NIEUW iKAMPER SKYCAMP 2.0 DE
DOORDACHTE REVOLUTIE OP
JE AUTODAK

WELKOM IN DE
TOEKOMST – iKAMPER SKYCAMP 2.0

iKAMPER SKYCAMP 2.0 IS ER VOOR HET HELE GEZIN
Of jij en je gezin met je personenauto een weekend erop uit gaan, of je gaat op avontuur met je terreinwagen om de meest afgelegen plekken te ontdekken. De ikamper
SKYCAMP 2.0 daktent is onze favoriete oplossing wanneer we spontaan met de auto
de hectiek van alledag achter ons willen laten. Plezier staat hier duidelijk voorop.
Maar ook het gemak waarmee deze daktent wordt opgezet springt in het oog.
Want de ikamper SKYCAMP 2.0 daktent ontvouwt zich in luttele seconden tot een
comfortabele leefruimte vol met diverse gebruikersmogelijkheden. Onhandige
tentstokken zoals bij traditionele tenten behoren tot de verleden tijd. Eenvoudig te
monteren zoals een dakkoffer en door de slimme manier van vouwen is de daktent
ruim genoeg voor 4 personen.
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MET DE iKAMPER SKYCAMP 2.0 MAAK JE
VAN JE AUTO EEN COMPACTE CAMPER
De SKYCAMP 2.0 is hét alternatief voor een kampeerauto. Want met deze daktent maak je van je
personenauto een compacte camper of avontuurlijk kampeermiddel. Maak een stedentrip en
overnacht op een camperplek in het centrum van
de stad. Of maak de ontdekkingsreiziger in je los
en volg dat verlaten zandpad in het bos om op een
droomplek middenin de natuur te gaan overnachten. In ieder van ons schuilt een kleine Indiana
Jones.

PLAATS VOOR
IEDEREEN.
VAKANTIE MET HET
HELE GEZIN.
In de afgelopen 50 jaar daktentkampeergeschiedenis, was
het slapen in een hardtop daktent beperkt tot de grootte van het autodak. Dankzij de SKYCAMP 2.0, ‘s werelds
grootste uitklapbare hardschalen daktent van dit moment,
is er nu eindelijk plaats voor het hele gezin.
VERDRIEVOUDIG JE RUIMTE
De SKYCAMP 2.0 daktent van iKamper groeit met jouw
eisen mee. Vergroot je leefruimte met de grote ondertent,
of rits bij kortere verblijven snel de luifel aan. Ben je op zoek
naar mogelijkheden om je kleding op te bergen, een houder
voor je tablet, of passende LEDverlichting met powerbank?
De Skycamp 2.0 biedt een brede selectie aan accessoires.

AANKOMEN, OPENEN EN GENIETEN.
MET iKAMPER IN SLECHTS 60 SECONDEN.

138 cm
32



110 cm

210 cm

0:10seconden
Hardtop openen

0:25 seconden
Deksel omhoog
duwen

EENVOUDIGE MONTAGE
Dankzij het geringe gewicht, kan de SKYCAMP 2.0 met
slechts 2 personen, zoals een dakkoffer, op het dak worden
getild en met de bijbehorende klemmen op de dakdragers
worden gemonteerd.

OPBOUWVIDEO
HTTPS://WWW.IKAMPER.DE/NL/
HANDLEIDINGEN-EN-INSTRUCTIES

1:00 seconden
Aan de ladder trekken en de bodem
vouwt naar buiten

PAST DE DAKTENT OP MIJN AUTO EN WAT HEB
IK VOOR DE MONTAGE NODIG?
De SKYCAMP 2.0 kan op vrijwel iedere auto worden gemonteerd. Wat je nodig hebt zijn twee dakdragers en een auto met een daklast van tenminste 75 kg. De daktent wordt dan met de bijgeleverde
klemmen aan de dakdragers gemonteerd. Een
gemiddelde auto heeft een daklast van 75 – 100 kg.
Dit betreft echter de daklast in rijdende toestand.
In stilstand mag het gewicht wat op de auto ligt
beduidend hoger zijn.

