m

3,20 m

http://www.kanutour.3DOGcamping.eu


T E N T T R A I L E R  S C O U T D O GT E N T M O D E L L E N

Aan de kust, hoog in de bergen of op het vlakke land; 
woon- en slaapkamer gaan altijd mee. Comfortabel, 
snel en ongecompliceerd.
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ScoutDog
Maximale vrijheid

met uitrusting
De ruime negen vierkante meter oppervlakte is verdeeld over het comfortabele 
bed en de zijdelings uitklappende woonruimte. Door het geïntegreerde vaste  
grondzeil blijft alles droog, zelfs tijdens het razendsnel op- en afbouwen. 
Optionele aanbouwtenten bieden je elk de mogelijkheid om de ScoutDog uit te 
breiden met steeds tien vierkante meter woonoppervlak. Wanneer je maar wilt.

De waterdichte, gelaagde ritssluitingen geven water geen kans om in de tent 
door te dringen. Bij 3DOG camping worden uitsluitend speciale kunststof 
tentritsen van het Duitse YKK toegepast. Deze zijn schimmelbestendig, 
waterafstotend en onderscheiden zich door hoge stabiliteit. Ook onder 
zware omstandigheden blijven deze ritsen in het spoor. 

Bij 3DOG camping producten is afwerking tot in detail belangrijk. Snij-
vlakken van aluminiumprofielen bijvoorbeeld, worden optimaal afgerond 
om beschadigingen aan het tentdoek te voorkomen.



T E N T T R A I L E R  S C O U T D O GT E N T M O D E L L E N

De standaard aanwezige zonneluifels, aan het panoramavenster van de woonruimte en 
aan de aanbouwtenten, bieden volop schaduw tijdens zonovergoten vakantiedagen. Alle 
benodigde luifelstokken, scheerlijnen en tentharingen worden natuurlijk meegeleverd.
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ScoutDogComfortabel wonen 
op twee verdiepingen 

Ook bij regen zorgt de grote stormkap, over het raam aan de zijkant van het 
bed, voor optimale ventilatiemogelijkheden. Aan de binnenzijde kan je de drie 
vensters in het slaapgedeelte met tentdoek verduisteren of met transparant 
raamfolie tegen regen beschermen.

Slaapkamer Leefruimte

Optionele
aanbouwtent

1,05 m

1,95 m

0,60 m

1,80 m

2,40 m

2,20 m

2,00 m



A U T O D A K T E N T  T O P D O GT E N T M O D E L L E N

Surfen, zeilen, klimmen, duiken of deltavliegen; de TopDog is ideaal 
voor wie spontaan los wil gaan en het liever ongecompliceerd heeft.



203DOG camping cinema – Paardentrailer met de TopDog: www.auszeit.3DOGcamping.eu

TopDog

Als toevoeging aan de woonruimte kan een 
extra zonnescherm aangebracht worden dat 
over de ruimte achter de auto valt.

De eerste autodaktent
met dichte woonruimte

Het vaste grondzeil in de woonruimte van de TopDog en de rondom gesloten wanden voorkomen dat vocht uit 
de bodem en zelfs wind kan binnendringen. En is het buiten lekker warm, dan haal je wanden en vloer er met 
slechts enkele handelingen af. Daarmee ontstaat een luchtige open slaapzolder met grote luifel. Ook bij de TopDog 
levert de tentdoek afdichting van het panoramavenster zo nodig schaduw.

http://www.auszeit.3DOGcamping.eu


TopDog 140

A U T O D A K T E N T  T O P D O GT E N T M O D E L L E N

Net zoals bij de tenttrailers bestaan de vensters uit drie lagen: muggengaas, raamfolie en 
tentdoek. En ook de deuren kunnen insectdicht, of met tentdoek worden afgesloten. Zo 
past u het binnenklimaat optimaal aan de weersomstandigheden aan. Voor de TopDog is 
een optionele ruimteverdeler verkrijgbaar, die als dichte wand of insectenwering tussen 
het bed en de woonruimte wordt aangebracht.

Voor bevestiging van de TopDog op het 
autodak worden standaard dakdragers met 
voldoende draagvermogen toegepast. De 
door autofabrikanten voorgeschreven maxi-
male daklast is niet te vinden in de auto-
papieren, maar in de gebruikershandleiding. 
De maximum daklast is relevant en mag niet 
overschreden worden.

Slaapkamer Leefruimte

Optionele
zonneluifel

1,40 bzw. 
1,60 m

1,80 m

2,20 m

2,00 m

1,95 m



TopDog 160
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TopDog

Wordt de TopDog even niet gebruikt, dan kan hij overeind 
tegen de muur van een garage worden opgeslagen. Voor het 
ophangen tegen een plafond is het platform met speciale 
bevestigingspunten voor een lierkabel uitgerust.

Het betreft hier echter de maximale daklast tijdens 
rijden. Bij stilstaande auto mag de daklast, afhankelijk 
van de betreffende auto, aanzienlijk hoger zijn, omdat 
remkracht, rijwind en dergelijke dan geen invloed 
hebben. Ook met meer dan twee personen op het 
bovenbed kan dan, bij de voorgeschreven wijze van 
monteren, geen schade aan het voertuig ontstaan.

Een hemels idee
bruikbare realiteit

Tijdens het rijden bemerk je het compacte pakket op de auto bijna niet. De 3DOG camping 
autodaktent is ideaal voor wie aan comfort niet wil inleveren, maar van wie de trekhaak al 
bezet is door een bootaanhanger, paardentrailer of motor-/autotransporter. 

Op de bestemming ontvouwt de TopDog zich tot een comfortabele woning. Via de ladder 
bereik je de grote slaapruimte met hoogwaardig acht centimeter dik matras. De mogelijkheid 
om de tent rondom te sluiten maakt ook bij slecht weer een behaaglijk binnenklimaat mogelijk.

