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Ontworpen
voor avontuur ! 

COLLECTIE COMPACTE 
HEFDAK-CARAVANS NL 
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De Mini Freestyle modellen zijn compacte, lichtgewicht en makkelijk  
te trekken caravans, met als exclusief voordeel dat ze lager zijn  

dan 2m wanneer het hefdak is ingeklapt.

Dankzij de geringe hoogte, breedte van 1,95 m en totale lengte van 3,95 m  
tot 4,42 m, kan de caravan bij u thuis in een standaard garage  

worden opgeborgen, altijd klaar voor vertrek !

Perfekt voor ontspannen
en gezellig reizen

Inhoud

DE VOORDELEN

Kennis maken met de wereld
van compacte caravans!
www.mini-freestyle.comMADE IN 

FRANCE
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Een makkelijk 
te trekken caravan

Een robuuste  
caravan

Een verlaagde  
hefdak caravan

Een Design  
caravan

Een alles-in-één  
caravan met vele voordelen

Afmetingen
•  Mogelijk om in een standaard garage te stallen  
• Eenvoudig te trekken  
• Altijd reisklaar 
• Minder brandstofverbruik  
•  Hoogte onder 2 m (dus geen toltoeslag op de 

autowegen)
• Rationele volumes, lichtgewicht modellen 

Ontwerp
•  Polyester opbouw: beter bestand tegen 

weersinvloeden en beschadigingen
• Optimale natuurlijke ventilatie dankzij het hefdakdoek 
• Koelkast met drie energiebronnen (Gas, 12 V of 230 V)

Dit zijn lang niet alle 
unieke voordelen :#MyMinifreestyle

Vergeet niet om de hashtag

te vermelden in uw publicaties 
  op Instagram of Facebook en uw 
     beste herinneringen te delen!

Voor nadere informatie over onze  
hefdak-caravans kunt u Terecht op 
onze website!
www.mini-freestyle.com

POLYESTER 
ZIJWANDEN

1,9
8m

1,95m

POP-UP 
DAK
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De caravan van duurzame 
caravaneigenaars

De MINI FREESTYLE 270 is bedoeld voor liefhebbers 
van spontaan en avontuurlijk kamperen.  

Dit comfortabele en praktische model zal zeker  
bij u in de smaak vallen.

Makkelijk te trekken en te hanteren. U zult verbaasd  
staan van zijn functionaliteit.

Voor 2 
personen

L : 3,95 m
H : 1,98 m 750 kg

EIGENSCHAPPEN : 

•  Grote toegangsdeur aan de 
achterzijde

• Dak uit verstevigd polyester
• Schokdempers
•  Zitgroep ombouwbaar in groot 

bed van 140 x 190 cm
• Koelkast van 85 L
• RVS 2-pits fornuis + aanrecht

TOURING PAKKET (Optie)

• Antislingerkoppeling AKS 3004
• Serviceluik 750 X 300 mm
• Reservewiel staal (disselbak)
• Reservewielhouder

Optionele uitrusting voor fietsvervoer

SPORTING PAKKET (Optie)

• Aluminium velgen
• Hordeur

Heeft u graag meer
 technische informatie?
www.mini-freestyle.com



98

290
COLLECTIE COMPACTE HEFDAK-CARAVANS     |     2023

De droomcaravan 
voor 2 

De compacte en lichte, MINI FREESTYLE 290 is uitgerust met 
een badkamer met toilet en wastafel. De keuken bevindt zich 

aan de achterzijde en de zitgroep kan gemakkelijk worden 
omgevormd tot een comfortabel 2-persoons bed.

Voor spontane weekends, vakanties met z'n tweeën of met 
vrienden,  de MINI FREESTYLE 290 past zich aan al uw wensen 

en behoeftes, waar u maar wilt, wanneer u maar wilt.