DE VELE VOORDELEN

iKAMPER SKYCAMP 2.0

• Uitklapbaar: veel comfort voor tot 4 personen

Afmetingen gesloten

138 x 218 x 32 cm (B x L x H)

Afmetingen geopend

210 x 218 x 110 cm (B x L x H)

Slaapoppervlak

210 x 190 cm (B x L)

Ladder "standaard"

211cm

Ladder "lang"

239 cm

• Zicht op de sterren door het dakvenster

Ladder "extra lang"

268 cm

• Eenvoudige montage, net zoals een dakkoffer

Totale gewicht

ca. 70 kg*

Draagkracht tent

408 kg

Draagkracht ladder

160 kg

Benodigde daklast auto

min. 75 kg

• Snelle opbouw binnen een minuut
• Extreem sterk: bodem met aluminium
honingraatstructuur

• Windvast, dankzij het slimme ontwerp
• De tentstof is van een hoogwaardige, zware kwaliteit
en ademend gemengd katoen

* het exacte gewicht kan op basis van het handmatige productieproces van de schaal licht verschillen.

HET 3-LAAGS
TEXTIELSYSTEEM.
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KWALITEIT
ZIT IN DETAILS.

Binnen
Voering met luchtkamers aan de
binnenzijde van de hardschaal en
matras zorgen voor een prettige
atmosfeer in de tent.

Tent
Ademende tentstof van gemengd
katoen zorgt ervoor dat vocht op
natuurlijke wijze naar buiten kan
en creëert een goed binnenklimaat.

Zonnedak
Het zonnedak weert instraling
door de zon en zorgt voor een
extra luchtlaag tussen dak en
tent waardoor deze schaduw
biedt, wat bevorderlijk is voor
het binnenklimaat, ook in hete
gebieden of periodes.

HANDGEMAAKTE POLYESTER HARDTOP
Het speciale ontwerp van de harde schaal reduceert niet alleen de
luchtweerstand tijdens het rijden. De dubbelwandige hardtop van de
SKYCAMP 2.0 heeft een luchtkamer tussen de binnenste en buitenste schaal. Deze luchtkamer zorgt voor extra stevigheid en isoleert
de binnenzijde van de tent tegen geluid en kou. iKamper laat deze
hardtop bij specialisten met meer dan 30 jaar ervaring in de polyesterfabricage vervaardigen.
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HOOGWAARDIGE MATERIALEN, VAKKUNDIGE VERWERKING
De gebruikte tentstof bestaat uit een kwalitatief hoogwaardige en
sterk gemengd katoen doek, ook wel bekend als canvas of technisch
katoen. De vezel in het doek is een mooi samenspel die de voordelen
van een natuurlijk product combineert met die van een hightech materiaal. Het resultaat is een sterke, ademende stof met een aangename ‘touch’ en grote vormvastheid. Een stof die voor het Europese
weer perfect is.
LIEFDEVOLLE DETAILOPLOSSINGEN
iKAMPER daktenten hebben een veelheid aan kleine detailoplossingen om het leven tijdens de kampeertrip makkelijker te maken. De
bodem heeft een aluminium honingraatstructuur die een extreem
sterke constructie vormt bij een erg laag gewicht. Ideaal voor op
het dak van je auto. Ook de gebruikte stangen zijn van sterk, geanodiseerd aluminium en speciale rvs componenten. Deze manier
van oppervlaktebescherming geeft een goede weerstand tegen
roestvorming en voelt goed aan. In de daktent kom je via de ladder
die gehoekte laddersporten heeft die het betreden met blote voeten
ergonomisch prettig maken. De wereldkaart aan de binnenzijde inspireert om je volgend tocht nu al te gaan plannen.
SKYCAMP 2.0 is naar de internationale standaard ISO 9001
(Kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (Milieumanagement)
gecertificeerd.

NIEUW

ROCKY BLACK
SKYCAMP 2.0 IN
MATZWART.

ROBUUSTE, STOERE AANBLIK
ROCKY BLACK is de naam van
deze uitvoering. Bij deze variant wordt het oppervlak van de
hardtop van een matzwarte Line-X
voorzien. Dat zorgt voor een extra
beschermlaag en uiterst stoere
aanblik.

VAKANTIE, HOE EN WAAR JE WILT.
iKAMPER SKYCAMP 2.0 IS GEMAAKT VOOR IEDEREEN.
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ONDERTENT VOOR MAXIMALE RUIMTE
Als kleedruimte, keuken, douche of eenvoudigweg als extra
leefruimte. De iKAMPER ondertent is altijd een praktische accessoire. Dankzij de rondom gesloten wanden blijft het slechte
weer daar waar het hoort; buiten. Maar ook bij mooi weer biedt
de ondertent met 3 grote toegangen praktische voordelen.

DE LUIFEL. BESCHERMING TEGEN ZON EN REGEN
De SKYCAMP 2.0 luifel biedt bescherming tegen zon en regen
wanneer je met je gezin op doorreis bent. De luifel is snel aan
de daktent geritst en de grote overkapping zorgt ervoor dat de
keuken of het zitgedeelte altijd schaduw heeft.