Voertuighoogte
min. 1,80 m

Voertuig-
hoogte

1,40 m

1,60 m



U I T R U S T I N G



24

gezellig, eenvoudig, comfortabel



T E N T U I T B R E I D I N GU I T R U S T I N G
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De keukenerker – kleine  
broer van de aanbouwtent
Wie de grote voortent liever niet gebruikt, 
kan de keuken met de optionele keukenerker 
tegen regen en wind beschermen. Bovendien 
kan de keukenerker als zonneluifel worden 
gebruikt aan de andere kant van de basistent.

Uitgebreide woonruimte door 

aanbouwtenten voor tenttrailers
Juist voor families biedt de extra ruimte in de aanbouwtent voordelen. De niet continu benodigde 
keukenruimte wordt, als de keukenmodule weer in de aanhanger verdwijnt, al snel aangewezen als 
eenvoudige kinderspeelhoek. 

Het modulaire systeem van 3DOG camping tenttrailers maakt ook latere uitbreiding van de 
woonruimte mogelijk. Om die flexibiliteit te realiseren zijn de tenten standaard van een uitgekiend 
systeem van speciale ritssluitingen voorzien. 

Tot de flexibiliteit behoort bovendien dat de aanbouwtent niet uitsluitend als geheel gebruikt hoeft 
te worden. Afhankelijk van de weersomstandigheden plaats je naar wens één of meerdere wanden. 
Zo ontstaat een groot zonnedak voor warme dagen, bij wind komt er misschien een wandje bij en 
tijdens koude dagen biedt de geheel gesloten woonruimte volop bescherming.



S L A A P G E D E E L T EU I T R U S T I N G

Je bed ligt gespreid 
groots rusten

Net als thuis, misschien wel ruimer, biedt het riante slaapgedeelte, met een oppervlakte van 1,80 x 2,20 meter, 
alles om rustig weg te dromen. Met een dikte van 10 centimeter, de gewatteerde voering en slijtvaste bekleding, 
biedt de standaard matras al een hoge mate van comfort. De matrassen zijn speciaal voor 3DOG camping 
vervaardigd door een toonaangevende Duitse fabrikant. 

Voor wie extra comfort wenst, of om gezondheidsredenen over een goed geveerd en geventileerd bed wil 
beschikken, is er het Premium-bed zonder compromissen. Dat bestaat uit een luxueus koudschuimmatras 
met gewatteerde voering en Medicott-dubbeldoek cover, in combinatie met een op lichaamszones afgestemde, 
met rubberelementen geveerde ondergrond.



28

Ruimteverdeling

Ruimte om te ademen
luchtig, open, licht en huiselijk ...

Door de bijzondere bouwwijze, lichte kleuren in het dak en de grote ramen, is een uitstekend binnenklimaat 
gewaarborgd. De basistenten van de tenttrailers en autodaktenten vormen door het geïntegreerde grondzeil een 
compleet gesloten eenheid. Dat reduceert het ontstaan van condens al bij de basis. Extra binnententen zijn door 
deze bouwwijze dan ook niet nodig. 

Bij grote hitte zorgen de vensters en deuren, die samen meer dan de helft van het wandoppervlak bestrijken, voor 
ruim voldoende beluchting. In elk van deze openingen garandeert een fijnmazig muggengaas een zekere bescherming 
tegen insecten. Beschermd door een tent met optimaal klimaat, wordt kamperen bij elk weertype een feest.

De ruimteverdeler voor het slaapgedeelte zorgt op eenvoudig wijze voor herinrichting van het woongedeelte. 
Direct voor het grote bed op de aanhanger wordt met klittenband een scheidingswand gemonteerd. 
Deze sluit je naar keuze met stof of met muggengaas af. Dat maakt de slaapkamer nog intiemer en biedt 
extra bescherming tegen insecten. Een tweede ruimteverdeler kan, in de TrailDog, een apart gedeelte 
van de basistent afscheiden, bijvoorbeeld als kinderslaapkamer.



K E U K E N M O D U L EU I T R U S T I N G

Een volwaardige keuken
compleet en doordacht

Ook de keukenmodule voor de tenttrailers is geheel bedacht, ontwikkeld en 
gebouwd in de 3DOG camping productie in Hamburg. De kook/spoelcombinatie 
biedt veel werkplek en is gemakkelijk in gebruik. Water op de kookplaat 
of op de glasafdekking loopt via de spoelbak weg. Het keukenarmatuur is 

onder de afdekking optimaal voor beschadiging beschermd. Beno-
digde technische uitrusting is compact geïntegreerd, zodat onderin de 
keuken veel plaats beschikbaar blijft voor kookgerei.

Het 24-delige 3DOG-camping servies uit hoogwaardig en onbreekbaar 
Melamine past, in de daarvoor ontworpen tas, precies in de opslagruimte 
van de keukenmodule.
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Reizen is een passie
koken op reis nog meer

Je wilt een bijzondere maaltijd bereiden, of tijdens de reis 
even snel koffie zetten? Geen probleem. Open eenvoudigweg 
de achterdeur van je tenttrailer en onmiddellijk staat alles 
klaar voor gebruik, inclusief gas en stromend water. Daarna 
verdwijnt de keuken weer in de aanhanger.

In de keukenmodule bevindt zich alles dat koken zo leuk maakt. 
Een spoelbak met voldoende ruimte voor het wassen van 
groente of het doen van de afwas. Net als de tweepits gaskook-
plaat is de spoelbak gemaakt van onverwoestbaar roestvrij staal. 
En op afdekplaten van stootvast en hittebestendig glas creëer 
je in een handomdraai legruimte, die met het uitklapbare 
werkoppervlak nog eens wordt vergroot. 

Moet de aanhanger zonder tentplatform ergens anders voor 
worden gebruikt, of wil je de keuken op een andere plaats 
neerzetten, dan kan de module eenvoudig van de achterdeur 
genomen worden. Al rijdend staat hij echter, veilig gezekerd 
aan deur, op de glijders op de aanhangervloer.