Voor 2 
personen

L : 4,42 m
H : 1,98 m 1000 kg

EIGENSCHAPPEN : 

• Verstevigde polyester dak
• Schokdempers
• RVS 2-pits fornuis + aanrecht

• Koelkast van 85 L
•  Eethoek ombouwbaar in groot bed 

van 140x190 cm
•  Badkamer met WC en wastafel

TOURING 
PAKKET (Optie)

•  Antislingerkoppeling  
AKS 3004

• Serviceluik 750 X 300 mm
• Reservewiel staal (disselbak)
• Reservewielhouder

DOUCHE 
PAKKET (Optie)

• Douchebak
• Boiler Truma Therme 5L (230V)
• Flexibele handdouche
• Douchegordijn
• Verswatertank 45L
• Afvalwatertank 30L

Heeft u graag meer
 technische informatie?
www.mini-freestyle.com

SPORTING 
PAKKET  (Optie)

• Aluminium velgen
• Hordeur
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300
300racing

The caravan 
for passionate  
riders An all-in-one

The MINI FREESTYLE 300 RACING EDITION 

is optimised to allow you to share your passion 

wherever you go.

This ultracompact space combines the comfort of a 

caravan with the joy of transporting 

your motorbike anywhere.

Practical with or without a motorcycle, it has a lifting 

floor with a ramp, and 2 sleeping configurations to 

give you the choice of sleeping with  

or without your bike.

An easy-to-tow 
caravan

A rigid  
caravan

A low-profile 
pop-up caravan

A designer  
caravan
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De caravan voor 
sportievelingen

Voor sportieve weekenden of voor langere perioden zal de MINI 
FREESTYLE 300 zich aan elke situatie weten aan te passen  

om u het beste te bieden voor uw uitstapjes.

Denk ook aan de (optionele) fietsen- en motor-transporthouder 
waardoor uw tweewielers kunt meenemen op uw steeds 

sportievere weekends.

Bestaat ook in een Racing-uitvoering 
voor gepassioneerde caravangebruikers!

Speciale brochure.

Voor 2 
personen

L : 4,42 m
H : 1,98 m 1000 kg

EIGENSCHAPPEN : 

•  Grote toegangsdeur aan de 
achterzijde

• Verstevigde polyester dak 
• Schokdempers

•  Ruime zitgroep van 187 x 190 cm 
naar wens ombouwbaar in de lengte 
of de breedte

• Koelkast van 85 L
•  RVS 2-pits fornuis + aanrecht

TOURING PAKKET (Optie)

• Antislingerkoppeling AKS 3004
• Serviceluik 750 X 300 mm
• Reservewiel staal (disselbak)
• Reservewielhouder

Heeft u graag meer
 technische informatie?
www.mini-freestyle.com

SPORTING PAKKET (Optie)

• Aluminium velgen
• Hordeur
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BELANGRIJK : de opties toegevoegd aan de standaarduitrusting betekent een 
vermindering van het laadvermogen. Het rijklaar gewicht is de optelsom van 
het leeggewicht plus het gewicht van de standaarduitrusting.

Technische Eigenschappen

STOFFERING NAPOLI

KEUKEN

MEUBILAIR 

VLOER

TRIGANO VDL
1, avenue de Rochebonne - CS 69003 - 

07302 TOURNON-SUR-RHÔNE CEDEX - FRANCE

Meer detail in foto's…

Sommige modellen afgebeeld in de folder kunnen gefotografeerd zijn met uitrustingen die als optie worden aangeboden. De eigenschappen van de afgebeelde modellen kunnen variëren van land tot land. Niettegenstaande de bestede zorg aan het ontwerp en de realisatie van deze folder, is dit geen contractueel document. Mini Freestyle 
kan ten allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging, de karakteristieken van de verschillende modellen wijzigen. Mini Freestyle kan niet verantwoordelijk worden geacht voor wijzigingen aangebracht door haar leveranciers, noch voor typografische fouten die voorkomen bij de uitgave van de folder. Elke reproductie van deze folder, zelfs 
gedeeltelijk, is verboden. Gelieve niet op de openbare weg te gooien. Uw verdeler houdt zich ter uwer beschikking om uw verder te informeren. Aarzel niet hem te contacteren.In geval van een versie in meerdere talen, is het de Franse tekst die doorslaggevend is. Alle technische kenmerken (teksten en foto’s) zijn geldig op het moment van 
afdrukken (augustus 2022) en worden door Mini Freestyle als indicatie gegeven. Zij kunnen gewijzigd worden, vaak vanwege technische vooruitgang. Niet-contractueel document.