TROPENTENT VOOR WARMERE STREKEN
Voor de hete zomermaanden hebben we een tropentent ontwikkeld. Deze tentvariant bestaat vrijwel geheel uit horrengaas en
geeft daarmee het gevoel dat je direct onder de vrije sterrenhemel
slaapt. De onderste laag bestaat uit canvas voor wat privacy. Om
de tropentent te gebruiken, rits je de reguliere tent van de hardschaal los, waarop de tropentent via dezelfde wijze kan worden
ingeritst. De regenhoes kan tevens omhoog worden gerold om
een maximaal vrijheidsgevoel en ventilatie te creëren.

DE STORMKAP
Deze vinyl kap biedt extra bescherming op windige en regenachtige dagen. De stormkap wordt aan de
daktent geritst en verlengt daarmee de geïntegreerde luifel. Het zichtfolie geeft de mogelijkheid om
nog steeds vanuit de daktent van de omgeving te genieten. De extra spanmogelijkheid geeft de daktent
extra stabiliteit.
HET OPBERGVAK
Heb je een boek, telefoon of iets anders wat je vóór het slapengaan wilt opruimen? Vast wel. Met dit
opbergvak geef je persoonlijke dingen een plekje in de hoek van de daktent. Let op: er kan maar 1
opbergvak in de daktent worden geplaatst.
DE SCHOENENZAK
De schoenorganizer biedt een droge opbergplaats aan tot 6 paar schoenen. Daarbovenop heeft deze
organizer een afdekking als bescherming tegen regen. Het kan eenvoudig aan de bevestigingsrail
onder de daktent worden gehangen en hangt op een ergonomische plek naast de ladder.
DE ORGANIZER
Ideaal voor het opbergen van je kampeeruitrusting, kookgerei of andere zaken. Deze organizer
hang je aan de bevestigingsrail onder de daktent en is handig naast de ladder gepositioneerd. De
organizer heeft 4 grote vakken, kan worden gevouwen en is gemaakt van sterk polyester 600D.
DE TABLETHOUDER
Hou een filmavond met familie en vrienden! Deze tablethouder hangt aan het dak van je iKamper
Skycamp 2.0 en biedt ruimte aan je i-Phone, tablet, notebook of telefoon. Perfect om je lievelingsprogramma op vakantie niet te missen of om de foto’s van de dag met elkaar te bekijken.
DE DAKTENTSLUITING
Je daktent is een waardevol bezit en voor menigeen zelfs een trouwe reisvriend. Laat het daarom niet onbeveiligd. De sloten zijn vast met de daktent verbonden en gemaakt uit roestvast
staal.
DE DIEFSTALBEVEILIGING
De roestvaststalen diefstalbeveiliging zijn over de montageplaten bevestigd om uitdraaien te
voorkomen. Deze set bestaat uit 2 sloten en kunnen aan elke dakdrager verbonden worden.
Zo stel je zeker dat je Skycamp 2.0 op je dak blijft, vooral wanneer je auto (inclusief daktent)
voor langere tijd onbeheerd ergens staat.

iKAMPER SKYCAMP 2.0 – ALLES EROP EN
ERAAN VOOR JE VOLGENDE ROADTRIP.
DAKVENSTER
Een mooie innovatie van iKAMPER is het grote dakvenster boven het slaapgedeelte. Overdag
laat het zonlicht naar binnen en ’s nachts kan je je blik op de sterren richten. Romantischer
wordt het niet.

ZEER WINDVAST
Soms heb je het weer niet voor het uitzoeken.
Maar ook voor die situaties is de SKYCAMP
2.0 van iKAMPER voorbereid. Zelfs bij
windkracht 8 toont de Skycamp 2.0 zich
van zijn sterke kant en blijft standvast.

EXTREEM STERK
De bodem van de iKAMPER SKYCAMP 2.0
heeft een aluminium honingraatstructuur en is daardoor
erg sterk, maar blijft licht van gewicht. Daarbij is het
brandvrij, milieuvriendelijk (volledig recyclebaar) en
biedt ook nog een isolatielaag voor het slaapoppervlak.

TENTDOEK
De gebruikte tentstof bestaat uit een kwalitatief hoogwaardige en sterk gemengd katoen doek,
ook wel bekend als canvas of technisch katoen. De vezel in het doek is een mooi samenspel
die de voordelen van een natuurlijk product combineert met die van een hightech materiaal.
Het resultaat is een sterke, ademende stof met een aangename ‘touch’ en grote vormvastheid.
Een stof die voor het Europese weer perfect is.