Verbazingwekkend technisch hoogstandje
De keukenmodule functioneert ook los van de 
aanhanger. De gas- en watervoorziening zijn 
daarvoor in de module geïntegreerd. Het gasstel 
is aangesloten op een nagenoeg wereldwijd ver-
krijgbare gafles van Campingaz, die eveneens in 
de keukenmodule is geplaatst. 

Een degelijke membraamdrukpomp levert het 
water uit de watertank. Die sterke watertank is 
door 3DOG camping zelf ontwikkeld en wordt 

tijdens een rotatieproces naadloos geproduceerd 
uit PE-kunststof. De 40 liter tank wordt plaats-
besparend onder de aanhangwagen gemonteerd 
en via een afsluitbare tankdop in de zijwand 
gevuld. De waterpomp is zo sterk dat hij zelfs 
water uit een nabijgelegen andere waterbron 
kan pompen. Het geïntegreerde filter beschermd 
daarbij de pomptechniek. Stroom betrekt de 
pomp uit blokbatterijen in het in de keuken 
ingebouwde batterijvak.



O P B E R G S Y S T E M E NU I T R U S T I N G

Opbergsystemen
heruitgevonden door 3DOG camping

Wie kiest voor een vakantie met een tentaanhanger van 3DOG camping kan zich 
verheugen op echte natuurbeleving. Maar waar laat je al die persoonlijke uitrusting, 
zoals zonnebrandcrèmes, reisgidsen, horloges, mobiele telefoons en zaklampen? In 
de tent verzamel je al snel een hele voorraad. 3DOG camping heeft een variatie aan 
praktische oplossingen bedacht, waarmee alles ook onderweg eenvoudig bijeen blijft.
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Het principe is zeer eenvoudig. Aan de wanden van 
de basistent, aan de ruimteverdelers, aan het dak 
van de aanbouwtent en aan de keukenerker, overal 
is klittenband aangebracht waaraan speciale tassen 
en haken bevestigd kunnen worden. 

Kies maar uit, kleine vakjes voor losse spulletjes, 
vakken voor tijdschriften en kranten, haken voor 
jassen of handdoeken…
Het vele kleingoed ligt nu eindelijk niet meer in de 
weg en is nooit meer ‘verdwenen’. Ook voorraden, 
kruidenpotjes, bestek en afwasmiddel krijgen hun 
vaste plek in de tent. 

Zoals gebruikelijk is weer tot in detail nagedacht. 
De vakken zijn ondanks het meerwerk onderin van 
transparant vensterfolie voorzien, zodat ook de 
kleinste spulletjes niet meer zoek raken.



T E N T D O E KU I T R U S T I N G

Het doek waaruit dromen ontstaan
Door 3DOG camping wordt uitsluitend hoogwaardig Australisch canvas verwerkt. Dat zware 
tentdoek voor het extreme klimaat in de Australische Outback is ook prima geschikt voor de 
hoge luchtvochtigheid van tropische regio’s, of ijzige nachten hoog in de bergen. Daarmee 
vergeleken is het milde klimaat van Europa voor dit materiaal slechts een luxe vakantie. 

Het samengestelde weefsel voldoet aan de hoogste aan tentdoek gestelde eisen. De draden 
in de stof zijn een mix van katoen en polyester. Deze mix verenigt het beste uit de natuurvezel 
met die van een modern kunststof materiaal. De uitkomst is een krachtig, actief ademend doek 
dat aangenaam aanvoelt en zich onderscheidt door de hoge treksterkte en vormvastheid. 

Bij het fabriceren worden speciale, tweevoudig getwijnde garens heel strak met elkaar 
verweven. Daarna wordt het weefsel intensief gereinigd en van alle natuurlijke verontreiniging 
en productieresten ontdaan die het doek eventueel zouden kunnen beschadigen. Ter veredeling 

van het doek worden hoogwaardige componenten toegevoegd, ter verbetering van de 
levensduur, de kleurechtheid en waterdichtheid, en ter bescherming tegen UV, algen en 
schimmels.

Tijdens het veredelingsproces wordt de stof niet alleen oppervlakkig behandeld, wat 
laagvorming, breuk en slechte luchtdoorlating tot gevolg zou hebben. In dit geval wordt 
het doek in een bad gedompeld, zodat de beschermende stoffen volledig in het weefsel 
trekken. Deze techniek garandeert soepel blijvend tentdoek en een langdurige bescherming.

Tot maar liefst 750 mm waterkolom is het materiaal waterdicht; een indrukwekkend hoge 
waarde voor katoendoek. Buiten mag het nog zo regenen, binnen blijft het droog. Ook de 
extreme treksterkte tot 1.800 N, de grote slijtvastheid en lange levensduur maken dit 
canvas tot ideaal tentdoek.
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343DOG camping tent configurator: www.my.3DOGcamping.eu

Iedereen een passende tent
3DOG camping maakt elke tent op speciale bestelling. Voor wanden 
en dak kan je dus zelf uit veel verschillende kleuren kiezen. Voor het 
dak zijn lichte kleuren zeer geschikt, straling van de zon zal de tent dan 
minder snel onaangenaam opwarmen. 

De unieke configurator op onze website biedt de mogelijkheid elk model 
naar je individuele smaak samen te stellen, zoals hij jou het beste bevalt: 
www.my.3DOGcamping.eu

http://www.mein.3DOGcamping.eu
http://www.mein.3DOGcamping.eu


F R A M E  E N  S T O K K E NU I T R U S T I N G

Robuuste aangelegenheid
solide tentframes in twee varianten

In de standaard uitvoering bestaat het geraamte van de tent uit verzinkte stalen buizen 
met chroom-VI vrije passivering als nabehandeling. Deze moderne oppervlakteveredeling 
van de stokken biedt een hoge mate van bescherming tegen roest en voelt aangenaam 
aan de handen. 

