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ScoutDog ScoutDog 
OffRoader TrailDog TrailDog 

OffRoader

Basisprijs 9.150,– 13.250,– 10.150,– 14.250,– 

Hoofdtent

Individuele kleurcombinaties 10 standaard kleuren geen meerprijs geen meerprijs geen meerprijs geen meerprijs

Frame en stokken verzinkt inclusief draagtas • • • •

Frame en stokken roestvrij staal inclusief draagtas 500,– 500,– 700,– 700,– 

Zonneluifel aan panoramavenster • • • •

Bergvakken 2 in slaapruimte, 2 in woonruimte • • • •

Klittenbandsysteem voor tassenset en haken • • • •

Dekzeil blauw • • • •

     kleuroptie Zwart, Grijs of Olive ** 200,– 200,– 200,– 200,– 

Afspanmateriaal Scheerlijnen, tentharingen, tenthamer • • • •

Bolon-tapijt als grondzeil • • • •

Reparatieset • • • •

Tentuitbreiding

Voortent (dak, voorwand, 2 zijwanden) frame en stokken verzinkt 3.050,– 3.050,– 3.800,– 3.800,– 

     frame en stokken roestvrij staal 3.560,– 3.560,– 4.450,– 4.450,– 

Keukenerker met zonneluifel stokken verzinkt 800,– 800,– 800,– 800,– 

     stokken roestvrij staal 905,– 905,– 905,– 905,– 

Extra zonneluifel  stokken verzinkt 400,– 400,– 400,– 400,– 

     stokken roestvrij staal 505,– 505,– 505,– 505,– 

Ruimteverdeler voor de slaapcabine 400,– 400,– 400,– 400,– 

Ruimteverdeler voor de kinderkamer – – 400,– 400,– 

Uitvalbeveiliging voor het bed 90,– 90,– 90,– 90,– 

Inrichting

Kookmodule met geïntegreerde gaskookplaat, zonder waterinstallatie en 
 spoelbakje. 1.850,– 1.850,– 1.850,– 1.850,– 

Keukenmodule met geïntegreerde gaskookplaat, 40 liter watertank met 
stromend water, spoelbak en aanrechtuitbreiding.*** 2.850,– 2.850,– 2.850,– 2.850,– 

Voorbereiding voor keukenmodule watertank inclusief vulopening, en 
ophang punten in de achterklep 500,– 500,– 500,– 500,–

Snijplank Esdoornhout, past stevig op aanrechtuitbreiding keukenmodule 70,– 70,– 70,– 70,– 

Afvalzakhouder voor achterklep 30,– 30,– 30,– 30,– 

Bed polyschuimmatras • • • •

     premium koudschuimmatras en comfortvering** 700,– 700,– 700,– 700,– 

Hangkast boven het bed 400,– 400,– 400,– 400,– 

Klittenbandadapter voor rits keukenerker 30,– 30,– 30,– 30,– 

Tassenset voor klittenbandsysteem 150,– 150,– 150,– 150,– 

Haken 6 stuks, voor klittenbandsysteem 20,– 20,– 20,– 20,– 

Inbouwkluis M (25 x 22 x 13 cm) 190,– 190,– 190,– 190,– 

     L, met Quick-Out-Systeem (50 x 36 x 18 cm) 300,– 300,– 300,– 300,– 

Tenttrailers

Denk a.u.b. aan de aanwijzingen op bladzijde 6



Wij staan voor een eerlijke en transparante prijsstelling. Alle 
producten worden daarom volledig gebruiksklaar afgeleverd, 
onverwachte extra kosten zijn er niet. Tot de uitgebreide 

*  Alleen nieuw af fabriek mogelijk 
**  Prijzen gelden voor nieuw gemonteerd af fabriek
***   Bij keuze voor een aanhangerbasis tot 750 kg toegestane maximum massa is geen keukenmodule mogelijk. Wel met 

kookmodule.
**** Fietsendrager en disselbox zijn niet gelijktijdig inzetbaar

•  Standaarduitrusting
–  Niet leverbaar

uitrusting behoren de benodigde scheerlijnen en stalen 
tentharingen, tent- en luifelstokken, beschermend grondzeil 
en een uitgebreid duidelijk instructieboekje.

ScoutDog ScoutDog 
OffRoader TrailDog TrailDog 

OffRoader

Aanhangwagen basis *

Ongeremd max. massa 750 kg, Tempo 100, Banden 155/80 R13) *** • – • –

Geremd max. massa 1.000 kg (750 kg NL, BE), Tempo 100, hydraulische 
schok dempers, banden 195/70 R14 1.000,– – 1.000,– –

OffRoader max. massa 1.500 kg, Tempo 100, geremd, hydraulische schok-
dempers, steekmaat LK 5 x 165,1, velgen Dotz Dakar zwart, banden 235/85 
R16

– • – •

OffRoader special edition Black matzwarte opbouw met zilverkleurige 
accenten – 1.000,– – 1.000,– 

OffRoader special edition Khaki-Dark kakikleurige opbouw met matzwarte 
accenten – 1.000,– – 1.000,– 

Aanhangwagen opties

Aluminium velgen voor de straataanhanger met oplooprem 195/70 R14
(prijs per velg) 700,– – 700,– –

Reservewiel met bevestiging voor stalen velgen 300,– 700,– 300,– 700,– 

Bagagerails in de aanhangwagenbak met 4 spanhaken en 2 sjorbanden 500,– 500,– 500,– 500,– 

     Sperstang voor bagagerails (b.v. ter bescherming van de keuken) 200,– 200,– 200,– 200,– 

Heavy duty disselbox, geanodiseerd aluminium 100 x 40 x 36 cm, in zilver 
of zwart **** – 900,– – 900,– 