3-LAAGS VENSTERS
De vensters in de SKYCAMP 2.0 bestaan uit 3 lagen. Als eerste
komt het fijne, maar sterke horrengaas die elke mug de weg
verspert. Als bescherming tegen regen is er de zichtfolie die bij
de hevigste regenval nog steeds het licht doorlaat. De 3e laag
is van ondoorzichtig stof die je genoeg privacy geeft.

AERODYNAMISCH
Het speciale ontwerp van de harde schaal reduceert niet alleen de luchtweerstand tijdens
het rijden. De dubbelwandige hardtop van de SKYCAMP 2.0 heeft een luchtkamer tussen
de binnenste en buitenste schaal. Deze luchtkamer zorgt voor extra stevigheid en isoleert
de binnenzijde van de tent tegen geluid en kou. iKamper laat deze hardtop bij specialisten
met meer dan 30 jaar ervaring in de polyesterfabricage vervaardigen

ZWART
GLANZEND
ROCKY
BLACK

NIEUW SKYCAMP
MINI 2.0

MINI is de compacte variant van de
SKYCAMP 2.0. De kortere hardcover is
ideaal voor 2 personen en past perfect op
kleine voertuigen of de laadruimte van een
pick-up. Naar wens ook in een mat-zwarte
‘Rocky Black’ uitvoering verkrijgbaar.
Ga naar de website www.ikamper.nl
voor meer informatie.

X-COVER

NIEUW X-COVER

GENIAAL OPGELOST
DAKTENT EN
DRAGER INÉÉN.
De volgende revolutie op daktentgebied. Tot nu was de
ruimte op je autodak om je andere sportuitrusting mee
te nemen door de daktent bezet. Met de nieuwe iKAMPER
X-COVER openen zich ineens nieuwe mogelijkheden.
DE X-COVER IS EEN MULTI-TALENT
Leer hier alle details van dit prijswinnende
ontwerp kennen

X-COVER REVOLUTIONAIR* TIJDBESPAREND, LICHT EN
VEELZIJDIG. OOK VOOR KLEINERE AUTO’S.

DE NIEUWE AFDEKKING BESPAART TIJD EN ENERGIE
Het sluiten van een daktent met een reguliere PVC-afdekhoes
is, vooral bij hoge voertuigen, soms een sportieve activiteit. De
nieuwe *gepatenteerde hoes sluit alleen dat wat nodig is aan
de zijden, tussen de waterdichte bodem en deksel. De PVC
hoes is geïntegreerd en wordt met een stevige, waterdichte
ritssluiting gesloten. Met 55 kg is de X-COVER, ondanks zijn
grootte, een absolute lichtgewicht onder de daktenten. Daardoor is deze ook geschikt voor kleinere voertuigen.

PRINSHEERLIJK SLAPEN MET TOT 4 PERSONEN
Het kingsize bed beidt plaats voor een compleet gezin. Geopend is het slaapgedeelte 230 x 190 cm
groot. De supercomfortabele 6,5 cm dikke premium-matras laat je prinsheerlijk slapen.
PURE ESTHETIEK
Niet voor niets is de iKAMPER X-COVER geprezen met de ‘reddot award’ voor beste design. Het
lijnenspel van de daktent zorgt voor een mooi totaalbeeld op het voertuig.
NOG MEER LEEFRUIMTE
Langere reizen, slecht weer of bescherming tegen de zon in hete regionen? Breid je iKAMPER
X-COVER uit met een luifel of passende ondertent. De accessoires voor de Skycamp zijn grotendeels
toepasbaar op de X-COVER.
DAKTENT EN DRAGERS INEEN
Het bijzondere aan de iKAMPER X-COVER is dat je de daktent gelijktijdig als bagagedragers kunt
gebruiken. Fietsen of een kajak kunnen gemakkelijk met onze optionele dragers worden meegenomen. Deze uitbreiding opent ongekend vele nieuwe mogelijkheden voor je vakantie.
DAKVENSTER
Het geïntegreerde dakvenster zorgt voor een prettige atmosfeer in de tent.
DE ORGANIZER
Ideaal voor het opbergen van je kampeeruitrusting, kookgerei of andere zaken. Deze organizer
hang je aan de bevestigingsrail onder de daktent en is handig naast de ladder gepositioneerd.
De organizer heeft 4 grote vakken, kan worden gevouwen en is gemaakt van sterk polyester
600D.
BINNENVAKKEN
Aan de binnenzijde helpen ingenaaide, transparante vakken je tent ordelijk te houden.