De hele constructie is compromisloos bedacht en biedt naast grote stabiliteit bovendien 
veel gebruiksgemak. Om eenvoudige verstelling van de stokken mogelijk te maken en het 
oppervlak van de stokken niet te beschadigen, zijn hoogwaardige PowerGrip klemmen 
uit glasvezelversterkte kunststof toegepast.
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Unieke roestvrijstalen frames
en stokken voor 3DOG camping tenten

Alleen 3DOG camping biedt de mogelijkheid om het hele tentframe en de 
stokken in hoogwaardig edelstaal uit te voeren. Door uitsluitend V2A-staal 
te gebruiken wordt een nog betere roestbestendigheid bereikt. Daarnaast 
wint het geraamte van de tent ongeveer 30 procent aan stabiliteit door het 
gebruik van dit materiaal in alle componenten. Met zijn zachte glans en strak 
geslepen oppervlakte is het unieke roestvrijstalen frame bovendien een echte 
bezienswaardigheid.
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3DOG camping wegaanhanger
sterke betrouwbare begeleider 

Als basis voor de ScoutDog en de TrailDog zijn verschillende gespecialiseerde 
aanhangwagens beschikbaar. Alle aanhangwagens beschikken over een over-
tuigend solide constructie en uitstekende afwerking.

Verzinkt staal, roestvrij staal en geanodiseerd aluminium vormen de basis van 
de 3DOG camping aanhangwagens. De bodemplaat bestaat uit watervast 
verlijmd multiplex. Alle andere onderdelen tot aan het kleinste schroefje 
zijn gemaakt van roestvrij staal of van vergelijkbare kwaliteit. 

Voor gebruik op normale wegen zijn er een ongeremde aanhangwagen met 
een toegestane maximummassa van 750 kilo en een grotere geremde broer 
die met lading maximaal 1.000 kilo mag wegen.

Standaard op elke aanhangwagen:
• extra sterk chassis, met een robuuste V-dissel-

constructie en een grote bandenmaat

• onderhoudsvrije rubbergeveerde as met onafhankelijke wielophanging

• wagenbak volledig uit geanodiseerd aluminium 

• robuust neuswiel en solide schuifsteunen achterop

• voorbereid voor een huifopbouw en dergelijke

• gering eigen gewicht en hoog laadvermogen

• prima rijeigenschappen en 100 km/u toelating voor Duitsland
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De laadruimte in de aanhangwagen is goed 
toegankelijk via een grote klep onder het 
matras, of via de afsluitbare achterdeur. Zelfs 
als de tent is ingepakt. Alle uitrusting ligt zo 
voor het grijpen; alleen wat nodig is neem je 
er uit.

1.280 liter inhoud heeft de laadruimte in de 
tenttrailer. De tent vouwt geheel op het plat-
form samen en neemt daarbij geen laadruimte 
in. Die blijft vrij voor je bagage en alles wat je 
nodig hebt voor het strand.

Ook als transportaanhanger gebruiken
alleen bij 3DOG camping

De constructie van de wagenbak is veel sterker uitgevoerd dan bij vouwwagens 
gebruikelijk is, want alle aanhangers van 3DOG camping zijn ook als transport-
aanhanger in te zetten. Het tentplatform kan met slechts enkele handelingen 
losgekoppeld en afgenomen worden, zodat de aanhangwagen het hele jaar voor 
transport van goederen beschikbaar is.
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3DOG camping OffRoader
niet voor zwakke zenuwen

Grotere schoenen maken nog geen betere wandelaars. Grote banden alleen, dus 
ook geen terreinvoertuig. Elk onderdeel van deze aanhangwagen is speciaal uitgedacht 
en op optimale terreinbestendigheid en kracht geselecteerd. Het desondanks geringe 
leeggewicht is daarbij mooi meegenomen. 

Speciaal gebouwde extra sterke assen en remtrommels weerstaan in het terrein de 
hoge zijdelingse belasting van de grote wielen en banden. Ter bescherming tegen 
modder en stof is de OffRoader uitgerust met een onderhoudsvrije, rubbergeveerde 
as die met voor de hele levensduur gesmeerde, waterdichte naven is uitgerust. 
Het torsievrije onderstel en de versterkte bagagebak maken de OffRoader in elke 
omgeving tot een betrouwbare begeleider.

OffRoader met Europese typegoedkeuring
Deze aanhanger is geconstrueerd voor extreem terrein. Maar ook op de weg voldoet 
hij aan wat je van moderne voertuigbouw mag verwachten. Z’n speciale EU-typegoed-
keuring garandeert eenvoudige kentekenregistratie in alle lidstaten van de EU.

Zelfs de mogelijkheid om deze aanhanger naar individuele wensen te bouwen en de 
wielen precies aan de trekauto aan te passen, is door de Europese typegoedkeuring 
gedekt. Een indrukwekkende 4.784 verschillende velg/bandcombinaties met een diameter 
van 682 tot 840 millimeter zijn door het Kraftfahrt-Bundesamt toegestaan. Zo gevarieerd 
is met zekerheid geen enkele andere serieproductie aanhangwagen.

Om maar één type reservewiel nodig te hebben, worden 
velgen en banden van de OffRoader naar wens individueel 
aan de trekauto aangepast. De standaard kogelkoppeling 
kan eenvoudig uitgewisseld worden voor een DIN- of 
NATO-trekoog.



403DOG camping cinema – OffRoader in actie: www.extrem.3DOGcamping.eu

Optimaal terreinvaardig
• 380 mm bodemvrijheid

• 570 mm waaddiepte

• 32° vrijloophoek

• 45° zijwaartse hellingshoek

• 570 mm koppelingshoogte

• aan de trekauto aangepaste banden

• gering leeggewicht

• meer dan 1.000 kg laadvermogen

OffRoader Black-Edition
Zwart. Sterk. Goed.

Europa’s eerste tenttrailer voor extreem terrein bieden we ook aan 
in een stoere bijzondere uitgave. De zwart geanodiseerde wagenbak 
en net zo veredelde spatborden uit dik traanplaat staan in scherp 
contrast met de vuurverzinkte delen van het speciale chassis. 

