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Kamperen en caravans staan al meer dan 35 
jaar centraal in ons werk. Ons doel is de waarde 
van uw vakantie met de productie van door-
dachte en professionele tenten te verhogen. 
Door intensieve gesprekken met onze klanten, 
leveranciers, specialisten en vakbekwame 
medewerkers komen er geweldige oplossingen 
tot stand!

De huidige catalogus is speciaal gewijd aan bijpassende voortenten en 
luifels voor caravans. Ook ons aanbod groeit. Zodat u de juiste tent kunt 
vinden, wij staan overal tot uw beschikking met woord en daad. 

Bezoek ons online en gebruik onze productfilter. Neem contact op met 
uw vertrouwde dealer. Bezoek onze showroom op de verkooplocatie in 
Baunatal. Niet mogelijk? Dan kunnen wij u ook telefonisch en middels 
onze website adviseren. 

Op onze homepage vindt u tal van adviezen, informatie en interessante 
productvideo’s. Graag sturen wij u stofstalen toe zodat u onze argumenten 
nog beter kunt begrijpen!

Het gaat over uw huis onderweg. vertrouw ons!

Wij heten u ook van harte welkom namens het hele Dwt-team op de reis 
naar uw nieuwe voortent. 

Uw Sybille en Claus Winneknecht

Als je werk je roeping 
geworden is, 
dan zijn er geweldige 
dingen mogelijk!

De belangrijkste thema’s voor onze tenten op een rij
Wij noemen u altijd de maximale mogelijkheden van het model. Dit moet u er echter niet van weerhouden om een 
all-seasontent of seizoenstent mee op reis te nemen. Maar om de redenen die we reeds aangaven, moet u geen lichte 
reistent als seizoens- of all-season tent gebruiken.

Nieuw model of een model in vernieuwde uitvoering in de collectie 2022/23.

Met de productfilter vindt u met slechts een paar klikken online de juiste dwt-tent voor uw vakantie. 
Wij adviseren u graag in een persoonlijk gesprek.

U heeft een voorselectie gemaakt van verschillende tentmodellen en wilt nu de bijzonderheden en 
de uitrusting van de tenten vergelijken. Met onze online tentenvergelijking op dwt-tenten.nl 
kan dat in één oogopslag. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust telefonisch contact met ons op.

Wij kunnen niet alle informatie in de catalogus vermelden. Op internet op dwt-tenten.nl geven wij in 
beeld en tekst nog meer aanwijzingen. Daar vindt u verklaringen van details, tips voor de opbouw en 
het gebruik en nog meer aanvullende tentmodellen.

Prijsvoordeel voor modellen of voor aanvullend aangeboden pakketten met toebehoren bij de modellen. 
Geld besparen zonder op kwaliteit in te moeten boeten. Vele factoren maken dit mogelijk.

Online bestelaanvraag: U heeft een tentmodel  op het oog, maar toch heeft u nog vragen over het 
beoogde gebruik, de maatbepaling of over de ondergrond van uw kampeerplaats. Vraag het ons online! 
Wij nemen dan contact met u op om in samenspraak met u uw vragen uitgebreid te bespreken. Zo weet 
u zeker dat u de juiste tent heeft gekozen. Deze optie is ook beschikbaar voor de meeste accessoires.

Gratis stofmonsters: Maak uzelf voor uw vakantie vertrouwd met uw tent. U kunt voor veel modellen uit 
ons assortiment gratis stofstalen bestellen met gedetailleerde informatie zodat u in alle rust uw beslissing 
nemen kan. Uiteraard geven we ook nauwkeurige informatie over eigenschappen en materialen.

Reistenten: moeten licht en eenvoudig op te bouwen zijn, zijn bij voorkeur gemaakt van lichte, licht- en 
waterdampdoorlatende materialen en beschikken over grote gaasramen, die een goede dwarsventilatie 
mogelijk maken. Reistenten moeten overzichtelijke perioden tijdens de vakantie kunnen doorstaan

Seizoenstenten: moeten bestand zijn tegen de weersomstandigheden, die tijdens het seizoen van 
voorjaar tot herfst op de voortent inwerken. Ze worden overwegend langdurig op een locatie opgebouwd. 
De uitrusting is uitgebreider en afgestemd op dit gebruik. Aanpassingen van het frame aan de plaatselijke 
omstandigheden worden hierbij altijd aanbevolen.

All-seasontenten: dankzij het gebruikte materiaal kunnen de tenten het hele jaar door worden gebruikt. 
De uitrusting is uitgebreid en hierop afgestemd. Het frame van all-seasontenten moet qua afmetingen 
(diameter en wanddikte van de framebuizen) altijd afgestemd zijn op de betreffende locatie en het te 
verwachten weer.

Eigenaren van caravans met een hefbed zijn bij Dwt op het juiste adres! Dit symbool geeft aan dat 
deeltenten, voortenten en zonnedaken geschikt zijn voor deze hogere caravans. 

easy-klasse: direct leverbaar, tijdloos design, aantrekkelijke en overtuigende uitrusting, zeer goede 
prijs – zeg ook: echt easy!
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Wilt u uw bestaande cassetteluifel aanvullen en uitbreiden? Wij bieden 
u een breed scala wandmodules en uitvoeringen aan waarmee u uw 
cassetteluifel kunt aanpassen van zonwering tot een comfortabele en 
hoogwaardige voortent.

Naast complete tenten en deeltenten behoren ook luifels tot de basis-
uitrusting van iedere kampeerder. Of u nu kiest voor een eenvoudig 
rechthoekig gesneden versie of een modulesysteem met uitbreidings-
mogelijkheden, alle modellen zijn een voordelig en licht alternatief 
voor zware zonneschermen.

Deeltenten worden slechts voor een deel in de rail van de caravan 
vastgemaakt. Of u nu op zoek bent naar een reistent of tent voor het 
hele jaar, bij ons vindt u tussen de meest uiteenlopende modellen, 
stoffen en framecombinaties precies wat u zoekt.

Complete tenten worden over de volledige lengte van de caravan inge-
trokken en zijn met koorden met de caravan verbonden. Wij bieden u 
een ruim assortiment van modellen: van het instapmodel voor een gun-
stige prijs tot de individueel op maat gemaakte tent en verschillende 
tentdieptes tot 350 cm.

Naast het omvangrijke assortiment aan tentmodellen bieden wij u ook 
een heleboel nuttige toebehoren. Bijzonder veelzijdig is de Shadow- 
modul, die zich laat uitbouwen van luifel tot volwaardige tweede tent. 
Geniet van een echt wooncomfort!

DEELTENTEN

vanaf pagina 42 vanaf pagina 58vanaf pagina 12

vanaf pagina 64 vanaf pagina 71

LUIFELS

SPECIALSLUIFELTENTEN SPECIALE UITVOERING

COMPLETE TENTEN

INHOUD

Onze “Special-modellen” bieden oplossingen aan voor bepaalde cara-
vans, waarvan de bouwwijze buiten de norm ligt, omdat ze hoger zijn 
of de tentkoordrail een afwijkende vorm volgt. Daarnaast zijn er nog 
andere modellen, zoals de met de “Red Dot Design Award” bekroonde 
voortent Curve. Onze speciale oplossingen tonen wij u online op 
dwt-tenten.nl/_producten/specials
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Wanneer je in de mooiste weken van het jaar ontspannen en zorgenvrij genieten wil moet je kunnen vertrouwen 
op het product. Om ervoor te zorgen dat dit lukt, zorgen wij dat alle processen in de hoogste kwaliteit worden 
uitgevoerd. Beginnend bij het ontwerp van een nieuwe tent, materiaalkeuze en productie tot aan de nauwgezette 
eindcontrole. Wij laten we niets aan het toeval over. Alleen als alle componenten perfect op elkaar zijn afgestemd, 
biedt een Dwt-tent het hoogste niveau van betrouwbaarheid, veiligheid, kwaliteit en levensduur. Daarom ontwik-
kelen, vervaardigen en controleren wij als Duitse fabrikant onze producten met de grootste zorg, zodat we voor elk 
van onze producten voldoen aan de norm “Made in Germany” en je er voor velen jaren van kunt genieten. 

Een voortent dient als een belangrijk en mooi verlengstuk van de leefruimte, maar moet tegelijkertijd ook bescher-
ming bieden tegen ongunstige weersomstandigheden. Wij hanteren strikte richtlijnen waar onze tenten aan moeten 
voldoen zodat uw tent deze invloeden kan trotseren. Alle functionaliteiten en kenmerken van onze tenten zorgen 
ervoor dat je vakantie een ontspannen tijd wordt. 

In onze productiefaciliteiten vertrouwen we op geschoolde en gekwalificeerde specialisten die hun vak verstaan 
en verantwoord, zorgvuldig en professioneel handelen. Deze kennis en ervaring vormen de basis voor ons overtui-

gende kwaliteitsniveau. 

Geloof ons op ons woord: kwaliteit is onze norm - voor de mooiste dagen van het jaar.

Kwaliteit is onze norm.
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Gekwalificeerd en gemotiveerd: onze medewerkers.
De productie van onze tenten vertrouwen wij uitsluitend toe aan uitstekend 
opgeleide medewerkers. Zij zetten de hoge technische eisen van de product-
ontwikkeling om. Met ambachtelijke vakbekwaamheid en jarenlange ervaring 
produceren wij de hoogwaardige dwt-voortenten en -luifels.

Wij doen het liefst alles zelf.

Uw wensen zijn doorslaggevend – tenslotte gaat het om uw vakantie. Als één van de toonaangevende fabrikanten van tenten in Duitsland en Europa 
kennen wij de eisen van onze klanten en maken wij ieder tentmodel met veel zorgvuldigheid en grondige productkennis.