AIOKS DE GENIALE
ALL-IN-ONE
OUTDOOR KEUKEN
Alles wat je in een outdoor keuken nodig hebt: tafel,
branders, bestek, levensmiddelen en koele drankjes
vind je in deze aluminium box!
OOK IDEAAL VOOR EEN PICKNICK
Niet alleen i.c.m. onze daktenten is deze box ideaal,
je neemt hem ook gemakkelijk mee te picknicken of
naar het strand.

AIOKS HEEFT ALLES WAT JE IN EEN
KEUKEN NODIG HEBT. IN ÉÉN BOX.

AIOKS VINDT ZIJN PLAATS IN IEDERE KOFFERBAK
Eenmaal opgebouwd, passen er 4 personen of meer aan de tafel. En iedere kofferbak biedt
ruimschoots plaats aan AIOKS. De zorgvuldig gemaakte box weegt slechts 9 kg. Hoogwaardige
materialen, zoals sterke en onderhoudsvrij multiplex, gepoedercoat aluminium, rvs scharnieren en
kunststof stootlijsten (ISO 9001 en 14001) maken de AIOKS een slim kwaliteitsproduct gemaakt in
Korea.

2-PITS KOOKTOESTEL
2 Branders maken het mogelijk om snel en gemakkelijk een maaltijd te bereiden.
Een compacte gascartridge (propaan/butaan) zorgt voor de energie daarvoor.
RUBBERWIELEN
Rubberwielen zorgen voor licht en geruisloos voorttrekken.
SLUITSYSTEEM
Het sterke beslag is van roestvast staal.

EXTRA UITRUSTING
LED VERLICHTING
De robuuste water- en stofdichte LED verlichting zorgt voor voldoende licht wanneer je
kookt en eet. Daarna maak je het gezellig met 256 kleuren die je via je smartphone instelt.
TELESCOOPSTANG
Alles wat in de weg zit, hang je aan deze stang: lamp, MP3-speler, sleutel. Een uitermate
praktische hulp.
KOELTAS
Hou je drankje koel in de uitneembare soft-koeltas. Deze past exact in de box en houdt
plaats over voor andere levensmiddelen.
TAS VOOR JE KEUKENGEREI
Onderweg is geordend zijn belangrijk! Hou in de keuken het overzicht met deze tas
voor je keukengerei. De tas is snel weer opgevouwen. En klaar!

BELANGRIJKE VRAGEN EN
INFORMATIEVE ANTWOORDEN.
HOE KAN IK EEN IKAMPER DAKTENT BESTELLEN?
Het beste rechtstreeks via onze shop op www.ikamper.nl of www.ikamper.
be. Ook kun je ons bezoeken in één van onze showrooms, bij onze dealers
of op één van de vele beurzen waar we te zien zijn.
Wens je een individueel advies? Neem dan contact met ons op.
Ons team staat je bij met raad en daad!
PAST DE iKAMPER SKYCAMP OF X-COVER OOK OP MIJN AUTO?
Deze daktenten kunnen op bijna ieder voertuig, dat een daklast van 75
kg (SKYCAMP 2.0) of 55 kg (X-COVER) of meer heeft, worden gemonteerd
(kijk voor het gewicht van de SKYCAMP MINI op de website). Je hebt twee
dakdragers / dwarsdragers op je auto nodig. De daktent wordt dan met
het bijgeleverde montagemateriaal aan de dakdragers
gemonteerd. Bij een dakrailing heb je dus ook dakdragers nodig.
Wij bieden bij de aanschaf van je daktent ook graag passende dakdragers
voor jouw voertuig aan.
MAAR MET MEZELF IN DE TENT, WEEGT DE DAKTENT TOCH VEEL
MEER DAN 75 KG?
Bij de meeste voertuigen ligt de daklast tussen de 75 – 100 kg. Dit geeft
echter de daklast aan wanneer de auto rijdt. Wanneer de auto stilstaat,
mag het gewicht wat op het dak rust aanzienlijk hoger zijn.
KAN IK DE iKAMPER DAKTENTEN OOK OP EEN PICKUP LAADBAK
OF CABINE MONTEREN?
Ja. Wat je nodig hebt is een frame, dat over 2 dwarsdragers als bevestigingspunt beschikt, of over een sterke cabine die een dynamische daklast
van respectievelijk 75 kg (SKYCAMP 2.0) of 55 kg (X-COVER) dragen kan.