Het is een opvallende verschijning. Ook al door de toch elegante 
achterzijde waar de speciaal ontworpen achterlichtsteunen en het 
beslag uit glad gestraald edelstaal – roestvrij staal – zijn vervaardigd. 
Bovenop is de tentopbouw van de Black-Edition van een zwart 
dekzeil met structuur voorzien.

http://www.extrem.3DOGcamping.eu


B A S I S A A N H A N G E RU I T R U S T I N G
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Nog meer bergruimte
met de aanhangwagenopties

Op de extra lange dissel van de 3DOG camping aanhangwagens kan je 
bijvoorbeeld fietsen meenemen. Zo staan ze beschermd tegen rijwind achter 
de trekauto, wat bovendien brandstof bespaart. De tent kan dan opgebouwd 
worden zonder de fietsen af te laden. Twee verschillende systemen bieden 
we hiervoor aan; een vast gemonteerd fietsenrek of een hulpstuk met kogel-
koppeling waarop gebruik van een fietsenrek voor de trekhaak mogelijk is.

Een uiterst solide disselbox biedt ruimte voor veel gebruikte kampeer-
uitrusting waar je gemakkelijk bij wilt kunnen, zoals kabels, extra gasflessen, 
lampen, wasknijpers en gereedschap. 

Het lierkabelsysteem voor het afnemen van het tentplatform kan tot 500 kg 
hijsen en is bedoeld om aan de muur en het plafond van een garage of carport 
te monteren.

• Stevige waterdichte disselbak uit dik, geanodiseerd  
aluminium traanplaat (100 x 40 x 36 cm)

• Jerrycanhouders van gestraald edelstaal met zwart gelakte  
20 liter jerrycans en sterke snelmontage spanbanden

• Aluminium velgen voor wegaanhangers

• Bagagerails met spanbanden in de laadruimte

• Kluisje voor inbouw in de bagageruimte (50 x 36 x 17 cm)

• Hulpstuk voor een trekhaakfietsendrager op de aanhangwagendissel



B A G A G E R E KU I T R U S T I N G

Voor de belangrijkste dingen
in het leven

Het doel van de grote laadvermogens, waarover 3DOG camping tenttrailers 
beschikken, was altijd de mogelijkheid om grotere uitrusting zoals kano’s, 
fietsen en zelfs roeiboten te kunnen vervoeren. Tenten die zich zo snel en 
gemakkelijk laten opbouwen vragen dan om een bijzondere constructie, waar-
door al dat opzetgemak voor de eigenaar gehandhaafd blijft. 3DOG camping 
heeft de perfecte oplossing ontwikkeld. 

Het idee om een eigen bagagereksysteem voor grotere lasten te bouwen, 
bestond al sinds de oprichting van de firma, en zelfs al geruime tijd als drie-
dimensionaal ontwerp op papier. Nadat uiteindelijk een prototype kon worden 
ontwikkeld, zijn sinds kort bovendien alle technische vragen met betrekking 
tot de typegoedkeuring uit de weg geruimd. Het resultaat is een doordacht en 
doorontwikkeld bagagesysteem, dat tijdens reizen transportproblemen van je 
bijzondere uitrusting voor je oplost.
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3 D O G  C A M P I N G



463DOG camping cinema – De Hamburger outdoorfabrikant: www.rudelfilm.3DOGcamping.eu

10 jaar 3DOG camping

http://www.rudelfilm.3DOGcamping.eu


M A D E  I N  H A M B U R G3 D O G  C A M P I N G



48

Hoge kwaliteit
voor ons vanzelfsprekend

Brandende zon, heftige regenval en zware stormen: het zijn extreme weersomstandigheden waar 
3DOG camping tenten in de vrije natuur aan blootstaan. Om dat zonder schade te doorstaan, zijn 
ze met de grootst mogelijk zorgvuldigheid ontwikkeld en geproduceerd. Stap voor stap ontstaan in 
secuur uitgevoerd handwerk en naar individuele wens gemaakt; de tenttrailers, de autodaktenten en 
de vele uitbreidingen en opties. 

Voor de producten gebruiken we uitsluitend materialen van eersteklas kwaliteit die aan de hoge 
eisen van 3DOG camping kunnen voldoen. Vanzelfsprekend is ook de nauwkeurige afwerking en 
montage van alle onderdelen. Dat zie je bijvoorbeeld aan de afwerking van aluminium snijkanten, 
waardoor het tentdoek zou kunnen beschadigen. Die worden computergestuurd gefreesd en van 
scherpe kanten ontdaan. Ook van de andere metalen onderdelen worden de snijkanten zorgvuldig 
geslepen. De vele onderdelen voldoen zo allemaal aan de eigen 3DOG camping marges en criteria. 
Ook die van toeleveranciers.
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Uit liefde 
voor detail 

De tenttrailers en autodaktenten van 3DOG camping ontstaan van de 
eerste steek tot de laatste schroef in de eigen werkplaats in Hamburg. 
Alleen zo krijg je eersteklas outdoor producten. 

Neem bijvoorbeeld de 3DOG camping keukenmodule, waarvan elk 
onderdeel in eigen productie met de hand wordt gemonteerd. Passie 
voor het product, uitgebreide outdoor ervaring en feedback van klanten 
spelen bij de ontwikkeling van nieuwe componenten een belangrijke 
rol. De intensieve continue beoordeling van deze eigen producten 
maakt het mogelijk om ze steeds weer snel aan de wensen van onze 
klanten aan te passen. 

In het bijzonder komt het aan op de schijnbaar minder belangrijke kleine 
onderdelen. Zorgvuldig, met gevoel en met oog voor detail worden 
ook die met de hand gemonteerd als even belangrijk fundament in 
3DOG camping producten.
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Outdoor uit overtuiging
Een team outdoorfans, met passie voor de natuur 
en reizen, garandeert eersteklas montage, zodat 
3DOG camping producten de meest uiteenlopende 
reizen aan kunnen. Van techneut tot bedrijfsleider, 
door de gedeelde interesse in kamperen brachten 
ze samen vele nachten door in de vrije natuur.