Met de hand gemaakt: onze kwaliteitstenten.
Persoonlijkheid speelt bij dwt een belangrijke rol. Precies daarom worden 
onze tenten met de hand gemaakt. Met de ondersteuning van ultramoderne 
naaimachines hebben onze medewerkers alles onder controle en kunnen ze 
aan uw individuele wensen voldoen. En omdat bij een dwt-tent een passend 
dwt-tentframe hoort, produceren wij ook dat zelf.
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Onze op maat gemaakte Individuele klasse: Atelier Chalet. 
Soms moet het gewoon iets meer zijn – met een tent die volgens uw wensen 
op maat gemaakt wordt. Als u geen kant-en-klare tent koopt, moet u onze 
Individuele klasse eens van dichterbij bekijken. Want ook bij ons voortent-
model Atelier Chalet is niets kant-en-klaar.

Laat niets aan het toeval maar wel aan ons over. Samen met u ontwikkelen 
wij uw individuele Atelier Chalet en houden daarbij rekening met al uw 
wensen. Omloopmaat, tentdiepte, dakvorm, kleuren, wandvorm, uitvoering, 
erker, frame – de lijst met individualiseringsmogelijkheden is lang. Helemaal 
in tegenstelling tot de productietijd. Want wij willen dat u uw op maat 
gemaakte Atelier Chalet niet zoals veel auto’s pas na maanden in ontvangst 
kunt nemen.

Wij hebben de tent die perfect bij u past.

Atelier Chalet p. 34 – 41
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Als professionele tentenfabrikant besteden we speciale aandacht aan het 
complexe onderwerp “materiaal”. Voor ons krijgt dit onderwerp beduidend 
meer inhoud dan alleen de keuze van tentdoek die vaak door de kampeerder 
wordt aangesproken en gedefinieerd door de waterkolom. Om Dwt-tenten te 
doen overtuigen, vragen we alle partners die bij het productieproces betrokken 
zijn om het continue ontwikkelingsproces vooruit te helpen. De waterkolom 
is slechts één parameter voor platte stoffen, maar niet het enige belangrijke. 
Alle materialen die in een tent worden gebruikt, moeten geschikt zijn voor 
buitengebruik en natuurlijk voor ons minimaal voldoen aan de specificaties 
en normen. Materialen en kleine onderdelen die in onze tenten worden ver-
werkt, zijn waterafstotend.

De stof die uw dromen waar maakt! 

Zowel op grote als kleine schaal – wij volgen de ontwikkelingen in naaigaren 
kritisch en met bijzondere aandacht, zij zijn onder andere verantwoordelijk 
voor de stabiliteit en samenhang van de textielstructuur. Hoogwaardige 
naaigarens moeten voldoen aan de vereiste dichtheid van de naad en de 
zekerheid bieden voor jarenlange sterkte. Zowel buitentextiel als de naden 
en naaigarens worden extreem blootgesteld aan UV-straling en moeten 
daarom bestand zijn tegen de toenemende uitdagingen van omgevings-
invloeden. 
We beloven wat we kunnen waarmaken. Overtuig uzelf van de gebruikte 
materialen en kwaliteiten. Voor een groot aantal van onze tenten bieden wij 
stofstalen aan. Laat ons uw favorieten weten en wij sturen u de stofstalen 
toe.

Bestel nu eenvoudig stofstalen via: 
dwt-tenten.nl/_stofstaaltjes
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Met reiscamping bedoelen we korte vakantieverblijven/een korte standtijd van 
enkele dagen tot weken op een en dezelfde plaats. U wilt en zult de tent vaker 
afbreken. U dient op uw reizen altijd rekening te houden met het gewicht van uw 
tent.

Seizoenscamping associëren wij met een standtijd vanaf de lente tot de herfst, 
voornamelijk op één plek. De tent moet tegen slechter weer kunnen. Stevige mate-
rialen en stabiele frames zijn daarom net zo belangrijk als een functionele uitrusting 
die comfort en veiligheid verbetert

Met all-seasoncamping bedoelen we gebruik van uw voortent op 365 dagen per jaar. 
Voor het materiaal noch voor het frame en de uitvoering mag u compromissen sluiten 
als u het hele jaar door plezier van uw voortent wilt hebben. 

Wat is de plaats van de toekomstige locatie van uw nieuwe tent? Bomen, met name bomen die 
hars afscheiden, vereisen speciale, geschikte materialen met het oog op onderhoud en duur-
zaamheid. Ook begroeiing vlak bij de staplek in de vorm van heggen of bomen, met inbegrip van 
vogelpoep, hebben invloed op het materiaal. De wisselwerking van zout water in verbinding met 
uv-straling heeft eveneens een uiterst agressief effect op het materiaal.

Elke tent kan met toebehoren voor het geplande gebruik worden ge  optimaliseerd. U hebt 
de keuze uit extra tentstangen, speciaal afspanmateriaal, stormbanden, stormstokken, wind-
schermen en overige toebehoren. De vakhandel en wij geven u graag advies!

De tent moet bij jou en je caravan passen!

Wij zien onze taak en uitdaging om aan uw verwachtingen te voldoen zodat u tevreden bent 
met uw voortent. Maar naast een doordacht product vraagt dit ook om deskundig en uitge-
breid advies. Als fabrikant houden we dagelijks tal van consulten en beantwoorden we al uw 
vragen. Met gedegen advies willen we u vanaf het begin de zekerheid geven die u wilt voor 
uw beslissing.

Om het advies voor u altijd transparant en begrijpelijk te maken, noemen we hier essentiële kern-
vragen. Daarnaast beschikken wij over diverse tools die wij onder andere ook online beschikbaar 
stellen om de weg naar uw nieuwe voortent nog eenvoudiger te maken.

Ten eerste moet u zichzelf de vraag stellen voor welk doel u graag een tent wilt. Want elke 
vorm van kamperen, of het nu gaat om reiscamping, seizoenscamping of all-seasoncamping, 
stelt weer andere eisen aan uw uitrusting en dus aan uw voortent.  Via de standtijd en het 
verblijf op een en dezelfde plek bepalen wij de campingmethode. 

10



195 cm

C

H

15 cm 15 cm

A B

A

B

De omloopmaat is bij het aanschaff en van een tent een centraal onderwerp, want de juiste 
afmeting beslist grotendeels de pasvorm van uw nieuwe tent aan de caravan. Bij volledig 
ingetrokken voortenten hebben we het over omloopmaat, bij gedeeltelijk ingetrokken 
voortenten over gedeeltelijke intrekmaat.
Wij meten de originele voertuigen altijd in hun serieuitvoering af fabriek. Aan de hand van 
een aantal detailmaten geven wij u bij elke ons bekende caravan een aanbeveling voor de omloop-
maat. 

Met de gegevens van uw caravan (product, modeljaar, bouwserie en model) ontvangt u deze 
aanbeveling voor de oomloopmaat via onze online afmetingcalculator: dwt-tenten.nl/_maat.
Wij onderhouden deze database regelmatig.

Bij deeltenten waarvan het midden is ingetrokken, vertellen wij u de basisafmeting en eventueel 
ook de dakmaat als de zijwanden van de tent schuin zijn.  Let bij de maatvergelijking op de vorm-
geving van de zijwanden van uw caravan en op de positie van deur, ramen en servicefl appen.

Bij deeltenten waarvan de linker- rechterkant is ingetrokken, sluit een zijde van uw voortent 
volledig aan op de caravan. De andere zijwand bevindt zich op het oppervlak van de voertuig-
wand. De gedeeltelijke intrek maat geeft  u informatie over de precieze positionering van de 
zijwand. Meet vanaf bodempunt A door de tentkoordrail tot aan de plaats waar uw tent moet 
eindigen en de zijwand verticaal moet aansluiten (punt B). Door middel van de gedeeltelijke 
intrekmaat kunt u daarna de omloopmaat defi niëren. 

Kwaliteit betekent voor ons ook een uitgebreide service.
Uiteraard verheugen wij ons er ook op als u onze stand bezoekt op 
beurzen – of onze showroom in Baunatal (D). Op beide plekken kunt u 
in alle rust onze tentmodellen bekijken en gedetailleerd en vakkundig 
advies inwinnen. Onze showroom staat het hele jaar online en off line 
voor u klaar. U vindt onze beurskalender op onze homepage via  
dwt-tenten.nl/_jaarbeurzenevenementen
En natuurlijk houdt onze service ook na de aankoop niet op. Als uw 
tent beschadigd zou raken, repareren wij de schade natuurlijk.
Individuele wijzigingen zijn ook mogelijk voor de modellen in de com-
fort- en luxeklassen. Spreek ons gewoon aan!

Vragen? Neem contact met ons op via de service-line
of schrijf een e-mail naar: nederland@dwt-zelte.de

Deze code leidt u direct naar
de Afmetingcalculator 

dwt-tenten.nl/_maat

Hier vindt u nog meer tips voor 
het aanschaff en van uw tent: 

dwt-tenten.nl/_aankopp
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COMPLETE TENTEN De complete tent strekt zich uit over de volledige lengte van de caravan en is daar-
mee de grootste variant van de voortent. Ze is geschikt voor de drie vakantievor-

men (reiscamping, seizoencamping of permanent kamperen) en zorgt voor 
een duidelijke vergroting van het woon- en gebruiksoppervlak.

Complete tenten van dwt laten niets te wensen over. Kies uw model 
volgens uw individuele behoeft es en eisen. U zult verrast zijn over 

de talloze mogelijkheden die wij u bieden.
Primusklasse Comfortklasse

Luxeklasse Individuele klasse
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Maat Bürstner 
Averso Plus/
Premio Plus

Dethleffs
C’go Up

LMC 
Style Lift

Weinsberg 
CaraOne

10 PLUS 390 PUH
11 PLUS 410 TS
13 PLUS 440 TK 465 KR 430 K
15 PLUS 500 TS 540 EUH
16 PLUS 510 TK, 520 TL 525 KR 500 K

COMPLETE TENTEN

De complete tenten  
 in het dwt-assortiment.

Vaste verbinding: complete tenten zijn via de pees en rails met de caravan 
verbonden. Naargelang de diepte van de voortent kunt u een maximum aan 
ruimte voor uw caravan creëren. Verschillende materiaalcombinaties en uit-
rustingen verlenen de tent haar bijzondere karakter. De tenten bestaan uit 
verschillende delen wat de opbouw vergemakkelijkt. Bovendien kunt u 
kiezen hoe u de afzonderlijke wandelementen gebruikt.