WAT WEEGT DE SKYCAMP 2.0 EN WAT KAN DEZE VOOR GEWICHT
HOUDEN?
De SKYCAMP 2.0 daktent weegt ongeveer 70 kg en kan tot 400 kg dragen.
Let op: het gewicht van de daktent kan licht variëren i.v.m. de handgemaakte hardcover.
KAN IK MIJN BEDDENGOED IN DE TENT LATEN?
Ja, dat kan. De ruimte is wel beperkt en je moet je slaapzak of deken
goed verdelen.
HOE EENVOUDIG ZIJN ONZE DAKTENTEN TE MONTEREN?
Erg gemakkelijk! Vooral met de unieke, nieuwe dakdragerklemmen van
iKAMPER. Dankzij de lichte bouwwijze, bedraagt het gewicht van de
Skycamp slechts ca. 70 kg en de X-COVER slechts 55 kg en kan daarom
door 2 personen op het dak worden getild. Voor de eerste montage van de
daktent moet je ongeveer 30 minuten inplannen. Daarna, wanneer je wat
meer geoefend bent, zal het binnen 10 minuten te doen zijn.
HEB IK VERDER NOG BEVESTIGINGSMATERIAAL NODIG OM DE
DAKTENT TE MONTEREN?
Alleen dakdragers voor je auto en een inbussleutel om daarmee de speciale iKamper klemmen aan de dakdragers te verbinden. Al het andere
montagemateriaal zit bij de levering inbegrepen.
Let op: bij montage op een roofrack of bijzondere dakdragers zou je in
zeldzame gevallen adapterplaten moeten gebruiken. De dealer kan je
daarin advies geven.

MOET IK DE TENT OOK NA-IMPREGNEREN?
Normaal gesproken niet. Door de speciale
druk-impregnering, is een na-impregnering niet
nodig. Uitzondering is wanneer de tent heeft blootgestaan aan speciale stoffen, of met chemische
materialen, zoals bv. schoonmaakmiddelen. De
tent zal dan op die speciale plekken moeten worden na-geïmpregneerd.
Let op: gebruik geen haarspray, deo-spray of soort-gelijke producten in de tent. Door deze stoffen
kunnen de eigenschappen van de tent beïnvloed
worden.
IS DE LADDER IN HOOGTE VERSTELBAAR?
Ja, de standaard ladder gaat tot een opbouwhoogte van 211 cm en de verlengde ladder tot 239 cm.
Voor montage op een nog hoger voertuig bieden
we speciale verlengingen aan.
Ga voor meer vragen en antwoorden naar
www.ikamper.nl of www.ikamper.be of neem
contact op met de dealer.

DE PRAKTIJK:
KLANTEN UIT
46 LANDEN
WAARDEREN DE
IKAMPER
DAKTENTEN
SKYCAMP 2.0
MET DE
HOOGSTE
CIJFERS*

* gemiddelde klantwaardering:

"Mijn gezin en ik genieten echt van onze daktent. We hebben hiervoor meerdere daktenten geprobeerd, maar dit is
werkelijk onze favoriet. Het biedt voor een hardschalen daktent een mooi uiterlijk, goede aerodynamische rijeigenschappen en een laag gewicht. Daarbij heeft het een grote binnenruimte vergelijkbaar met soft-top daktenten. Het
belangrijkste is echter de snelle op- en afbouw van de daktent. iKamper heeft een geweldig product ontwikkeld, wat
écht een gat in de daktentmarkt vult. Nice job iKAMPER team!”"
"De ondertent vindt ik echt tof! Dat komt door de grote mate aan functionaliteit die het biedt. Zo kan je de deuren als
luifel gebruiken. Of slechts 1 deur openzetten om meer licht in je tent te krijgen. Wanneer je alles dicht houdt, heb je
plaats voor meer bedden, of je houdt twee deuren open om b.v. je huisdier goed toegang tot de tent te geven. Laat bij
het kamperen minimaal een voertuigbreedte vrij, omdat de ondertent iets meer dan een voertuigbreedte plaats nodig
heeft met de scheerlijnen erbij. De ondertent is ideaal voor langere trips en vouwt samen tot een klein pakket"
"De iKAMPER SKYCAMP 2.0 is de ideale oplossing voor veel verschillende kampeerders. De techniek in deze daktent
is doordacht en van hoge kwaliteit. De honingraatstructuur bodem is licht een sterk en is iets dat veel andere daktenten ontberen. Het ontwerp van de aerodynamische vouwbare tent geeft een grote leef-oppervlakte en de telescopische ladder maakt het in- en uitklimmen makkelijk, naast de ondersteunende functie die het heeft. Het geïntegreerde
dakvenster geeft meer lichtinval gedurende de dag en biedt romantisch sterrenkijken in de nacht. De matras is van
een waterafstotend materiaal voorzien is daarmee beter bestand tegen condensvorming. Kortweg gezegd is er geen
beter alternatief voor een daktent van deze grootte."
"Dit is de vierde daktent die ik gehad heb. Ik ben geoloog en de daktent was de afgelopen 15 jaar mijn woning. De
iKamper daktent is tot nu toe de beste daktent die ik gehad heb. Het is iets duurder dan de andere daktenten die ik
had, maar het is het geld dubbel en dwars waard wanneer je kijkt naar de tijd en energie die ik heb bespaard met
het op- en afbreken van de tent. Binnen seconden is het opgebouwd en is door 1 persoon te openen. Het matras is
comfortabel en de ventilatiemogelijkheden zijn groot. Ik ben een groot fan en zou dit product als beste daktent in de
markt zeer aanraden"