Freedom starts here ...

R O E D E L  V A K A N T I E S3 D O G  C A M P I N G

Wij trekken er op uit,
als anderen thuiskomen.

Het 3DOG camping roedel is de afgelopen tien jaar flink gegroeid. 
Daardoor ontstaat de vraag: hoe gedraagt ons roedel zich als ze de 
natuur in trekken?

Voor het antwoord daarop is het aantal pagina’s te klein en zelfs de 
hele brochure. Daarom een kleine samenvatting uit de vele ontvangen 
vakantiegroeten, reisberichten, foto’s en bijzondere activiteiten. 
Gewoon om een leuke indruk te krijgen. Jullie asfaltcowboys en offroad-
freaks beleven regelmatig de meest uiteenlopende en fantastische 
familievakanties en weekendtrips. 

Al het mogelijke is beleefd en jullie foto’s tonen het aan:

Freedom starts here ...



523DOG camping roedelmeldingen: www.facebook.com/3DOGcamping

http://www.3DOGcamping.eu/3DOGcamping


S E R V I C E3 D O G  C A M P I N G

Een trouwe begeleider
tijdens jullie reizen

Tenttrailers en autodaktenten van 3DOG camping worden volledig gebruiksklaar 
afgeleverd, inclusief alle benodigde tentstokken, scheerlijnen, tentharingen et cetera. 
Al deze losse toebehoren voor de reis, worden bij elkaar verpakt in een praktische 
draagtas met diverse vakken.

Zorgvuldige overdracht, instructies en uitleg van de producten zijn natuurlijk 
vanzelfsprekend. Hoewel alles ook intuïtief en zonder oefening gebruikt kan 
worden, het behoort tot de goede zorgen en service waar 3DOG camping voor 
wil staan, om de tijd en rust te nemen alles samen op te bouwen en alle functies 
en het gebruik door te nemen.

Van bestelling tot sleuteloverdracht en verder is voor 3DOG camping 
service net zo belangrijk als kwaliteit. Alle gebruiksaanwijzingen en 
overige belangrijke papieren krijg je in een stevige map overhandigd 
die op alle reizen mee kan. 

De eveneens meegeleverde sleutelhanger heeft het serienummer van 
je tent en kan bij verlies door de vinder in een willekeurige brievenbus 
worden gedeponeerd. Zo vinden ze dan hun weg naar Hamburg en 
daarna natuurlijk verder naar jou.
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Uitgever:
3DOG camping GmbH, Beerenweg 6-8, 22761 Hamburg
District Court Ulm: HRB 731381

3DOG® en woord/beeldmerken zijn volgens merkenrecht 
beschermd. Gebruik van de merken of namaken van de 
producten van 3DOG camping is alleen met schriftelijke 
toestemming van de rechthebbende toegestaan. 

Veranderingen in uitvoering en kleurwijzigingen ten 
opzichte van de afgebeelde producten voorbehouden. 
Kopiëren of afdrukken van de afbeeldingen van producten 
in deze brochure is, ook bij uitzondering, alleen met 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever 
toegestaan.

Waarom eigenlijk ‘3DOG camping’?  
Een ‘three dog night’ is voor de Aboriginals 
een bijzonder koude nacht, waarin men drie 
honden gebruikt om warm te blijven ...

De drie honden heten Miss Abigail, Nikita 
en Ewby20. Ze zijn de mascottes van 
3DOG camping.

Goede klantenservice staat voor ons op nummer 
één en bij een kwaliteitsproduct hoort een goede 
handleiding. Daarom is een complete gebruikers-
handleiding ontwikkeld voor tenttrailers en 
autodaktenten van 3DOG camping. Deze moet 
jullie tijdens je reizen hulp kunnen bieden; reden 
om het ‘Gebruikershandleiding’ te noemen, en 
niet ‘Gebruiksaanwijzing’.

03 / 2015



10 Jaar 

garantie

M A T E N  E N  G E W I C H T E N

* De TopDog wordt afhankelijk van de auto in een individueel passende hoogte en in de breedtes 1,40 of 
1,60 meter geproduceerd.

** bodemvrijheid: 380 mm • waaddiepte: 570 mm • vrijloophoek: 32° • zijwaartse hellingshoek: 45° 
koppelingshoogte: 570 mm (optie 660 mm) • optioneel DIN- of Nato-oog • steekmaat naar keuze

Tenttrailers Autodaktenten *

ScoutDog TrailDog TopDog 140 TopDog 160

basistent

lengte 2,20 m

breedte 3,80 m 5,00 m 3,40 m 3,60 m

nokhoogte 2,55 m 2,75 m Auto + 1,20 Auto + 1,40

bedmaat 1,80 x 2,20 m 1,40 x 2,20 1,60 x 2,20

voortent

lengte 2,40 m -

breedte 4,05 m 5,35 m -

ingepakt tentplatform

lengte 2,24 m

breedte 1,84 m 1,44 m 1,64 m

hoogte 0,25 m 0,30 m 0,20 m

gewicht 110 kg 130 kg ab 59 kg ab 87 kg

aanhangwagen zonder tentplatform

ongeremd geremd OffRoader **

buitenmaten

lengte inclusief dissel 3,25 m 3,45 m 3,45 m

maximum breedte 1,72 m 1,77 m 1,88 m

hoogte 1,00 m 1,03 m 1,10 m

wagenbak binnenmaten

lengte, breedte, hoogte 2,11 x 1,26 x 0,48 m

inhoud 1,28 m³

overige informatie

type open bagagewagen met V-dissel

maximumsnelheid land afhankelijk (100 km/u in Duitsland)

toegestane max. massa 750 kg 1.000 kg 1.500 kg

leeggewicht 180 kg 250 kg 360 kg

bandenmaat 155 / 80 R13 195 / 70 R14 235 / 85 R16

I N  É É N  B L I K

De voordelen op een rijtje
• Hoge kwaliteit en solide bouwwijze

• Modulair uit te bouwen ‘blokkendoossysteem’

