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De MAC Box producten zijn perfect voor iedereen die 
rijdt in een combi, MPV of bestelwagen zoals bijvoorbeeld 
Volkswagen Caddy (Life), Citroen Berlingo, Renault 
Kangoo, Ford Transit, etc. In een paar minuten van gewone 
auto met zijn dagelijkse functionaliteit naar Minicamper!*
De compacte Campingmodules MAC Box zijn ideaal voor 
iedereen die van reizen, vrijheid en vakantie houdt. Kosten 
wil besparen door het combi gebruik van gewone auto en 
Minicamper. Niet aan een dure hotelkamer of campingplaats 
gebonden is, maar wil genieten van de maximale vrijheid 
die er bestaat ! In de MAC Box, bestaande uit 2 modules, 
zit alles wat u nodig heeft: een heerlijk 2 persoons bed, een 
comfortabele keuken met ruime koelbox en extra opbergruimte. 
Zowel de bed- als keuken modules zijn ook afzonderlijk van 
elkaar verkrijgbaar. Het unieke is dat u de MAC Box alleen maar 
in uw auto hoeft te plaatsen en klaar staat voor een spontaan 
vertrek naar een heerlijke plek waar je met een grote camper niet 
eens kunt komen. Deze droom wordt werkelijkheid ! 

Vakantie? Wanneer en waar zoals u dat wilt, dat is uw nieuwe vrijheid! 
Maak van uw Combi / MPV of bestelauto in één hand omdraai een Minicamper! Hoe?  
Met de MAC Box. De Modulaire Auto Camper Box

MAC Box 4 you?

MAC Box keuken 
en bed module, 

van auto naar minicamper  
en weer terug!

* Vanwege het demontabele karakter van de MAC Box is het in NL fiscale 25% 

wegenbelasting tarief NIET van toepassing.
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Voor wie is de MAC Box?
De uit een keuken en bed bestaande MAC Box 
is voor de avontuurlijke reiziger en globetrot-
ter: vandaag hier, morgen daar. Altijd op zoek 
naar mooie plekjes. Je bent snel weg met de 
MAC Box in je eigen auto, voordelig en zonder 
parkeer narigheid. Vrijheid, Blijheid. Het ultieme 
reis- en camper gevoel. 

MAC Box voor avonturiers en sporters; 
mountainbiken, surfen, roeien, vissen, duiken, 
zwemmen, wandelen, deltavliegen, kajakken, 
bergklimmen en nog veel meer. Met enthousi-
asme sporten en de natuur opsnuiven.  
Overnachten waar je wilt. Dé MAC Box zorgt 
voor dé ontspanning in je actieve vrije tijd.

De keuken
De keukenunit beschikt over een kooktoestel, 
afwasbak, watertank met pomp en kraan, 15 lt. 
koelbox, besteklade en overige proviand laden. 
U kunt direct aan de slag want alles wat u in een 
keuken nodig heeft is binnen handbereik. 

Het bed
Het bed is in één beweging naar voren te klap-
pen, bestaat uit een 2 delig multiplex vouwsys-
teem en wordt met een speciaal koppelsysteem 
bevestigd aan achterkant van de keukenunit. 
Aan de voorkant kan het vouwsysteem worden 
opgehangen aan de gordelbevestigingspunten 
van de B stijl in de auto. Zonder veel moeite 
heeft u zo een bed en onder de bed bodem kunt 
u gewoon uw bagage laten liggen Wanneer u 
de achterbank verwijdert creëert u nog meer 
bagageruimte. U ligt heerlijk op een 7 of 10 cm 
dik gestoffeerd matras voorzien van afneembaar 
hoeslaken.

In enkele minuten van auto  
naar Minicamper! 
De handige, praktische en doordachte MAC Box 
is ideaal voor iedereen die van vrijheid, onaf-
hankelijkheid en spontaan ontstane vakanties 
houdt. Achterklep open, rugleuningen achter-
bank horizontaal, de MAC Box erin, vastzetten 
door middel van kleine bouten in bestaande 
fixatie punten of bodem geleiderails. Aansluiten 
op de 12 Volt* aansluiting. De MAC Box biedt 
een direct operationele keuken, in één handling 
uitgeklapt ruim bed en veel opbergruimte. Je 
Minicamper is startklaar om spontaan voor bijv. 
een lekker lang weekend de wijde wereld in te 
trekken. Vanwege het demontabele karakter van 
de MAC Box is het in NL fiscale 25 % wegenbe-
lasting tarief NIET van toepassing.
* Een 12 Volt aansluiting in de kofferruimte van de auto is 
noodzakelijk!

Standaard uitrusting
Bed en slaapmodule 
2 delig gelamineerd multiplex vouwslaapsysteem 
met compleet aluminium sta- en hangsysteem.                                                                              
De bedmaat is afhankelijk van het type auto, 
minimaal Br. 115 cm x L. 190 cm. 
3-delig 7 of 10 cm. gestoffeerd koudschuim 
matras. Elastisch wasbaar hoeslaken.