BEZOEK ONS ONLINE OP
WWW.IKAMPER.NL EN WWW.IKAMPER.BE
CAMPWERK IS EXCLUSIEF PARTNER VOOR IKAMPER VOOR O.A. DUITSLAND EN DE BENELUX.
Voor een uitgebreid advies op maat kun je de CAMPWERK showrooms in Bochum (D), Dörzbach (D), of Tynaarlo
(NL) bezoeken, of bezoek één van onze iKamper dealers. Deze vind je op onze websites.
Wij stellen het op prijs wanneer je voorafgaand aan je bezoek een afspraak maakt.

EVENEMENTEN EN BEURZEN
Op vele beurzen met betrekking tot kamperen, outdoor en vrije tijd is CAMPWERK met het merk iKAMPER
vertegenwoordigd. Op onze websites zijn alle beurzen en evenementen waar we aanwezig zijn aangegeven.

Uitgever: CAMPWERK e.K. Handelsregister: Amtsgericht
Duisburg HRA 11932, eigenaar: Krämer, Michael, Fröhliche Morgensonne 6, 44867 Bochum, versie 01/2020.
Copyright: iKAMPER en de beeldmerken zijn handelsmerken en dusdanig beschermd. Technisch noodzakelijke of praktische veranderingen van de producten
zijn voorbehouden. Maten, afbeeldingen en tekeningen
dienen alleen ter informatie van de klant en vereisen
voor hun verbindendheid onze schriftelijke bevestiging.
Wijzigingen en levermogelijkheden, kleurafwijkingen
van de afbeeldingen van de producten evenals vergissingen en drukfouten zijn voorbehouden. Alle genoemde prijzen zijn in Euro incl. BTW. Bij de publicatie van
deze prijslijst worden eerder uitgegeven prijslijsten
ongeldig. Onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing.

Tel.:
+31 (0)85 – 401 65 00
Mail:
info@campwerk.nl
www.ikamper.nl • www.ikamper.be
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IKAMPER BENELUX
Vertegenwoordigd door CAMPWERK Nederland
Vriezerweg 14c
9482 TB Tynaarlo

Pricelist 1/9/2022
PART #

ROOF TOP TENTS 2022

PRICE
€ INCL. VAT

X-Cover

Semi-hard-shell roof top tent for 4 pers.

IK9011001

New X-Cover 2.0 Black & grey

3.880,-

including rack on top

Skycamp Mini

Hard-shell roof top tent for 2 pers.
IK9008

Skycamp 2.0 Mini Glossy black hardcover

3.580,-

Skycamp 3.0 Mini - Glossy black hardcover

3.980,-

Skycamp 2.0 Mini - Rocky black hardcover

3.880,-

Skycamp 3.0 Mini - Rocky black hardcover

4.280,-

Brown fabric
IK9011003

Black & grey fabric
IK9009

Brown fabric
IK9011004

Black & grey fabric

Skycamp

Hard-shell roof top tent for 4 pers.

IK9002

Skycamp 2.0 - Glossy black hardcover

4.080,-

Skycamp 3.0 - Glossy black hardcover

4.580,-

Skycamp 2.0 - Rocky black hardcover

4.480,-

Skycamp 3.0 - Rocky black hardcover

4.980,-

Brown fabric
IK9011000

Black & grey fabric

IK9004

Brown fabric
IK9011002

Black & grey fabric

* Adventech net prices on iKamper products for sales until release of new price list by the importer
Prices subject to change without notice. Pictures are non-contractual.