Met verschillende ontwerpen en een breed scala aan uitrustingsdetails bieden 
we aantrekkelijke oplossingen voor elke eis en elk doel. 

Voor een betere oriëntatie hebben we op de volgende cataloguspagina’s 
onze voortenten onderverdeeld in vier tentklassen. Maar ook onze online 
tools “Productzoeker” en “Productvergelijking” kunnen helpen bij het kiezen 
van de juiste tent.

Voor individualisten hebben wij met ons model Atelier Chalet een com-
plete tent in ons assortiment, die u volgens uw wensen vrij kunt samen-
stellen. Pure luxe voor een eerlijke prijs. Vanaf bladzijde 34 komt u meer te 
weten! 

Gedetailleerde informatie over de uitrustingskenmerken van de complete 
tenten vindt u op de bladzijden 14/15 in deze catalogus. Meer informatie 
over de afzonderlijke tenten vindt u bovendien op dwt-tenten.nl

Aanvankelijk een uitzondering en nu een standaard onderdeel 
van het assortiment zijn de “hefbedcaravan’s”. Een hefbed-
caravan is een hoger model caravan wat ernstige gevolgen 
heeft voor de pasvorm van de volledig ingeschoven voortent. 

Daarom bieden wij geselecteerde modellen (waaronder 
Jubilee 40 en de Paradies III) in speciale maten aan zodat uw 
voortent gegarandeerd de perfecte snit heeft! 
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PRIMUSKLASSE
De voortenten van de PRIMUSKLASSE beschikken al over een standaard basisuitrusting, waarmee kampeerders 
goed voorbereid hun vrije tijd kunnen doorbrengen. Op alle gebieden biedt de PRIMUSKLASSE de gebruikelijke 
dwt-kwaliteit. Wij bieden hier reeds het volledige programma aan: zo worden de hoogwaardige materialen 
vastgenaaid door onze gekwalificeerde naaisters met zeer technisch, duurzaam naaigaren. Dat is meer dan alleen 
standaard.

COMFORTKLASSE 
Als u meer comfort en veiligheid wenst, dat beetje extra weet te waarderen en niets aan het toeval wilt overlaten, 
kiest u een model uit de COMFORTKLASSE. Naast alle uitrustingskenmerken van de PRIMUSKLASSE biedt deze 
klasse standaard nog meer nuttige detailoplossingen. Let hiervoor op de aanvullende uitrustingsdetails van de 
specifieke modellen op de afzonderlijke productpagina’s.

Plus alle standaard uitrustingskenmerken van de   PRIMUSKLASSE.

1.  Stabiele, ingenaaide stormdrie-
hoeken: voor optimale krachten-
verdeling en voor de zekerheid. Bij-
zonder effectief in combinatie met 
een erachter geplaatste veranda-
stok of een stormstok.

2.  Bescherming tegen schuren: in de 
gevel ingenaaid, voorkomt bescha-
diging van het tentdoek aan de 
Dakliggers en stormstokken. 

3.  Ingenaaide holle zomen in de pet-
luifel: voor het exact geleiden van 
de spanstokken van de petluifel. 
Luifelspanstokken (optie) verster-
ken en stabiliseren de petluifel. 

4.  Dubbele windhoek: dit is een 
compensatie-element om de licht 
schuin geplaatste zijwand van de 
voortent aan te laten sluiten op de 
aerodynamisch verlopende voor-
zijde van de caravan. De pasvorm 
van de tent wordt zo verbeterd. Zo 
behoudt de rechter zijwand van de 
tent de door de constructie vereiste 
hoek, die voor een erkeraanbouw 
noodzakelijk is. De dubbele wind-
hoek en de zijwand beschikken elk 
over een tentkoord, zodat u bij de 
opbouw van de tent kunt kiezen. 

5.  Robuuste ritssluitingen verbinden 
de afzonderlijke tentdelen en slui-
ten ramen en deuren af. Wij maken 
uitsluitend gebruik van kwaliteits-
ritssluitingen van gerenommeerde 
fabrikanten, om de werking van de 
sluiting zo lang mogelijk te kunnen 
garanderen. 

6.  Horizontale holle zomen: voor de 
opname van stabiliserende extra 
stokken. 

7.  Tentkoord voor schroefloze 
varioclipelementen: bespaart het 
tijdrovende monteren van aange-

schroefde wandogen voor de 
bevestiging van de nokstokken. 
Vario-clip in de set als extra ver-
krijgbaar. 

8.  Voorbereiding om een stormband 
te bevestigen: (afb. rechts) via de 
vast ingenaaide steekgesp of bij 
tenten met een stormdak (geen 
petluifel) via de punt van de stok 
(afb. links)

1  Regengootkoord voor de regen-
goot aan de voortent: 
voor optimale afvoer van regen-
water. De regengoot is een optie. 

2  Twee afsluitbare gevelontluch-
ting: in de voorwand bevindt zich 
een noodbe- en ontluchting, deze 
zorgt voor meer frisse lucht en kan 
bij tocht ook worden afgesloten. 

3  Spanbare kapflap: zorgt voor 
beluchting en dwarsventilatie in de 
tent bij alle weersomstandigheden. 
Een goede beluchting vermindert 
vorming van condenswater. De 
spanbare kapflap kan ook worden 
opgerold en kan volledig worden 
afgesloten. (behalve bij Tango 240, 
Carat, optioneel bij Atelier Chalet). 

4  Verticale tunnels met klitten-
bandsluiting: verbetert de verbin-
ding tussen tenthuid en het frame, 
vermindert de beweging van de 
tenthuid bij wind en verhoog de 
stabiliteit.

5  Horizontale tunnels met klitten-
bandsluiting: vereenvoudig de 
montage van verandastokken en 
stormstokken (optie). Dit vergroot 
de stabiliteit van de tent.
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FUNCTIES

LUXEKLASSE
De waarde van de LUXEKLASSE zit hem in de complete uitrusting. In de LUXEKLASSE sluiten we geen compromissen. 
Het maximum is hier de norm. Naast de uitrustingsdetails van de PRIMUS- en COMFORTKLASSE bieden de tent-
modellen van de LUXEKLASSE nog meer detailoplossingen, die vooral seizoenskampeerders en permanente kampeer-
ders weten te waarderen. Deze oplossingen vergroten de gerieflijkheid en het comfort en bieden nog meer gemak 
bij het opzetten en spannen van de tent. Alles voor uw veiligheid op vakantie en tijdens uw afwezigheid. 

Plus alle standaard uitrustingskenmerken van de   PRIMUSKLASSE   en de   COMFORTKLASSE.

INDIVIDUELE KLASSE 
In de INDIVIDUELE KLASSE maken wij uw tent geheel naar uw wensen. De basisuitrusting van de tent laat al vrijwel 
niets te wensen over. Maar daarnaast kunt u nog meer aanpassingen kiezen uit de uitgebreide opties, die beant-
woorden aan uw ideeën en wensen. Tot het keuzeprogramma behoren dakvormen, tentdieptes, kleuren en de vorm-
geving van de wand. Maar dat is nog niet alles. We zetten niet alleen uw wensen in het middelpunt, maar kijken 
gelijktijdig ook naar uw caravan. Bij het op maat maken van uw individueel vervaardigde tent richten we ons op de 
vorm en het silhouet van uw caravan, we houden rekening met de opbouwsituatie en kunnen daarnaast ook ingaan 
op de eventueel al aanwezige tentvloer. Zo maken wij tenten, die net zo individueel zijn als uzelf. Voor de productie 
nemen we wat meer tijd. Maar we weten zeker dat we met onze INDIVIDUELE KLASSE tenten maken, waarop veel-
eisende kampeerders trots zijn. Tenten, die jarenlang mee zullen gaan tijdens uw verblijf.

Plus alle standaard uitrustingskenmerken 
van de   PRIMUSKLASSE,   de   COMFORTKLASSE   en de   LUXEKLASSE.

1.  Daktunnel met klittenbandsluiting: 
voor het bevestigen van de mid-
delste dakligger. Vermindert de 
beweging van het tentdak bij wind 
en verhoogt de stabiliteit.

2.  Dubbele raamflappen met ritsslui-
ting in de zijwanden: het gaas kan 
worden afgesloten door een flap 
met transparant folie, het volledige 
raam door een dichte raamflap van 
doek. Dit beschermt de raamfolie. 

3.  Dubbele gordijnrail: voor een-
voudig en snel ophangen van de 
gordijnen. 

4.  Afgedekte ritssluitingen: 
ingenaaide stroken dekken de ver-
ticale hoofdritssluitingen aan 

beide zijden af. Beschermt de rits-
sluitingen tegen vuil, vocht en 
UV-licht. Verlengt de levensduur en 
verbetert de werking. 

5.  Gordijnen in de zijwand: zorgen 
voor een aangename, gezellige 
ambiance. 

6.  Tentkoord-spanning: de individu-
ele, traploos positioneerbare 
spanning van het afspanrubber 
vereenvoudigt de opbouw van de 
tent dankzij vrij te kiezen span-
punten van het afspanrubber. 
Praktisch bij stenen in de grond en 
voor het opnemen van geschikte 
bevestigingsmogelijkheden aan 
het afspanrubber.

7.  Dubbele slikrand: bedekt de span-
ning van het afspanrubber. Aan de 
buitenkant loopt water weg, aan de 
binnenkant wordt de afspanning 
afgedekt. 

8.  Verstevigd 28 x 1 mm frame van 
stalen buizen: verhoogt de stabili-
teit en veiligheid. 

9.  Petluifelspanstokken en 
afstandsstukken: geven de petlui-
fel een bijzondere stabiliteit, die-
nen gezamenlijk voor het spannen 
van het dak en trotseren sterkere 
wind. Seizoens- en permanente 
kampeerders weten deze details 
te waarderen.

1.  Optimale of op maat gemaakte 
fabricage: deze tent, uw persoon-
lijke voorkeurstent, maken wij 
exclusief voor u – met de hand en 
met veel liefde voor het detail. 