Alle papier kan worden 
gesorteerd en gerecycled

Certifié PEFC 
pefc-france.org

Mini Freestyle neemt 
deel aan duurzaam 
bosbeheer door zijn 
publicaties te drukken 
op PEFC-gecertificeerd 
papier.

NIET VERSTREKTSERIE OPTIE

Alle technische informatie vindt u 
www.mini-freestyle.com/nl/

Video's
360°

Technische 
informatie Optie

MATEN (m) EN GEWICHTEN (kg)
Aantal slaapplaatsen 2 2 2 2
Totale lengte incl. Dissel 3,95 4,42 4,42 4,42
Totale breedte 2,02 2,02 2,02 2,02
Hoogte met ingeklapt dak 1,98 1,98 1,98 1,98
Hoogte met open dak 2,33 2,33 2,33 2,33
Opbouwlengte 2,90 3,30 3,30 3,30
Binnenlengte 2,50 2,97 2,97 2,97
Binnenbreedte 1,90 1,90 1,90 1,90
Stahoogte 1,92 1,92 1,92 1,92
Leeggewicht 562 628 657 777
Rijklaar gewicht +/-5% 579 645 674 794
Max. Toelaatbaar gewicht 750 1000 1000 1200
Administratief gewichtswijziging 800-1200 750-1200 750-1200
TECHNISCHE GEGEVENS
Gegalvaniseerd chassis en disselbomen
Onafhankelijke wielophanging met schokdempers
Antislingerkoppeling AKS 3004 7
Motortransportstandaard 20
Fietsentransportstandaard 11
MOVER 35
Aluminium velgen 27
Reservewiel (staal) in disselbak 14
Voortent-rails
Skirts uit Polyester 
Polyester Zijwanden
Polyester Dak met opbouw uit canvas
LED-verlichting voortent
OPENINGEN
Openslaande vensters 3 4 3 3
Voorraam
Afmetingen deur (mm) 1230 x 980 1411 x 530 1230 x 980 1230 x 980
Combirollo's
Hordeur hele hoogte 5
Dakluifel 12
Serviceluik 750 X 300 mm 1
Isolering Hefdak 2
Mechanisch hefdaksysteem
SPECIFICATIES
2-pits RVS gasstel
RVS spoelbak
Trimixte koelkast (L) (12V/230V/GAS) 85 85 85 70
TV aansluiting
TV steun 2
Cassette-toilet porta potti 6
Cassette WC 
SLAAPGEDEELTE
Zitgroep ombouwbaar in bed (cm) 190x140 190x140 190x187 190x187
WATER EN STROOM
Douche Pakket* 16
Gasverwarming Truma 14
Boiler Truma Therme 5L (230V) 4 10L GAZ
Verswatertank 45L 6
Afvalwatertank 30L 4
Drinkwater-jerrycan 20L
Douchegordijn 1
Douchebak 2
Flexibele handdouche 2
Buitendouche aansluiting
Omvormer 230/12V met aardlekschakelaar en Lader
Stopcontacten 230 V 3 3 3 3
Voorbereiding voor accu (kabel en box) 3
Elektrische lier 10
Propaangas geschikt

*Boiler Truma Therme 5L (230V), Douchebak, Flexi-
bele handdouche, Douchegordijn, Verswatertank 
45L, Afvalwatertank 30L


