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www.ququq.info

Bekijk de video op onze
website en ontdek hoe

snel en simpel de Ququq
Box werkt:

www.ququq.info

DE KEUKEN  �
De uitschuifbare keuken beschikt over

een 2-pits kooktoestel, windscherm

en opbergvak. U kunt direct aan de

slag want alles wat u nodig heeft is

binnen handbereik. Naast het keuken

opbergvak biedt de box nog 100L

opbergruimte, 20L schoonwater en

een aluminium spoelbak. Alles

wat je in een keuken nodig hebt.

HET BED  �
Het bed is in één beweging naar

voren te klappen en hangt aan de
gordelpunten van de B-stijl in uw

auto. Zonder moeite heeft u zo een
bed en onder de bedbodem kunt u

gewoon uw spullen laten liggen.
U ligt heerlijk op een 10 cm dik

koudschuimmatras. Door de
achterbank te verwijderen creëert

u nog meer bagageruimte.

DE INBOUW  �
Door de handgrepen aan

de zijkant van de Box is

deze gemakkelijk in de

bagageruimte te plaatsen.

Verdere aanpassingen aan

de auto zijn niet nodig.

De QUQUQ is robuust en

degelijk en wordt met de

hand gemaakt in Duitsland.

www.ququq.info

De Mini-Camper uit de Box:

In 1 minuut van personenauto naar camper

Q U Q U Q

Standaarduitrusting:

• Uitschuifbare kookmeubel

• Windscherm

• 2 Pits kooktoestel

• 2 Waterzakken

met kraantje a 10L

• 2 Roestvrijstalen

spoelbakken

• Matras van 10cm dik

• Onderlaken

De QUQUQ Box past in

de volgende auto's:

• Citroen Berlingo

• Dacia Dokker

• Fiat Doblo

• Ford Tourneo Connect

• Mercedes Citan

• Mercedes Vaneo

• Nissan NV 200

• Opel Combo

• Peugeot Partner

• Renault Kangoo

• VW Caddy

Technische veranderingen voorbehouden, optische wijzigingen zijn mogelijk.

Gewicht: Box met uitschuifbare kookmeubel

en bedframe 60kg

(zonder kooktoestel, watervoorziening en matras)

Maten Box: B 110 x D 75 cm

Maten Bed: 110 x 195 cm

QUQUQ Campingbox

Hölterstraße 13

D-45549 Sprockhövel

Tel +49 - 23 24 - 59 77 40

Fax +49 - 23 24 - 59 68 75

info@ququq.info

www.ququq.info

www.campingbox.info

www.facebook.com/QUQUQinfo

www.youtube.com/QUQUQinfo



QUQUQ is voor de

wereldreiziger:

Vandaag hier, morgen daar.

Altijd je neus achterna ...

Met QUQUQ ben je snel en

flexibel onderweg. In je

eigen auto, goedkoop en

zonder parkeerproblemen.

QUQUQ voor de impulsieve en avontuurlijke mensen:

Dit weekend aan zee. Ongepland en onafhankelijk,

zonder eerst een kamer te moeten boeken ...

Dat geeft plezier en bespaart geld. Met QUQUQ kun

je er snel en voordelig op uit.

QUQUQ voor sporters: Surfen,

fietsen, zeilen, wandelen,

zweefvliegen, kanovaren,

bergbeklimmen ... met volle

overgave sporten en genieten van

de natuur. En ’s avonds simpelweg

blijven waar je bent. Nog even

iets eten en drinken en dan lekker

naar bed. QUQUQ zorgt voor de

ontspanning in je actieve vrije tijd.

vrijheid
impulsief
flexibel
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Super simpel

De QUQUQ module is praktisch en doordacht:

Zo wordt het bed, inclusief 10 cm dikke

koudschuimmatras, in 1 beweging uitgeklapt.

Dus geen onderdelen in elkaar klikken of de

auto ombouwen. Ook de keuken met 2-pits

kooktoestel, 20 liter schoonwater, spoelbak,

werkblad en opbergruimte zijn snel bereik-

baar en meteen te gebruiken. Allemaal zonder

ombouwen.

Licht, robuust en compact

De QUQUQ Box is extreem robuust zonder

zwaar te worden, zodat het pakket altijd goed

handelbaar blijft. Alle gebruikte materialen

zoals aluminium, watervaste multiplex en

roestvrijstaal zorgen voor een lange levens-

duur. En mocht u ooit een andere auto kopen?

Geen probleem: De QUQUQ Box past in bijna

alle hoogdak kombi’s zoals de Caddy,

Kangoo, Partner, Berlingo, Combo, Doblo,

Tourneo en Vaneo.

Achterklep open, de Box erin en gaan!

De compacte Camper-Box QUQUQ is ideaal

voor iedereen die van vrije en spontane reizen

houdt, maar nog geen camper heeft kunnen

of willen aanschaffen. De QUQUQ biedt een

keuken, bed en opbergruimte in 1 box. Simpel-

weg QUQUQ in de kofferruimte plaatsen en

binnen 1 minuut is je mini-camper startklaar.

Bon Voyage!