2.  Individuele tentdiepte: noem ons 
de gewenste diepte van uw voortent. 

3.  De ventilaties (gaasinzetstukken) 
in de tochtstrook: bieden extra 
luchtinlaten, die in combinatie met 
de gevelontluchting voor frisse 
lucht zorgen en zo de vorming van 
condenswater verminderen. De 
ventilatie-inzetstukken in de tocht-
strook kunnen via klittenband-
sluitingen worden afgesloten. 

4.  Binnenhemel (dakbekleding aan 
de binnenzijde van ademend 
katoen): De binnenhemel met 
opdruk zorgt voor een bijzonder 
gezellige ambiance. De binnenhe-
mel creëert een isolerende lucht-
laag ten opzichte van het tentdoek 
en verlaagt zo de temperatuur van 
de binnenruimte. De binnenhemel 
heeft zo een vochtwerende werking 
en vermindert de vorming van con-
denswater. Gelijktijdig bekleedt de 
binnenhemel het dakframe. 

5.  Buistunnel met klittenband in het 
dak: Door de extra stokken in de 
tunnel te bevestigen verminder je 
de bewegingen van het tentdak bij 
wind en verhoogt je stabiliteit.
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PRINZ PLUS 240/300

240
300

PRIMUSKLASSE

De aantrekkelijke kleurencombinatie is tegelijkertijd erg trendy. 
De Prinz Plus is de juiste keuze voor alle seizoenen! Het materiaal is 
bestand tegen elk weertype, kan eenvoudig worden gereinigd en is 
bijzonder robuust. De ingenaaide tunnelzomen in de wanden bieden 
plaats voor extra stokken en zorgen voor meer stabiliteit. Indien u meer 
ruimte nodig heeft , kunt u langs de rechterkant een erker aanbouwen.

PVC-voortent tegen instapprijs
Nieuw: Diepte 300cm

De afbeelding toont Prinz Plus 240

1 De afbeelding toont Prinz Plus 240

2 tentdiepten
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Opties en aanbevolen accessoires Prinz Plus 240
Prijs in €

Prinz Plus 300
Prijs in €

Stalen frame 28 x 1 mm (meerprijs) 75,–
Voordeelpakket “pro 25” staal *) 115,–
Voordeelpakket “pro 28” staal **) 130,– 130,–
Erker (B x D) 145 x 230 cm (zie pagina 75)
Nok stok haak klem, staal 25 x 1 mm, 170–260 cm (per stuk) 24,–
Nok stok haak klem, staal 28 x 1 mm, 170-300 cm (per stuk) 33,– 33,–
Stormstok, staal 22 x 1 mm, 170–260 cm (per stuk) 25,– 25,–
Stormstok, staal 25 x 1 mm, 170–260 cm (per stuk) 26,50 26,50
Vario-clip (op pagina 77)
Stormband plus (1 paar) 42,– 42,–
Frame spanner 35,– 35,–
Binnenhemel 300,– 335,–
Universele luifel Shadow Modul op pagina 74. Op deze pagina’s vindt u nog tal van andere fraaie extra’s.

Maat Omloopmaat
in cm

Gewicht
in kg

Prinz Plus 240
Prijs in €

Gewicht
in kg

Prinz Plus 300
Prijs in €

9 791 – 820 36,0 940,– --- ---
10 821 – 850 38,0 1.000,– 40,0 1.220,–
11 851 – 880 40,0 1.070,– 41,0 1.310,–
12 881 – 910 41,0 1.110,– 42,0 1.360,–
13 911 – 940 42,0 1.145,– 44,0 1.415,–
14 941 – 970 43,0 1.195,– 45,0 1.455,–
15 971 – 1000 44,0 1.225,– 46,0 1.495,–
16 1001 – 1030 46,0 1.270,– 48,0 1.540,–
17 1031 – 1060 47,0 1.295,– 49,0 1.560,–
18 1061 – 1090 --- --- 51,0 1.660,–
Gelieve in ieder geval onze richtlijnen met betrekking tot de aanbevolen maten op pagina 11 in acht te nemen.

*) bestaat uit 2 nokstokken 
25 x 1 mm (170 - 260 cm), 
2 stormstokken 22 x 1 mm  
(170 - 260 cm), 
1 framespanner

**) bestaat uit 2 nokstokken 
28 x 1 mm (170 - 300 cm), 
2 stormstokken 25 x 1 mm 
(170 - 260 cm), 
1 framespanner

COMPLETE TENTEN

Materiaal: dak, voor- en zijwanden zijn 
gemaakt van hoogwaardig polyester, aan 
beide kanten met kunststofcoating, weerbe-
stendig en volledig afwasbaar. De raamfolies 
absorberen ca. 90 % van het UV-licht! 

Voorwand: deelbaar en uitneembaar, oprol-
bare deur links van het midden, ramen met 
gordijnen, horizontale tunnelzomen onder de 
ramen voor stormstokken of verandastokken, 
vanaf maat 16 linker voorwandraam verdeeld 
in 2 ramen.

Zijwanden: uitneembaar; ingangsdeur zij-
delings oprolbaar; horizontale tunnelzomen 
onder de ramen voor stormstokken, grote ven-
tilatieramen met folieflap, met rits afsluitbaar. 
Erker aan de rechterzijwand mogelijk. 

Frame: 25 x 1 mm staal (28 x 1 mm staal bij 
Prinz Plus 300); wij raden vanaf maat 11 twee 
extra nokliggers aan, vanaf maat 13 twee 
optionele stormstokken, vanaf maat 18 vier 
optionele nokliggers.

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Aanbevolen extra stokken 

(zie pagina 79)

1.  De segmenten van de voor- en zijwanden 
kunnen worden omgeklapt tot luchtige 
veranda waar het – beschermd tegen zon 
en wind –  heerlijk toeven is.

2. De zijwanden kunnen compleet verwijderd 
worden. Dat maakt het opbouwen van de 
tent tot een simpel karweitje.

3. Uitstekende dwarsventilatie door grote 
ventilatieramen in de zijwanden. Afbeelding 
toont Prinz Plus 240.

4. Grote ramen bieden een aangename en 
luchtige atmosfeer.

5. Voordeelpakket “Pro”: wordt geleverd 
met 2 nokstokken, 2 orkaanstokken 
en een frame spanner!

Maat 9–10 

Maat 11–12

Maat 13–17

Prinz Plus 240 Prinz Plus 300
Tentdiepte: circa 240 cm circa 300 cm
Luifel: circa 20 cm circa 20 cm

Maat 18
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WINNER

21

Het gewicht, de snelle, eenvoudige opbouw en de 
veelzijdige vormgeving – dat zijn de bijzondere kenmerken 
van deze lichte reisbegeleider. Kampeerders hebben van deze 
bouwwijze een klassieker gemaakt.
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Opties en aanbevolen accessoires Prijs in €
Dakspangereedschap 
(2 stalen nokstokken 25 x 1 mm incl. spanband) 65,–

Stormstok, staal 22 x 1 mm (per stuk) 25,–
Meerprijs alu frame 28 x 1 mm / 25 x 1,2 mm 40,–
Dakspangereedschap 
(2 x nokstokken alu 28 x 1 mm incl. spanband) 70,–

Stormstok alu 25 x 1 mm (per stuk) 26,50
Vario-Clip (zie pagina 77)
Stormband plus (1 paar) 42,–
Framespanner 35,–
Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 71.

Maat Omloopmaat in 
cm

Gewicht 
in kg

Adviesprijs 
in €

Speciale prijs 
in €

 8 761 – 790 24,0 1.170,– 935,–
 9 791 – 820 24,5 1.175,– 940,–
10 821 – 850 25,0 1.210,– 965,–
11 851 – 880 26,0 1.225,– 980,–
12 881 – 910 27,0 1.265,– 1.010,–
13 911 – 940 27,5 1.275,– 1.020,–
14 941 – 970 28,0 1.300,– 1.040,–
15 971 – 1000 28,5 1.320,– 1.055,–
16 1001 – 1030 29,0 1.365,– 1.090,–
17 1031 – 1060 29,5 1.400,– 1.120,–
18 1061 – 1090 30,0 1.435,– 1.145,–
19 1091 – 1120 31,0 1.450,– 1.160,–
20 1121 – 1150 32,0 1.470,– 1.175,–
21 1151 – 1180 33,0 1.545,– 1.235,–
Gelieve in ieder geval onze richtlijnen met betrekking tot de aanbevolen maten 
op pagina 11 in acht te nemen.

COMPLETE TENTEN
Tentdiepte: ca. 240 cm.

Materiaal: dak, voor- en zijwanden van trailtex-doek, licht-
echt, robuust en extreem licht en met een coating aan de 
buitenzijde. Spat- en slikranden van hoogwaardig polyes-
terdoek met aan beide zijden een coating van kunststof; 
weerbestendig en volledig afwasbaar. Met raamfolie absor-
beren ca. 90% van de UV-straling.

Dak: ingenaaide holle zomen in het dak voor petluifelspan-
stokken; voorbereiding in het dak voor optionele dakspan-
tool. Met de optionele dakspantool wordt een uitstekende 
spanning van het doek van het tentdak bereikt, ook als er 
geen voorwand ingezet is.

Voorwand: 2-delig en uitneembaar; ronde boogdeur met 
staldeureffect, naar de zijkant weg te rollen; grote ramen 
met transparante folie kunnen door gordijnen worden 
beschermd tegen zonlicht en tegen inkijk.

Zijwanden: uitneembaar; beide zijwanden beschikken over 
een gaasraam, afsluitbaar met een folieflap door ritssluiting. 
Daardoor is een zeer goede dwarsventilatie mogelijk.

Frame: 25 x 1 mm staal, wij raden vanaf maat 11 twee extra 
dakstokken aan, vanaf maat 13 twee extra stormstokken, 
vanaf maat 18 vier extra dakstokken, vanaf maat 21 vier extra 
stormstokken. 

1. De helft van de voorwand en de zijwand dienen als windscherm 
en de luifel biedt schaduw.

2. De rechter helft van de voorwand kan worden neergeklapt tot een 
luchtige veranda, waarin u gezellig en beschermd tegen de hitte 
kunt zitten.

3. De voorwand en zijdelen kunnen worden uitgenomen, voor diegenen 
die het nog luchtiger willen hebben. Bij zonnig weer een groot 
voordeel!