• Aanhangwagen zonder tentplatform te gebruiken

• Snel en eenvoudig op- en afbouwen

• Veel bergruimte en een hoog laadvermogen

• Modern design en doordachte functionaliteit

• Prima wegligging en een laag leeggewicht

• Minimale onderhoudskosten

• Aangenaam binnenklimaat en hoog slaapcomfort

• Vast grondzeil in de basistent

• Overal fijnmazig muggengaas

• Extra sterke V-dissel voor transport extra bagage

3DOG camping creëert 

een hoge standaard
Op alle artikelen van 3DOG camping rust 10 jaar garantie. Al tijdens de ontwikkeling 
van de producten wordt goed nagedacht over zinvolle, doordachte en niet in de 
laatste plaats technisch volmaakte oplossingen. Door nauwe samenwerking met 

Goede service mag geen holle frase zijn. De 
gebruikershandleiding voor 3DOG camping 
producten werd met de ‘Outdoor Industry 
Award’ onderscheiden en voor de ‘Designpreis 
der Bundesrepubliek Deutschland’ genomineerd.

de Duitse TÜV is ook de technische veiligheid 
gewaarborgd. Zo verkregen we voor het tent-
platform een ‘Gebruiksgoedkeuring’, en van 
het Kraftfahrt-Bundesamt voor de OffRoader 
een speciale EU-typegoedkeuring toegewezen.

op 3DOG camping

producten

10 Jaar 

garantie



Prijslijst 2016
(Inclusief nederlandse BTW)

De fabrikant van TentTrailers 
en AutodakTenten uit Hamburg
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Hoofdtent Euro

Trailertenten

ScoutDog aanhangwagen inclusief 8.100,–

TrailDog aanhangwagen inclusief 9.100,–

Daktenten

TopDog 140 voor stationcars, bestelwagens enz. 5.050,–

TopDog 160 voor terreinwagens, minibussen enz. 5.350,–

Aanhanger basis * Euro

ongeremd maximum massa 750 kg inclusief

geremd maximum massa 750 of 1.000 kg 
schokdempers, etc

800,–

OffRoader geremd maximum massa 1.500 kg
Velgen Dotz Dakar zwart, steekmaat LK 5x165,1, bandenmaat 235 / 85 R16

3.960,– 

Speciale editie OffRoader Zwart 
matzwarte opbouw met zilverkleurige accenten

800,– 

Speciale editie OffRoader Khaki-Dark 
kaki-kleurige opbouw met matzwarte accenten

980,– 

Gewijzigde steekmaat OffRoader-uitvoering 
aangepast aan trekauto

240,– 

Velgen en banden naar wens voor OffRoader op aanvraag

Tent uitbreidingen Euro

Voortent voor ScoutDog (compleet) 2.920,–

Voortent voor TrailDog (compleet) 3.630,–

Voortentaansluiting voor VW T5 andere modellen op aanvraag 280,–

Keukenerker met zonneluifel voor trailertenten 760,–

Zonneluifel voor trailertenten en daktenten 370,–

Ruimteverdeler voor de slaapcabine 390,–

Ruimteverdeler voor de kinderkamer in de TrailDog 390,–

Inrichting Euro

Kokenmodule voor aanhanger  
met geïntegreerd kooktoestel op gas, zonder waterinstallatie / spoelbak

1.710,–

Keukenmodule voor aanhanger met geïntegreerd kooktoestel, extra werk-
oppervlak en waterinstallatie met spoelbak, pomp en 40 liter watertank

2.270,–

Premium bed voor aanhanger met koudschuimmatras en vering ** 560,–

Premium bed voor daktenten met koudschuimmatras en vering ** 460,–

Hangkast boven het bed in de ScoutDog 430,–

Hangkast boven het bed in de TrailDog 490,–

Extra‘s Euro

Verschuifbaar bagagerek uit roestvrijstaal
straat- en OffRoadaanhangwagen 

3.970,– 

Bagagerails in de aanhangwagenbak met 4 spanhaken en 2 sjorbanden 440,–

Sperstang voor bagagerails  (b.v. ter bescherming van de keuken) 140,–

Heavy duty disselbox uit geannodiseerd alluminium (100 x 40 x 36 cm) 650,–

Jerrycan 20 liter met beugels en spanbanden 180,–

Aluminium velgen voor de straataanhanger ** 280,–

Reservewiel met bevestiging voor de straataanhanger 290,–

Reservewiel met bevestiging voor de OffRoader 500,–

Fietsendrager vast gemonteerd op de dissel (2 fietsen) 190,–

Kogelkoppeling geïntegreerd in OffRoader-dissel tbv trekhaakfietsendrager 290,–

Trekhaakfietsendrager EuroWay G2 920 (2 fietsen) 440,–

Dekzeil in kleur Zwart, Grijs of mat Olive ipv. Blauw ** 110,–

Koppelingsslot vast gemonteerd met safetybal 130,–

DIN- of NATO-koppeling voor OffRoader 230,–

Prijslijst 2016

Wij staan voor een eerlijke en transparante prijsstelling. Alle 
producten worden daarom volledig gebruiksklaar afgeleverd, 
onverwachte extra kosten zijn er niet. Tot de uitgebreide 
uitrusting behoren de benodigde scheerlijnen en stalen tent-
haringen, tent- en luifelstokken, beschermend grondzeil en een 
uitgebreid duidelijk instructieboek. 