P/N
9011
9011-M
9011-X
90-2-1000
90-2-1001
90-2-1002
9044
90-2-1016
90-2-1017
9012
9012-M
90-2-1003
90-2-1004
9043
90-2-1015
90-2-1013
9023
90-2-1018
90-2-1019
90-2-1020
90-2-1021
9013
90-2-1005
9014
90-2-1006
9015
9016
90-2-1007
9020
9020-M
90-2-1008
90-2-1009
9022
9022-M
90-2-1010
90-2-1011
9022-X
90-2-1012
9024
9024-M
9024-X
90-2-1014
9025
9025-1
9026
90-2-1025
90-2-1026
9401
9420
9430

PROMOTIONS VALID THROUGH 30/06/2022
Annex tent matching Skycamp 2.0 - brown fabric
Annex tent matching Skycamp 2.0 Mini - brown fabric
Annex tent matching Skycamp 2.0 X-Cover - brown fabric
Annex tent matching Skycamp 3.0 - grey fabric
Annex tent matching Skycamp 3.0 Mini - grey fabric
Annex tent matching X-Cover 2.0 - grey fabric
Window awning Skycamp 2.0 & X-Cover 1.0 - Transparent
Window awning Plus Skycamp 3.0 / X-Cover 2.0 - Transparent
Window awning Plus Skycamp 3.0 Mini - Transparent
Awning Skycamp 2.0 / X-Cover 1.0 - brown
Awning Skycamp 2.0 Mini - brown
Awning Skycamp 3.0 / X-Cover 2.0 - grey
Awning Skycamp 3.0 Mini - grey
Windbreak for awning l Skycamp 2.0 & X-Cover 1.0
Windbreak for awning l Skycamp 3.0 / Mini / X-Cover 2.0
Window & door rod set Skycamp 3.0 / Mini / X-Cover 2.0 - black
Window & door rod set Skycamp 2.0 / Mini / X-Cover 1.0 - red
Ground sheet for awning Plus | Skycamp 3.0 / X-Cover 2.0
Ground sheet for awning Plus | Skycamp 3.0 Mini
Inner tent for awning Plus | Skycamp 3.0 / X-Cover 2.0
Inner tent for awning Plus | Skycamp 3.0 Mini
Shoe organiser - brown
Shoe organiser - grey
Organizer - brown
Organizer grey
Wind deflector
Anti-theft brackets 2.0
Anti-theft brackets 3.0
Storm hood | Skycamp 2.0 / X-Cover 1.0
Storm hood | Skycamp Mini 2.0
Storm hood | Skycamp 3.0 / X-Cover 2.0
Storm hood | Skycamp 3.0 Mini
Inner tent | Skycamp 2.0
Inner tent |Skycamp 2.0 Mini
Inner tent |Skycamp 3.0
Inner tent |Skycamp 3.0 Mini
Inner tent |X-Cover 1.0
Inner tent |X-Cover 2.0
Under-mattress against condensation (Skycamp 2.0 & 3.0)
Under-mattress against condensation (Skycamp Mini 2.0 & 3.0)
Under-mattress against condensation (X-Cover 2.0)
Roof rack fixation set 3.0 |Skycamp 3.0 / Mini 3.0 / X-Cover 2.0
Roof rack fixation kit 2.0
Roof rack fixation set 1.0
Ladder extension 30cm
Adapter to use Skycamp 2.0 accessories on the 3.0 Skycamp
Adapter to use Skycamp 2.0 accessories on the 3.0 Sky. Mini
Aioks - All-In-One outdoor kitchen
Aioks - Telescopic holder for LED Smartlamp
Aioks - Cutlery organiser

Price
789,00 €
789,00 €
789,00 €
999,00 €
999,00 €
999,00 €
109,00 €
109,00 €
109,00 €
429,00 €
429,00 €
429,00 €
429,00 €
109,00 €
109,00 €
89,00 €
89,00 €
119,00 €
119,00 €
289,00 €
289,00 €
89,00 €
89,00 €
89,00 €
89,00 €
169,00 €
149,00 €
149,00 €
119,00 €
119,00 €
119,00 €
119,00 €
299,00 €
299,00 €
299,00 €
299,00 €
299,00 €
299,00 €
149,00 €
149,00 €
149,00 €
159,00 €
89,00 €
89,00 €
89,00 €
89,00 €
89,00 €
499,00 €
39,00 €
59,00 €

* Adventech net prices on iKamper products for sales until release of new price list by the importer
Prices subject to change without notice. Pictures are non-contractual.
ADVENTECH ROOF TOP TENTS
24 Mercuriusstraat
1930 Zaventem - Belgium
Phone: +32 (0)2 704 93 20
email: store@adventech.be
url: www.adventech4x4.com

Business hours:
Monday - Friday : 08:00 - 17:30
Saturday : 10:00 - 14:00
July & August: closed on Saturdays