4. De dakspantool als ondersteuning voor een optimale spanning van het 
dakoppervlak.

INFO: Voortenten onderscheiden zich o.a. door hun 
dakvorm. De dakvorm is een centraal constructie-
kenmerk bij het bepalen van het aanbevolen gebruiks-
doel. Uitstekende petluifel beschermen de wanden, 
maar vormen tegelijkertijd ook vlakken die kwetsbaar 
zijn voor wind. De dakvorm moet altijd afgestemd zijn 
op de locatie van de tent. Over het algemeen is de dak-
vorm ook van invloed op de omvang van de stokken en 
dus op het gewicht van de tent. Daarom dienen rond-
reizende kampeerders vanwege de vaak onbekende 
reisbestemmingen eerder voor minder uitstekende 
petluifel te kiezen. Het stormdak, een dak zonder enige 
uitstekende petluifel, doet zijn naam alle eer aan en is 
bestand tegen stormachtige wind. Daarom is dit dak 
aan te bevelen voor regio’s, waar met bovenmatige 
wind rekening gehouden moet worden.

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Aanbevolen extra stokken 

(zie pagina 79)

Maat 8–10 

Maat 11–12

Maat 13–17

Maat 18–20

Maat 21
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JUBILEE 40 240/270

21

240
270

PRIMUSKLASSE

Afbeelding toont Jubilee 40 270

Het model Jubilee 40 is een typische reistent verkrijgbaar in twee 
verschillende tentdieptes. De standaarduitrusting laat daar geen 
twijfel over bestaan. Met het moderne, frisse en eigentijdse kleuren 
trekt u verbaasde blikken op uw vakantiebestemming. Geniet van het 
gemak van dit model en trakteer uzelf op wat meer ruimte!

2 tentdiepten

240: In de PLUS maten geschikt voor het bekende
hefbed caravans!
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Opties en aanbevolen accessoires Jubilee 40 240
Prijs in €

Jubilee 40 270
Prijs in €

Nok stok haak klem, staal 25 x 1 mm, 170–300 cm (per stuk) 28,50 28,50
Stormstok, staal 22 x 1 mm, 170–260 cm (per stuk) 25,– 25,–
Meerprijs aluminium frame 28 x 1 mm / 25 x 1,2 mm 75,–
Nok stok haak klem, alu. 28 x 1 mm, 170–260 cm gripstop (per stuk) 30,50
Stormstok, alu. 25 x 1 mm, 170–260 cm gripstop (per stuk) 26,50
Meerprijs staal frame 28 x 1mm 75,– 75,–
Nok stok haak klem, staal 28 x 1 mm, 170–300 cm (per stuk) 33,– 33,–
Stormstok, staal. 25 x 1 mm, 170–260 cm (per stuk) 26,50 26,50
Vario-Clip (siehe Seite 77)
Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 42,– 42,–
Gestängespanner 35,– 35,–
Innenhimmel 300,– 305,–
Universele luifel Shadow Modul op pagina 74. Op deze pagina’s vindt u nog tal van andere fraaie extra’s.

Maat Omloopmaat 
in cm

Gewicht 
in kg

Jubilee 40 240
Prijs in €

Gewicht 
in kg

Jubilee 40 270
Prijs in €

 9 791 – 820 27,0 1.100,– 28,0 1.170,–
10 821 – 850 30,0 1.140,– 31,0 1.210,–
11 851 – 880 33,0 1.210,– 34,0 1.285,–
12 881 – 910 34,0 1.255,– 35,0 1.355,–
13 911 – 940 35,0 1.335,– 36,0 1.395,–
14 941 – 970 36,0 1.390,– 37,0 1.450,–
15 971 – 1000 37,0 1.430,– 38,0 1.490,–
16 1001 – 1030 39,0 1.475,– 40,0 1.540,–
17 1031 – 1060 41,0 1.520,– 42,0 1.605,–
18 1061 – 1090 --- --- 43,0 1.665,–
13 PLUS Zie 

maatvoering 
op blz. 13

36,0 1.410,– --- ---
15 PLUS 38,0 1.510,– --- ---
16 PLUS 40,0 1.560,– --- ---
Gelieve in ieder geval onze richtlijnen met betrekking tot de aanbevolen maten op pagina 
11 in acht te nemen.

COMPLETE TENTEN

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Aanbevolen extra stokken 

(zie pagina 79)

Maat 9–10 

Maat 11–12

Maat 13–17

Materiaal: Dak en wanden van trailtex, polyesterweefsel aan de buiten-
kant gecoat; ademend, lichtecht en licht; aan beide zijden verhoogde 
spat- en slikranden van hoogwaardig polyesterweefsel met kunststof-
coating; weerbestendig en volledig wasbaar. De raamfolies absorberen 
circa 90% van de UV-straling!

Voorwand: Deelbaar en uitritsbaar; roldeur links van het midden; 
Venster met gordijnen; Horizontale buistunnels onder de ramen om 
stormstangen of verandastokken op te nemen. Vanaf maat 16 is het 
linker voorwandsegment in 2 ramen verdeeld.

Zijwanden: Verwijderbaar; Toegangsdeur opzij wegrolbaar; Horizontale 
buis tunnels voor stormstokken, grote ventilatieramen van muggengaas 
met folieflap die afsluitbaar is middels een ritssluiting.

Frame: 25x1 mm staal; Wij adviseren vanaf maat 11 twee extra dak-
stangen en vanaf maat 13 twee extra orkaansteunen. Optioneel en 
tegen meerprijs ook leverbaar met een 28x1 mm aluminium frame of 
28x1 mm stalen frame.

Info: Het gebruik van aluminium stokken wordt aanbevolen voor lichte 
reistenten en luifels. Aluminium stokken hebben aanzienlijke gewichts-
voordelen in vergelijking met stalen palen in dezelfde afmeting. Omdat 
aluminium echter een mindere stabiliteit (sterkte) heeft, wordt meestal 
een alternatief aluminium frame aangeboden in een sterkere afmeting. 
De geanodiseerde laag beschermt tegen roestvorming en vereist geen 
speciale zorg na gebruik. Om ervoor te zorgen dat uw tent plotseling 
bestand is tegen gewijzigde weersomstandigheden, moet u niet bespa-
ren op extra stokken. Voor luifeldieptes tot 240 cm kunnen aluminium 
stokken met een afmeting van 28 mm worden gebruikt, voor grotere 
tentdieptes adviseren wij aluminium stokken met een buisdiameter van 
32 mm om de stabiliteit te behouden.

1. De riante diepte van 270cm maakt het een 
ideale reistent met veel ruimte. 

2. Voor het populaire veranda-effect vouwt u 
de voorwand halverwege of volledig om de 
verandastang.

3. Dankzij de uitritsbare segmenten van de 
voorwand zit u comfortabel en beschermd 
tegen de hitte. 

4. Als u de voortent lekker wil laten luchten 
verwijdert u eenvoudig de gehele voor-
wand.

5. De voor- en zijwanden kunnen worden 
verwijderd. Een groot voordeel bij zonnig 
weer!

Jubilee 40 240 Jubilee 40 270
Tentdiepte: circa 240 cm circa 270 cm
Luifel: circa 20 cm circa 20 cm

Maat 18
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SWING 240/300

1 2

240
300

COMFORTKLASSE

De afbeelding toont Swing 300

240 of 300 cm diep – het model overtuigt op het eerste 
gezicht door zijn aantrekkelijke uiterlijk en moderne vormgeving. 
Deze voortent bewijst dat design en functie prachtig samen 
kunnen gaan.

2 tentdiepten
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Opties en aanbevolen accessoires Swing 240
prijs in €

Swing 300
prijs in €

Erker (B x D) 145 x 210 cm 515,–
Erker (B x D) 145 x 240 cm 555,–
Meerprijs stalen frame 28 x 1 mm 80,– 80,–
Meerprijs aluminium frame 28 x 1 mm / 25 x 1,2 mm 80,–
Meerprijs aluminium frame 32 x 1,5 mm 260,–
Vario-Clip (zie pagina 77)
Stormband plus (1 paar) 42,– 42,–
Framespanner 35,– 35,–
Binnenhemel 300,– 335,–
Universele luifel Shadow Modul op pagina 74. Op deze pagina’s vindt u nog tal van 
andere fraaie extra’s.

Maat Omloopmaat in 
cm

Gewicht 
in kg

Swing 240 
prijs in €

Gewicht 
 in kg

Swing 300 
prijs in €

11 851 – 880 36,0 1.690,– 37,5 1.850,–
12 881 – 910 37,0 1.750,– 38,5 1.930,–
13 911 – 940 40,0 1.860,– 41,5 2.045,–
14 941 – 970 41,0 1.925,– 42,5 2.115,–
15 971 – 1000 41,0 1.980,– 42,5 2.175,–
16 1001 – 1030 42,0 2.050,– 43,5 2.255,–
17 1031 – 1060 43,0 2.080,– 44,5 2.285,–
18 1061 – 1090 45,0 2.150,– 46,5 2.360,–
19 1091 – 1120 47,0 2.295,– 48,5 2.530,–
20 1121 – 1150 49,0 2.665,– 51,0 2.885,–
Gelieve in ieder geval onze richtlijnen met betrekking tot de aanbevolen maten 
op pagina 11 in acht te nemen.

COMPLETE TENTEN

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Aanbevolen pakket storm-

stokken (zie pagina 79)

Maat 11–12

Maat 13–17

Maat 18–20

Swing 240 Swing 300
Tentdiepte: circa 240 cm circa 300 cm
Luifel: circa 20 cm circa 20 cm

Materiaal: dak van trailtex TOP, wanddelen van trailtex; buiten gecoat 
polyester weefsel; Afwasbaar dak en zijwanden. Rotbestendig en 
weerbestendig; aan beide zijden verhoogde spat- en slikranden van 
hoogwaardig polyesterweefsel met kunststofcoating; weerbestendig 
en volledig wasbaar. De raamfolies absorberen ongeveer 90% van de 
UV-straling.