Keukenmodule
3-delig keuken systeemmeubel met afhankelijk 
van het model 5-7 zachtsluitende / dempende 
kastladen.1-Vlams Bright Spark kooktoestel met 
verwisselbaar 230 gr. gaspatroon.12 en 230 
Volt WAECO TC 14 koelbox, afm. Br. 58 cm. H. 
38,5 cm. D. 36 cm. U kunt ook kiezen voor de 
WAECO CF 35 koel/vries combinatie. Kunststof 
15 liter schoonwatertank  met 12 Volt dom-
pelpomp. Geïntegreerde handzame kunststof 

spoelbak met inklapbare kraan. 12 Volt aansluit-
module t.b.v. koelbox en waterpomp. Kunststof 
bestekbak.

Componenten voorbeeld  
keukenmodule
Links 
•  Lade met spoelbak en kraan.
• 15 liter PVC Schoonwatertank met 12 Volt 

dompel waterpomp.
• Besteklade incl. bestekbak. 
• Kooktoestellade met 1 vlams gaskooktoestel.

Midden
•  Ruime koelkastlade voorzien van 12 en  

230 Volt WAECO TC 14 koelbox.

Rechts 
• 2 ruime voorraad-, proviand- en  

groenteladen.

Materialen
Fraaie styling en solide! 12 mm. watervast 
populieren multiplex met CPL laminaat en 
afgebiesd met kantenband. RVS wasbakplaat. 
Geanodiseerde aluminium profielen. Hoog-
waardig meubelbeslag zoals Blumotion zacht 
sluitende / dempende kastlade geleiders met 
openstand vergrendeling. Push-lock ladesloten. 
De frontpanelen van  de laden zijn verkrijgbaar 
in verschillende (metallic) kleuren, in harmonie 
bij uw auto.

Gewichten
• Keukenmodule: 47 kg
• Koelbox 15 kg
• Slaapmodule 13 kg
• 3-delig basis matras met polyester stof 
• gestoffeerd 7 cm. 8 kg
• 3-delig luxe matras met polyester stof 
• gestoffeerd 10 cm. 10 kg

Voor welke auto’s is de MAC Box leverbaar?
Momenteel al voor 25 verschillende modellen 
auto’s; o.a. Peugeot Partner en Expert, Citroën 
Berlingo en Jumpy. Opel Combo Tour en Vivaro, 
Ford Tourneo, Connect en Transit. VW (maxi) 
Caddy, Transporter T4, T5, Sharan en Touran. 
Fiat Doblo en Scudo. Nissan NV 200. Renault 
Kangoo, Trafic en Espace. Mercedes Citan, 
Viano en Vaneo. Andere modellen auto’s  op 
aanvraag. Besluit u een andere auto te kopen?? 
Geen probleem want de MAC Box past in veel 
verschillende automodellen. Ook is inruil van de 
gebruikte MAC Box bespreekbaar als blijkt dat 
u een ander type nodig heeft voor uw nieuwe 
auto.
 
Prijzen
Complete set incl. Waeco TC 14 koel combi-
natie bestaande uit de keuken- en bed module 
vanaf Euro 2.750,= incl. 21 % btw. Excl. trans-
port- en montagekosten. Alle modules zijn ook 
afzonderlijk van elkaar verkrijgbaar. De prijzen 
zijn afhankelijk van het type auto, hiervoor 
prijzen op aanvraag. 

Levertijd
De gemiddelde levertijd bedraagt 4 weken en is 
afhankelijk van het seizoen.

Garantie
6 maanden na levering. Op de apparatuur geldt 
de garantie die door de fabriek wordt verstrekt.

Accessoires
Grillplaat voor kooktoestel, windscherm 
voor kooktoestel, hangtassen voor zijkant 

auto,Waeco CF 35 koel/vries combinatie.  
Luifels, gordijnensets, dikker 10 cm 3-delig 
matras, toiletten, stand-alone achtertent, etc. 
Prijzen op aanvraag. Extra persoonlijke opties 
en wensen zijn bespreekbaar en tegen meer-
prijs verkrijgbaar.

De modules zijn  ook afzonderlijk verkrijgbaar

Uniek, demontabel en kostenbesparend

Ideaal voor de  onafhankelijke avonturier

Complete set vanaf

€ 2.750,-
all-in*

*vraag naar de voorwaarden

Meer informatie of demonstratie?
Maak hiervoor vrijblijvend een afspraak in 
Soest. Volledige specificaties vindt u op onze 
website: www.macbox.nl  button “macbox” 

JB KAMPEERAUTO’S BV

Privé en Kantoor Blaricum: 
T. +31 (0) 33-622 45 97

Presentatie – en Werkplaats Soest :  
T. +31 (0)35 - 603 50 18 
M. +31 (0) 6  53 488 232
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