Uw gezinssituatie kan veranderen, net als de eisen die u aan uw tent stelt. Daarom werkt 
3DOG camping met een modulair systeem. U kunt uw reisbegeleider op elk gewenst moment 
uitbreiden en aanpassen aan uw individuele en zelfs tijdelijke wensen. De opties bestaan uit losse 
componenten, zodat u naar behoefte kunt kiezen. Bijvoorbeeld voor enkel een luifel, of juist 
een volledig gesloten voortent. Genoemde adviesprijzen gelden bij nieuwkoop af fabriek, en bij 
bestelling achteraf.
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Roestvrijstalen tentstokken ** Euro

ScoutDog 295,–

TrailDog 445,–

TopDog 295,–

ScoutDog voortent 445,–

TrailDog voortent 570,–

Zonneluifel / Keukenerker 90,–

Toebehoren Euro

Uitvalbeveiliging voor het bed 120,–

Tassenset met bergvakken, voor klittenbandsysteem in de tenten 135,–

Haken voor klittenbandsysteem (per 6 stuks) 33,–

Klittenbandadapter voor rits keukenerker 33,–

Afvalzakhouder voor achterklep 24,–

3DOG camping campingservies  (24-delig in 3DOG camping-tas) 99,–

3DOG camping klapstoel 49,–

Liersysteem tbv opheffen tentplatform (draagvermogen 500 kg) 365,–

Inbouwkluis M (25 x 22 x 13 cm) 165,–

Inbouwkluis L met Quick-Out System (50 x 36 x 18 cm) 295,–

verdere toebehoren in 3DOG camping webshop:  
www.shop.3DOGcamping.eu

* Alleen mogelijk als nieuwe basisuitrusting

** Prijs voor nieuwe basisuitrusting i.p.v. standaard uitrusting.  

 Achteraf levering mogelijk tegen meerprijs.

Roestvrijstalen verschuifbaar 
bagagerek voor de tenttrailers

Aanhanger zonder tentopbouw Euro

OffRoader

OffRoader geremd maximum massa 1.500 kg
Velgen Dotz Dakar zwart, steekmaat LK 5x165,1, bandenmaat 235 / 85 R16

5.970,– 

Zie aanhanger basis voor verdere toevoegingen

Opties (meer opties op de linker pagina)

Aluminium deksel afneembaar, met gasveren 770,–

Dekzeil met dwarsliggers 275,–

OffRoader zonder tentplatform
Naar aanleiding van vele vragen bieden we onze OffRoader-aanhangwagen ook los aan, dus 
zonder tentopbouw, als transportaanhanger voor zwaar terrein. De voorbereiding voor 
bevestiging van het tentplatform is echter standaard aanwezig, voor het geval later toch een 
tent aangebracht moet worden. 

http://www.shop.3DOGcamping.eu


www.3DOGcamping.eu
facebook.com/3DOGcamping
youtube.com/3DOGcamping

3DOG camping GmbH + 49. 40. 6966 8850
Beerenweg 6-8, 22761 Hamburg mail@3DOGcamping.eu

Alle in deze prijslijst genoemde prijzen zijn in Euro, incl. nederlandse BTW. De prijs aangaven zijn onverbin-
delijke prijsaanbevelingen van 3DOG camping GmbH en gelden af fabriek. Handelaren zijn in hun individuele 
prijsstelling vrij. Met uitgave van deze prijslijst verliest voorgaande zijn geldigheid, wijzigingen voorbehouden. 
Veranderingen aan de constructie van het product die ten goede komen aan de kwaliteit, zekerheid en functionaliteit 
voorbehouden. Leveringen geschieden onder voorbehoud van de algemene voorwaarde van 3DOG camping GmbH.
Versie: 08 / 2015

10 Jaar 

Garantie

op 3DOG camping

producten

10 Jaar 

Garantie

Kwaliteit en duurzaamheid 
 passie is wat ons drijft
Tenttrailers en Autodaktenten van 3DOG camping zorgen voor een fijne vakantie en zijn 
betrouwbare begeleiders tijdens je reizen. Ze zijn dan ook heerlijk comfortabel en ruim, van 
hoge kwaliteit en robuust. Elk onderdeel is tot in het kleinste detail doordacht en getest. Door 
liefde voor perfectie, nauwgezet uitgevoerd handwerk en de inzet van hoogwaardige materialen 
is een hoge mate van kwaliteit gewaarborgd. 3DOG camping ontwikkelt en produceert alles in 
eigen huis, in het Duitse Hamburg.

Hoe komt de nieuwe reisbegeleider bij u?
De aflevering van uw nieuwe tenttrailer of daktent vindt plaats bij een van de officiële 
3DOG camping dealers, of desgewenst in Hamburg Duitsland. Voor het transport naar de 
dealer worden uitsluitend transportkosten doorberekend. Alle benodigde stukken met betrekking 
tot de kentekenaanvraag van uw aanhangwagen sturen wij u rechtstreeks toe. Met het daarmee 
aangevraagde kentekenbewijs rijdt u dan, met de nieuwe 3DOG camping voorzien van eigen 
nummerbord, weg bij uw dealer.

3DOG camping financiering
Bij aankoop van 3DOG camping uitrusting zijn diverse varianten van financiering mogelijk. 
De samenwerking met ERWIN HYMER GROUP Finance, een filiaal van FCA Bank Deutschland 
GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn, maakt het mogelijk om individueel, onder naar wens 
afgestemde voorwaarden, een maatwerk financiering met interessante voorwaarden aan te bieden.
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http://www.3DOGcamping.eu
http://facebook.com/3DOGcamping
http://youtube.com/3DOGcamping


Voor informatie, evenementen en dealeradressen 
www.3DOGcamping.eu

Alle tentmodellen van 3DOG camping zijn in 
een tentoonstelling in de vestiging in Hamburg 
te zien. Hartelijk welkom!

Openingstijden: Maandag tot vrijdag, 9 - 17 uur

3DOG camping GmbH
Beerenweg 6-8, 22761 Hamburg

+49. 40. 6966 8850
mail@3DOGcamping.eu

http://www.3DOGcamping.eu
mailto:mail%403DOGcamping.eu?subject=Email%20aus%20der%203DOG%20camping%20Brosch%C3%BCre