Voorwand: De helften van de voorwand zijn uitneembaar en verwis-
selbaar; voorwand kan voor de helft of ook volledig naar de veranda 
worden neergeklapt; horizontale en verticale holle zomen met klitten-
bandsluitingen; ingangsdeur oprolbaar; vast ingenaaide, grote inzetstuk-
stukken van muskietengaas voor een effectieve ventilatie, afsluitbaar met 
folieflappen.

Zijwanden: Beide zijwanden zijn onderling verwisselbaar, kunnen naar 
de veranda worden neergeklapt en beschikken elk over een raam met 
transparante folie en een ventilatieraam van muskietengaas met gordijn; 
ventilatieramen afsluitbaar door flap met transparante folie en aan een 
zijde uit te klappen; horizontale holle zoom met klittenbandsluiting; spe-
ciale gootrail voor achteraf aanbrengen van regengoten; Erkerbevesti-
ging rechts of links via de zijwandritssluiting.

Frame: 25 x 1 mm staal, vanaf maat 11 met twee extra nokstokken, 
vanaf maat 13 met twee extra stormstokken, vanaf maat 18 met vier 
extra nokstokken. Aluminium frame tegen meerprijs leverbaar.

1. Dankzij verwisselbare helften van de voor-
wand en verwisselbare zijwanden kunt u de 
tent vormgeven naar uw wensen

2. De helften van de voorwand en de zijwanden 
kunnen worden neergeklapt tot een luchtige 
veranda, waarin het gezellig en beschermd 
tegen de hitte zitten is.

3. De helften van de voorwand zijn onderling 
verwisselbaar. Zo kunt u de deur op twee 
verschillende posities plaatsen. Een aange-
bouwde erker (rechts of links mogelijk) 
biedt extra ruimte, bijv. voor een slaaptent.

4. Als u het bijzonder luchtig wilt hebben, neemt 
u gewoon de volledige voorwand en de zij-
wand uit.

5. De raamflap in de zijwand kan omhoog wor-
den gerold of kan als ventilatiekap naar 
buiten worden geklapt. De ventilatiekap 
zorgt bij slecht weer voor een goede venti-
latie in de tent.

6. Beide ventilaties in de voorwand zijn belang-
rijk voor een goede luchtcirculatie.

7. De nokventilatie laat de warme lucht 
ontsnappen en zorgt voor een aangenaam 
klimaat in uw tent.
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POLO 240/300

21

240
300

De uitrusting en de combinatie van materialen kenmerken
deze aantrekkelijke 5-delige reis- en seizoens-voortent.
Ademend doek in de wanden, grote ventilatieramen in de zijwanden
en de zichtbescherming door de raamfl appen geven dit model niet
alleen profi el, maar ook het gewaardeerde comfort.

De afbeelding toont Polo 240

2 tentdiepten

NIEUW: Ook verkrijgbaar in een diepte van 300 cm.
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Opties en aanbevolen accessoires Polo 240
Prijs in €

Polo 300
Prijs in €

Erker (B x D) 145 x 230 cm (zie pagina 75)
Meerprijs stalenframe 28 x 1 mm 80,–
Meerprijs aluminium frame 32 x 1,5 mm 260,– 215,–
Vario-Clip (zie pagina 77)
Stormband plus (1 paar) 42,– 42,–
Framespanner 35,– 35,–
Binnenhemel 300,– 335,–
Universele luifel Shadow Modul op pagina 74. Op deze pagina’s vindt u nog tal van andere fraaie extra’s.

Maat Omloopmaat 
in cm

Gewicht 
in kg

Polo 240
Adviesprijs 

in €

Polo 240
Speciale prijs 

in €

Gewicht 
in kg

Polo 300
Adviesprijs 

in €

Polo 300
Speciale prijs 

in €
10 821 – 850 34,0 1.465,– 1.170,– 36,5 1.665,– 1.330,–
11 851 – 880 39,5 1.545,– 1.235,– 42,0 1.765,– 1.410,–
12 881 – 910 40,5 1.620,– 1.295,– 43,0 1.840,– 1.470,–
13 911 – 940 44,5 1.710,– 1.365,– 47,0 1.950,– 1.560,–
14 941 – 970 45,5 1.775,– 1.420,– 48,0 2.025,– 1.620,–
15 971 – 1000 47,0 1.825,– 1.460,– 49,5 2.075,– 1.660,–
16 1001 – 1030 49,0 1.875,– 1.500,– 51,5 2.145,– 1.715,–
17 1031 – 1060 50,0 1.915,– 1.530,– 52,5 2.175,– 1.740,–
18 1061 – 1090 51,0 1.985,– 1.585,– 53,5 2.265,– 1.810,–
Gelieve in ieder geval onze richtlijnen met betrekking tot de aanbevolen maten op pagina 11 in acht te nemen.

COMPLETE TENTEN

Maat 10 

Maat 11–12

Maat 13–17

Frameschetsen
– Standaarduitvoering

1. De helften van de voorwand kunnen worden verwisseld en neer-
geklapt tot een luchtige veranda, waarin u gezellig en beschermd 
tegen de hitte kunt zitten.

2. Als u het bijzonder luchtig wilt hebben, neemt u gewoon de volledige 
voorwand en de zijwanden er uit. 3 raamflappen beschermen het 
raamfolie en beschermen tegen nieuwsgierige blikken.

3. De helften van de voorwand zijn onderling verwisselbaar. Zo kunt u de 
deur op twee verschillende posities plaatsen.

4. Bij regen biedt deze ventilatiekap bescherming en zorgt voor een 
goede continue ventilatie in de tent.

Polo 240 Polo 300
Tentdiepte: circa 240 cm circa 300 cm
Luifel: circa 20 cm circa 20 cm

Materiaal: dak, spat- en slikranden van hoogwaardig polyesterdoek met aan 
beide zijden een coating van kunststof; weerbestendig en volledig afwasbaar. 
Voor- en zijwanden van trailtex-doek, lichtecht, robuust en extreem licht en 
met een coating aan de buitenzijde. Het raamfolie absorbeert ca. 90% van 
de UV-straling.

Voorwand: De helften van de voorwand zijn uitneembaar en verwisselbaar; 
voorwand kan voor de helft of ook volledig als veranda worden neergeklapt. 
Ramen afsluitbaar door raamflappen en ritssluiting. De entreedeur kan 
worden opgerold.

Zijwanden: uitneembaar; beide zijwanden beschikken over een groot ven-
tilatieraam van muskietengaas met een door ritssluiting afsluitbare 
folieflap, dat ook bij slecht weer gebruikt kan worden. De afsluitbare 
folieflap kan worden opgerold en kan aan een zijde als ventilatiekap open 
worden gezet. Ook bij regen biedt deze ventilatiekap bescherming en zorgt 
voor een continue ventilatie in de tent ongeacht het weer. Entreedeur naar 
de zijkant weg te rollen; erkeraanbouw aan de rechter zijkant mogelijk.

Frame: 25 x 1 mm staal (28 x 1 mm staal bij Polo 300); vanaf maat 11 met 
twee extra dakstokken, vanaf maat 13 met twee extra stormstokken, Vanaf 
maat 18 met vier optionele nokliggers.

INFO: dwt rust talrijke tentmodellen uit met oprolbare en te spannen 
raamflappen als weer- en zichtbescherming in de zijwanden. Het belang-
rijke voordeel van deze wijze van uitvoering zit hem in de mogelijkheid om 
ook bij onzekere weersomstandigheden een dwarsventilatie tot stand te 
brengen. Bestrijd vorming van condens in de tent en open dankzij deze 
constructie de folieflap bij regen of sterke temperatuurschommelingen en 
maak zo de luchtverversing in de tent mogelijk.

Maat 18
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PARADIES III 240/280/300

21

240
280

300

COMFORTKLASSE

Soeverein en tijdloos – dat is het uiterlijk van het model 
Paradies III. Het nieuwe tentmodel maakt bovendien indruk 
met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Hoogwaardige 
materialen, een hoogwaardige afwerking en een uitrusting die 
speciaal voor de seizoens- en all-seasoncamping geselecteerd is, 
beantwoordt aan de wensen en behoeft en van ervaren kampeerders. 
Leverbaar in 240 cm, 280 cm of in 300 cm (extra grote diepte).

De afbeelding toont Paradies III 280

3 tentdiepten

NIEUW: nu verkrijgbaar in 3 verschillende tentdieptes.
240: In de PLUS-maten geschikt voor de bekende 
hefbed caravan
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Opties en aanbevolen accessoires Paradies III 240
Prijs in €

Paradies III 280
Prijs in €

Paradies III 300
Prijs in €

Erker (BxD) 145 x 230 cm (op pagina 75)
Stalen frame 28 x 1 mm (meerprijs) 80,– --- ---
Stalen frame 32 x 1,5 mm (meerprijs) 220,– 170,– 170,–
Aluminium frame 32 x 1,5 mm (meerprijs) 260,– 215,– 215,–
Pakket stormstokken Maat 9 - 12 160,– 160,– 160,–
Pakket stormstokken Maat 13 - 20 195,– 195,– 195,–
Pakket stormstokken Maat 21 - 22 230,– --- 230,–
Spanstok voor de petluifel staal 22 x 1 mm (per stuk) vanaf 17,50 vanaf 17,50 vanaf 17,50
Afstandsstuk, staal 22 x 1 mm (per stuk) 11,50 11,50 11,50
Vario-clip (op pagina 77)
Tochtstrook met ventilatie (op pagina 76) vanaf 75,– vanaf 75,– vanaf 75,–
Stormband plus (1 paar) 42,– 42,– 42,–
Frame spanner 35,– 35,– 35,–
Binnenhemel 300,– 310,– 335,–
Universele luifel Shadow Modul op pagina 74. Op deze pagina’s vindt u nog tal van andere fraaie extra’s.

