
CROSSCAMP 
LITE & FLEX



VRIJHEID
Even actief als jij – de CROSSCAMP brengt je dichter bij je  
bestemming en biedt je bijna onbeperkte mogelijkheden  
in je vrije tijd. Dankzij zijn veelzijdigheid is hij de perfecte  
begeleider voor uitdagingen en actie. Vertrekken maar!

  Hypermoderne assistentiesystemen, zoals de 
intelligente verkeersbordenassistent met adaptieve 
snelheidsaanpassing, de spoorassistent of de 
attentie-assistent vereenvoudigen de rit naar je 
volgende avontuur.

2 CROSSCAMP 3CROSSCAMP



OUTDOOR
Arriveren en ontspannen – met de CROSSCAMP heb je  
alles voorhanden om een dag vol actie relaxed af te sluiten.  
Simpelweg de luifel openen, je gezellige plekje inrichten  
en genieten van het moment.

  Voor dagelijks gebruik, voor uitstapjes of voor 
reizen. De CROSSCAMP biedt alle mogelijkheden 
om je spontaan uit te leven.

  Met een totale hoogte van 199 cm is de CROSSCAMP  
in gesloten toestand geschikt voor (ondergrondse)  
parkeergarages. Als het uitzetdak open is, kun je  
gemakkelijk in het voertuig staan.
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FLEXIBILITEIT
De CROSSCAMP past zich in uitdaging perfect aan. Of je nu gaat 
wandelen, klimmen, mountainbiken of surfen. Met vier slaapplaatsen 
en uitgekiende oplossingen voor fietsen en sportuitrusting heb je alles 
wat nodig is om dicht bij de natuur te zijn. 

Met de twee uitgebreide varianten FLEX en LITE vind je nu nog  
eenvoudiger het juiste voertuig voor jouw stijl.

  De afneembare fietsendrager voor op de trekhaak 
is geschikt voor max. 3 fietsen en kan gekanteld 
worden, zodat de achterklep goed toegankelijk is.
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CROSSCAMP LITE
Groots in het dagelijks leven ... maar ook op reis laat dit voertuig met optioneel 7 zitplaatsen  
zich niet uit het veld slaan, dankzij een geïntegreerd fornuis en vier ruime slaapplaatsen. 

CROSSCAMP FLEX
De Urban Camper voor elke dag. Veel opslagruimte, een keukenblok met fornuis en wasbak  
en vier slaapplaatsen maken van de CROSSCAMP FLEX een volwaardig reisvoertuig. 
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CROSSCAMP LITE
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 RUIMTEWONDER
Door de lage ingebouwde delen krijg je in de CROSSCAMP LITE een enorm gevoel van ruimte en veel opbergmogelijkheden. 
Standaard beschikt de CROSSCAMP over vijf zitplaatsen, optioneel is er plaats voor zeven reizigers.

SLAAPPLEK
Extra slaapplaatsen of optimale luxe? Van de zitbank achterin maak je in een handomdraai  
een groot tweepersoonsbed (140 x 200 cm), waarin je kunt ontspannen en relaxen.
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OUTDOORKEUKEN
Dankzij het geïntegreerde fornuis kun je onderweg heerlijke maaltijden en warme drank klaarmaken. 
De gasfles van 1,8 kg volstaat ruimschoots voor talrijke uitstapjes en lange reizen.
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CROSSCAMP FLEX
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 WOONRUIMTE
De CROSSCAMP heeft niet alleen een keukenblok en opbergruimte, maar standaard ook vijf zitplaatsen –  
voldoende plaats voor familie, vrienden en vrienden van vrienden.

RUST IN BED 
Je hebt nog extra slaapplaats nodig of je wilt eens beneden slapen? Van de zitbank achterin  
maak je in een handomdraai een groot tweepersoonsbed (110 × 200 cm).

CROSSCAMP FLEX18 19CROSSCAMP FLEX



TOPKEUKEN
Dankzij de keuken aan boord met een tweepitsfornuis en wasbak kun je ook op reis lekker koken –  
in de lades is voldoende plaats voor alles wat je nodig hebt.

HEMELBED
Onder het uitzetdak biedt een comfortabel tweepersoonsbed voldoende plaats voor twee reizigers.  
De voorkant is eenvoudig te openen – voor een onvergetelijk uitzicht.
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CUSTOM PARTS
Fietsendrager, luifel of verduistering. Met 'custom parts', de originele accessoires van CROSSCAMP,  
kun je de Urban Camper nog beter aan je behoeften aanpassen.

De laatste technische gegevens en prijzen vind je op www.crosscamp.com
Configureer nu je eigen CROSSCAMP.

 01 CROSSCAMP fietsendrager voor op de trekhaak

 02 CROSSCAMP camping startbox & mat voor in de kofferruimte

 03 CROSSCAMP opbergtas achteraan rechts en links

 04 CROSSCAMP lichtmetalen velgen
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CROSSCAMP.COM
CROSSCAMP is een merk van de Erwin Hymer Group.

Uw CROSSCAMP-partner
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CROSSCAMP WATER- 
DICHTHEIDSGARANTIE

CROSSCAMP GARANTIE 
VOOR DE IN- EN  
UITBOUW

FABRIEKS- 
GARANTIE OPEL