Jerrycan 20 liter met bevestiging en speciale spanbanden 200,– 200,– 200,– 200,– 

Bagagerek uit hoogwaardig roestvrij staal 4.050,– 4.050,– 4.050,– 4.050,– 

Fietsendrager vast gemonteerd op de dissel (2 fietsen) **** 200,– 200,– 200,– 200,– 

Kogelkoppeling geïntegreerd in de dissel tbv trekhaakfietsendrager – 400,– – 400,– 

Trekhaakfietsendrager (2 fietsen) – 700,– – 700,– 

Koppelingsslot vast gemonteerd, met safetybal 200,– 200,– 200,– 200,– 

Accessoires

Liersysteem tbv opheffen tentplatform (draagvermogen 500 kg) 400,– 400,– 400,– 400,– 

Alle prijzen in Euro
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** Prijzen gelden voor nieuw gemonteerd af fabriek

• Standaarduitrusting
– Niet leverbaar

TopDog 140 TopDog 160

Basisprijs 5.200,– 5.500,–

Hoofdtent

Individuele kleurcombinaties 10 standaard kleuren geen meerprijs geen meerprijs

Frame en stokken verzinkt inclusief draagtas • •

Frame en stokken roestvrij staal inclusief draagtas 305,– 305,– 

Zonneluifel aan panoramavenster • •

Klittenbandsysteem voor tassenset en haken • •

Dekzeil blauw • •

     kleuroptie Zwart, Grijs of Olive** 200,– 200,– 

Afspanmateriaal Scheerlijnen, tentharingen, tenthamer • •

Bolon-tapijt als grondzeil • •

Reparatieset • •

Tentuitbreiding

Extra zonneluifel  stokken verzinkt 400,– 400,–

     stokken roestvrij staal  505,– 505,–

Ruimteverdeler voor de slaapcabine 400,– 400,–

Uitvalbeveiliging voor het bed 90,– 90,– 

 

Inrichting

Bed polyschuimmatras • •

     premium koudschuimmatras en comfortvering** 500,– 500,– 

Tassenset voor klittenbandsysteem 150,– 150,–

Haken 6 stuks, voor klittenbandsysteem 20,– 20,–

Accessoires

Liersysteem tbv opheffen tentplatform (draagvermogen 500 kg) 400,– 400,– 

Alle prijzen in Euro

Daktenten

Denk a.u.b. aan de aanwijzingen op bladzijde 7



OffRoader

OffRoader max. massa 1.500 kg, Tempo 100, geremd, hydraulische schokdempers, steekmaat LK 5 x 165,1, velgen Dotz Dakar 
zwart, banden 235/85 R16 7.100,–

OffRoader special edition Black matzwarte opbouw met zilverkleurige accenten 8.100,–

OffRoader special edition Khaki-Dark kakikleurige opbouw met matzwarte accenten 8.100,–

Aanhangwagen opties

Aluminium deksel 820,–

Dekzeil 305,–

Naar aanleiding van vragen van klanten bieden we onze OffRoader aanhangwagen 
ook afzonderlijk aan, zonder tentopbouw, als transportaanhanger voor zwaar terrein. 
De voorbereiding voor bevestiging van het tentplatform is wel standaard aanwezig, 
voor het geval later toch een 3DOG camping-tent aangebracht moet worden.

Alle prijzen in Euro

OffRoader zonder tentplatform
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Uitgebreide outdooraccessoires voor trektochten met uw 3DOG camping tenttrailer of 
daktent vindt u bij de 3DOG camping dealers, op de speciale 3DOG camping-pagina‘s 
in de Movera catalogus vol kampeeraccessoires of online bij www.movera.com.

Extra uitrusting



Passie voor kwaliteit
Tenttrailers en daktenten van 3DOG camping brengen plezier en zijn een betrouwbare metgezel tijdens 
droomvakanties. Ze zijn daarvoor bijzonder comfortabel en ruim, van extreem hoge kwaliteit en robuust. Elk 
onderdeel is doordacht tot in het kleinste detail en getest. Door passie voor perfectie, nauwgezet vakmanschap 
en het gebruik van hoogwaardige materialen, is een hoge mate van kwaliteit gegarandeerd.

Hoe komt uw nieuwe reisbegeleider bij u? 
De aflevering van uw nieuwe tenttrailer of daktent vindt plaats bij een van de officiële 3DOG camping dealers. 
Voor transport naar de betreffende dealer worden transportkosten doorberekend. Met vragen over transport, 
aflevering en kentekenregistratie kunt u zich direct tot de 3DOG camping dealers richten. 

AANWIJZINGEN
Alle in deze prijslijst genoemde prijzen zijn in Euro, incl BTW. Genoemde prijzen zijn niet bindende prijsaanbeve-
lingen van 3DOG camping GmbH en gelden af fabriek. Handelaren zijn in hun individuele prijsstelling vrij. Met 
uitgave van deze prijslijst verliest elke voorgaande zijn geldigheid, wijzigingen voorbehouden. Veranderingen 
aan de constructie van het product die ten goede komen aan de kwaliteit, zekerheid en functionaliteit voor-
behouden. Leveringen geschieden onder voorbehoud van de algemene voorwaarde van 3DOG camping GmbH.
Stand: 8/2017

3DOG camping GmbH
Holzstraße 19, D-88339 Bad Waldsee
Filiaal Hamburg: Beerenweg 6-8, D-22761 Hamburg
Telefoon: + 49/40-6966 8850, E-mail: mail@3DOGcamping.eu

Vrije kleurkeuze met onze configurator
www.3DOGcamping.eu

facebook.com/3DOGcamping
youtube.com/3DOGcamping