Maat Omloopmaat 
in cm

Gewicht 
in kg

Paradies III 240 
Prijs in €

Gewicht 
in kg

Paradies III 280 
Prijs in €

Gewicht 
in kg

Paradies III 300 
Prijs in €

 9 791 – 820 38,0 1.610,– --- --- --- ---
10 821 – 850 39,0 1.690,– 45,0 1.795,– 46,0 1.835,–
11 851 – 880 44,0 1.725,– 51,0 1.875,– 52,0 1.925,–
12 881 – 910 45,0 1.785,– 52,0 1.980,– 53,0 2.025,–
13 911 – 940 49,0 1.835,– 57,0 2.010,– 58,0 2.055,–
14 941 – 970 51,0 1.890,– 58,0 2.130,– 59,0 2.175,–
15 971 – 1000 52,0 1.940,– 59,0 2.200,– 60,0 2.255,–
16 1001 – 1030 54,0 2.000,– 62,0 2.290,– 63,0 2.340,–
17 1031 – 1060 55,0 2.050,– 64,0 2.345,– 65,0 2.400,–
18 1061 – 1090 60,0 2.120,– 68,0 2.475,– 69,0 2.530,–
19 1091 – 1120 61,0 2.260,– 69,0 2.695,– 70,0 2.760,–
20 1121 – 1150 62,0 2.645,– --- --- 71,0 3.130,–
21 1151 – 1180 68,0 2.725,– --- --- 73,0 3.225,–
22 1181 – 1210 69,0 2.850,– --- --- 74,0 3.355,–
13 PLUS Zie 

maatvoering 
op blz. 13

50,0 1.835,– --- --- --- ---
15 PLUS 53,0 1.940,– --- --- --- ---
16 PLUS 55,0 2.000,– --- --- --- ---
Gelieve in ieder geval onze richtlijnen met betrekking tot de aanbevolen maten op pagina 11 in acht te nemen.

COMPLETE TENTEN

Materiaal: Dak, voor- en zijwanden zijn van 
hoogwaardig polyesterdoek met aan beide 
zijden een kunststofcoating, weerbestendig en 
compleet afwasbaar; de verwerkte raamfolie 
absorbeert ca. 90% van de UV-straling.

Voorwand: 2-delig, de segmenten zijn uit-
neembaar en kunnen onderling worden ver-
wisseld; raam voorzien van raamkleppen die 
middels ritssluitingen afsluitbaar zijn; de 
entreedeur is oprolbaar of naar de zijkant 
weg te rollen; veranda-effect; horizontale en 
verticale holle zomen met klittenbandsluitin-
gen; vanaf maat 16 met vier ramen; bij de 
maten 16 – 22 linker raam in de voorwand 
onderverdeeld in 2 ramen.

Zijwanden: uitneembaar; beide wanden met 
gaas-/folieramen en dubbele raamflap, de ver-
duisteringsflap wordt aan de zijkant afgesloten 
met een ritssluiting. Bovendien beschikken 
beide wanden over een afzonderlijk gaasraam, 
dat afgesloten kan worden met een verduis-
teringsflap en met een ritssluiting. De ver-
duisteringsflap van het gaasraam kan aan een 
zijde worden gespannen tot een ventilatiekap, 
waardoor een beschutte ventilatie, ongeacht 
het weer, in de tent mogelijk wordt. De rechter 
zijwand is bovendien uitgerust met een 

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Aanbevolen extra stokken 

(zie pagina 79)
– Aanbevolen pakket 

stormstokken 
(zie pagina 79)

Maat 9–10 

Maat 11–12

Maat 13–17

Maat 18–20

Maat 21–22

entreedeur, die naar de zijkant wegge-
rold kan worden. Horizontale holle zoom 
voor stormstokken met klittenbandslui-
ting in beide zijwanden; erkeraanbouw 
aan de rechter zijde mogelijk.

Frame: 25 x 1 mm staal (28 x 1 mm staal 
bij Paradies III 280 en 300), vanaf maat 11 
met twee extra nokstokken, vanaf maat 
13 met twee extra stormstokken, vanaf 
maat 18 met 4 extra nokstokken, vanaf 
maat 21 met 4 extra stormstokken.

1. De helften van de voorwand zijn 
onderling verwisselbaar. Zo kunt u de 
deur op twee verschillende posities 
plaatsen.

2. Alsof u op een veranda zit, zo voelt u 
zich, wanneer u de voorwand geheel 
of gedeeltelijk neerklapt.

3. Raamflappen beschermen het raam-
folie en beschermen tegen nieuws-
gierige blikken.

4. Het ruimtecomfort bij een diepte 
van 280 of 300cm is voor een seizoen- 
of jaartent optimaal.

5. In beide zijwanden ventilatieramen 
met ventilatiekap; beschutte dwars-
ventilatie bij elk weer.

Paradies III 240 Paradies III 280 Paradies III 300
Tentdiepte: circa 240 cm circa 280 cm circa 300 cm
Luifel: circa 20 cm circa 20 cm circa 20 cm
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TANGO 240/300

1

240
300

LUXEKLASSE

Tango is een voortent voor jaarkampeerders. 
Omvangrijke uitrusting en functionele detail-
oplossingen voldoen aan de verwachtingen van de 
veeleisende en ervaren kampeerders. Genoeg plaats 
gegarandeerd! Gewoon compromisloos.

De afbeelding toont Tango 300

2 De afbeelding toont Tango 240

2 tentdiepten
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3 4 5 6 7 8 9

Opties en aanbevolen accessoires Tango 240
Prijs in €

Tango 300
Prijs in €

Erker (BxD) 145 x 230 cm (op pagina 75)
Stalen frame 32 x 1,5 mm (meerprijs) 170,– 170,–
Aluminium frame 32 x 1,5 mm (meerprijs) 215,– 215,–
Pakket stormstokken Maat 10 - 12 160,– 160,–
Pakket stormstokken Maat 13 - 20 195,– 195,–
Pakket stormstokken Maat 21 - 22 230,– 230,–
Vario-clip (op pagina 77)
Tochtstrook met ventilatie (op pagina 76) vanaf 75,– vanaf 75,–
Stormband plus (1 paar) 42,– 42,–
Frame spanner 35,– 35,–
Binnenhemel 300,– 335,–
Boogdeur (extra segment voor voorwand) 250,– 250,–
Universele luifel Shadow Modul op pagina 74. Op deze pagina’s vindt u nog tal van 
andere fraaie extra’s.

Maat Omloopmaat in 
cm

Gewicht 
in kg

Tango 240 
Prijs in €

Gewicht 
in kg

Tango 300 
Prijs in €

10 821 – 850 43,0 2.005,– 48,0 2.225,–
11 851 – 880 52,0 2.075,– 54,0 2.340,–
12 881 – 910 54,0 2.125,– 57,0 2.485,–
13 911 – 940 60,0 2.195,– 62,0 2.540,–
14 941 – 970 61,0 2.250,– 64,0 2.655,–
15 971 – 1000 63,0 2.305,– 65,0 2.760,–
16 1001 – 1030 68,0 2.395,– 68,0 2.850,–
17 1031 – 1060 69,0 2.450,– 69,0 2.935,–
18 1061 – 1090 74,0 2.535,– 74,0 3.080,–
19 1091 – 1120 75,0 2.725,– 75,0 3.335,–
20 1121 – 1150 75,0 3.145,– 77,0 3.815,–
21 1151 – 1180 81,0 3.245,– 83,0 3.920,–
22 1181 – 1210 --- --- 84,0 3.965,–
Gelieve in ieder geval onze richtlijnen met betrekking tot de aanbevolen maten op pagina 
11 in acht te nemen.

COMPLETE TENTEN
Tango 240 Tango 300

Tentdiepte: circa 240 cm circa 300 cm
Luifel: circa 20 cm circa 20 cm

Materiaal: dak, voor- en zijwanden zijn vervaardigd van hoogwaar-
dige, aan beide zijden gecoat polyester, weerbestendig en volledig 
afwasbaar; de raamfolie absorbeert 90 % van de UV-straling.

Voorwand: 3-delig, alle segmenten zijn uitneembaar; Venster door 
raamkleppen met Ritssluiting afsluitbaar; Ingangsdeur uitwisselbaar 
en naar boven oprolbaar; veranda-effect; horizontale en verticale 
tunnels met klittenband voor storm- en verandastokken.

Zijwanden: uitneembaar, ingangsdeur zijdelings wegrolbaar; gaas-/
folieraam; dubbele raamflappen, beide verticaal met ritssluiting 
afsluitbaar; ramen van gordijnen voorzien; verticale en horizontale 
tunnelzoom voor stormstokken met klittenbandsluiting; erker-
aanbouw aan de rechterzijde mogelijk. 

Tango 300: met een bijkomend ventilatieraam aan beide kanten.

Frame: Tango 240 en Tango 300 met 28 x 1 mm staal incl. luifelspan-
stokken met twee afstandstukken; vanaf maat 11 met twee extra 
dakstokken, vanaf maat 13 met twee extra orkaanstokken, vanaf 
maat 18 met 4 extra nokstokken, vanaf maat 21 met 4 extra storm-
stokken. 

Tip: Dankzij de binnenhemel van stof en voldoende ventilatie wordt 
de vorming van condenswater binnen in de tent gereduceerd. Dit is 
aan te raden bij de modellen waarvan het dak of de wanden uit met 
kunststof (pvc) gecoat polyesterweefsel vervaardigd zijn. Daarnaast 
creëert de binnenhemel een aangename woonsfeer in de tent.

1.  De deur kan naar elke positie van de voorwand 
worden verplaatst zoals hier bijv. rechts t.o.v. 
het midden. 

2. De raamflappen beschermen tegen ongenode 
in kijk en tegelijkertijd ook tegen de UV straling 
(de afbeelding toont Tango 240).

3. Het ruimte comfort bij een diepte van 300cm is 
voor een seizoen of jaartent ideaal!

4. De ritsafdekkingen beschermen tegen vroeg-
tijdige verontreiniging en zonnestralen.

5. In beide zijwanden ventilatiegaas met een 
ventilatieklep zodat u kunt ventileren bij regen-
val zonder dat het inregent.

6/7. Verticale en horizontale tunnels met klitten-
band voor bevestiging van stormstokken, 
verandastokken en orkaansteunen in de zij-
wanden.

8.  Individuele, traploos verstelbare bodem-
afspanning.

9. Mooi zuiver: een dubbele verrottingsbestendige 
strook bedekt de afspanning; buiten loopt 
regenwater weg; binnen wordt de bodem afge-
dicht.

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Tunnelzomen dak
– Aanbevolen pakket 

stormstokken (zie pagina 
79)

Maat 10 

Maat 11–12

Maat 13–17

Maat 18–20

Maat 21–22
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CARAT 240/280

21

240
280

LUXEKLASSE

Pure stabiliteit: Dit exclusieve model voldoet aan de hoogste eisen 
aan functionaliteit en materiaal. Het extreme weerstandsvermogen,
de hoogwaardige afwerking en in het bijzonder de individuele opbouw
van de voorwand zorgen ervoor dat Carat de perfecte keuze is voor ieder 
seizoen. De variabele bodemafspanning is een handige eigenschap van deze 
jaartent! 

De afbeelding toont Carat 240

2 tentdiepten
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Opties en aanbevolen accessoires Carat 240
Prijs in €

Carat 280
Prijs in €

Erker (BxD) 145 x 230 cm (op pagina 75)
Stalen frame 32 x 1,5 mm (meerprijs) 180,– 180,–
Aluminium frame 32 x 1,5 mm (meerprijs) 245,– 245,–
Pakket stormstokken Maat 11 - 12 160,– 160,–
Pakket stormstokken Maat 13 - 19 195,– 195,–
Vario-clip (op pagina 77)
Tochtstrook met ventilatie (op pagina 76) vanaf 75,– vanaf 75,–
Stormband plus (1 paar) 42,– 42,–
Frame spanner 35,– 35,–
Binnenhemel 300,– 310,–
Boogdeur (extra segment voor voorwand) 250,– 250,–
Universele luifel Shadow Modul op pagina 74. Op deze pagina’s vindt u nog tal van 
andere fraaie extra’s.

Maat Omloopmaat 
in cm

Gewicht 
in kg

Carat 240 
Prijs in €

Gewicht 
in kg

Carat 280 
Prijs in €

11 851 – 880 67,0 2.310,– 68,5 2.550,–
12 881 – 910 68,0 2.400,– 69,5 2.640,–
13 911 – 940 72,0 2.480,– 73,5 2.730,–
14 941 – 970 73,0 2.535,– 74,5 2.795,–
15 971 – 1000 74,0 2.615,– 75,5 2.895,–
16 1001 – 1030 76,0 2.700,– 77,5 2.975,–
17 1031 – 1060 77,0 2.795,– 78,5 3.080,–
18 1061 – 1090 82,0 2.885,– 83,5 3.170,–
19 1091 – 1120 83,0 3.070,– --- ---
Gelieve in ieder geval onze richtlijnen met betrekking tot de aanbevolen maten op pagina 
11 in acht te nemen.

COMPLETE TENTEN
Carat 240 Carat 280

Tentdiepte: circa 240 cm circa 280 cm
Luifel: circa 30 cm circa 30 cm

Materiaal: dak, voor- en zijwanden van hoogwaardige, aan beide zijden 
met kunststof gecoat polyesterweefsel, weerbestendig, gelakt en volle-
dig afwasbaar; het verwerkte raamfolie absorbeert ca. 90% van de 
uv-straling!

Voorwand: 3-delig, alle segmenten zijn uitneembaar en onderling uit-
wisselbaar; ramen kunnen worden afgesloten met raamflappen met 
ritssluiting, ingangsdeur verplaats- en oprolbaar; verandaeffect, hori-
zontale en verticale tunnels met klittenband voor Storm- en veran-
dastangen.

Zijwand: Uitneembaar, ingangsdeur zijdelings oprolbaar; gaas-/folie-
raam; dubbele raamflappen afsluitbaar met ritssluiting; ramen uitgerust 
met gordijnen; horizontale en verticale tunnels met klittenbandsluiting 
voor stormstokken; erkeraanbouw mogelijk aan de rechterkant. 

Frame: 28 x 1 mm staal; incl. petluifelspanstokken en afstandsstokken, 
vanaf maat 11 met 2 extra dakstokken, vanaf maat 13 met twee extra 
orkaanstokken,vanaf maat 18 met 4 extra nokstokken.

Info: De vorming van condenswater is een natuurkundige reactie en is 
afhankelijk van de luchtvochtigheid en temperatuursveranderingen. 
Maak gebruik van de ventilatie mogelijkheden (gaasramen, hor, nokven-
tilatie) van uw tent, om de luchtcirculatie binnen in de tent te stimuleren. 
Sluit uw tent niet “luchtdicht” af. Als u de nokventilatie combineert met 
de optioneel aangeboden tochtstrook met ventilatie creëert u een ideale 
luchtcirculatie, ook wanneer u er niet bent.

1. De deur in de 3-delige voorwand kan op 
elke plaats worden aangebracht.

2. Buitenliggende verduisteringsflappen voor 
het sluiten van de ramen zijn een must voor 
het seizoen- en jaarkamperen. Ze bescher-
men het raamfolie tegen uv-stralen en voor-
tijdige verwering.

3. De hoogte van de borstwering onder de 
zijwandramen is extra hoog, om zonder 
problemen meubels binnen in de tent te 
kunnen plaatsen.

4. De dubbele gordijnrail behoort tot de stan-
daard uitvoering en vergemakkelijkt het aan-
brengen van de gordijnen.

5. De dubbele gordijnrails biedt de mogelijk-
heid om een eventuele ‘over gordijn’ te 
bevestigen.

6. Individuele, traploos verstelbare bodemaf-
spanning.

7. Heerlijk schoon: een dubbele slikrand ver-
bergt de afspanning; buiten loopt het 
regenwater weg, binnen wordt het grond-
zeil afgedicht.

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Tunnelzomen dak
– Aanbevolen pakket 

stormstokken (zie pagina 
79)

Maat 11-12 

Maat 13–17

Maat 18–19
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AMBASSADOR II 240/300

240
300

LUXEKLASSE

Deze voortent overtuigt. Hoogwaardige afwerking en functionele 
detailoplossingen maken van dit model een ongeëvenaarde standaard. 
Ambassador overtreft  de verwachtingen van de kenners en is dankzij zijn 
vele componenten verbazingwekkend veelzijdig.

Op onze website vindt u informatieve video’s.

De afbeelding toont Ambassador II 300

2 tentdiepten
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3 4 5

6

7

8

9

10

11

Maat Omloopmaat in 
cm

Gewicht 
in kg

Modell 240 
prijs in €

Gewicht 
in kg

Modell 300 
prijs in €

12 881 – 910 54,0 2.345,– 57,0 2.785,–
13 911 – 940 60,0 2.415,– 62,0 2.860,–
14 941 – 970 61,0 2.475,– 64,0 2.990,–
15 971 – 1000 63,0 2.535,– 65,0 3.105,–
16 1001 – 1030 66,0 2.635,– 68,0 3.200,–
17 1031 – 1060 67,0 2.700,– 69,0 3.300,–
18 1061 – 1090 71,0 2.790,– 74,0 3.460,–
19 1091 – 1120 72,0 2.995,– 75,0 3.745,–
20 1121 – 1150 74,0 3.465,– 77,0 4.280,–
Gelieve in ieder geval onze richtlijnen met betrekking tot de aanbevolen maten 
op pagina 11 in acht te nemen.

Opties en aanbevolen accessoires Modell 240
prijs in €

Modell 300
prijs in €

Erker (B x D) 145 x 230 cm (op pagina 75)
Meerprijs stalen frame 32 x 1,5 mm 170,– 170,–
Meerprijs aluminium frame 32 x 1,5 mm 215,– 215,–
Stormstokkenpakket maat 12 160,– 160,–
Stormstokkenpakket maat 13 – 20 195,– 195,–
Vario-Clip (op pagina 77)
Tochtstrook met ventilatie (op pagina 76) vanaf 75,– vanaf 75,–
Stormband plus (1 paar) 42,– 42,–
Framespanner 35,– 35,–
Binnenhemel 300,– 335,–
Boogdeur (extra segment voor voorwand) 205,– 205,–
Universele luifel Shadow Modul op pagina 74. Op deze pagina’s vindt u nog tal van 
andere fraaie extra’s.

COMPLETE TENTEN

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Tunnelzomen dak
– Aanbevolen pakket 

stormstokken (zie pagina 
79)

Maat 12

Maat 13–17

Maat 18–20

Opmerking: de bevestiging 
van de nokstokken in het 
dak door tunnelzoom en 
tentstokhouder (serie) zorgt 
voor een betere verbinding 
van frame en tentdak. Het 
gebruikelijk “slaan” van het 
tentdak bij sterke wind 
wordt zo verminderd.

Ambassador II 240 Ambassador II 300
Tentdiepte: circa 240 cm circa 300 cm
Luifel: circa 20 cm circa 20 cm
Materiaal: Dak, voor- en zijwanden van hoog-
waardig polyesterdoek met aan beide zijden 
een kunststofcoating, weerbestendig gelakt en 
compleet afwasbaar; de verwerkte raamfolie 
absorbeert ca. 90% van de UV-straling.

Voorwand: 3-delig; alle segmenten kunnen 
worden uitgenomen en onderling verwisseld; 
de entreedeur kan zo naar elke positie in de 
voorwand worden verplaatst; entreedeur ver-
plaats- en oprolbaar; ramen met raamflappen 
en ritssluiting, bovendien met horizontale rits-
sluiting onder de raamflappen afsluitbaar; 
veranda-effect; horizontale en verticale holle 
zomen met klittenbandsluiting; zakken voor 
verandastokken met klittenbandsluitingen. 
Optionele boogdeur in de voorwand lever-
baar tegen meerprijs.

Zijwanden: beide zijwanden zijn onderling 
verwisselbaar en kunnen worden neergeklapt 
tot een veranda; één zijwand beschikt over de 
combinatie entreedeur en gaas-/folieraam, de 
andere uit 2 gaas-/folieramen. Alle ramen heb-
ben gordijnen en dubbele raamflappen. Extra 
in elke zijwand een ventilatieraam (muskieten-
gaas). De ventilatieramen in beide zijwanden 
met oprolbare en spanbare kap als beschut-
ting tegen regen en wind, zodat ongeacht het 
weer een continue beschutte dwarsventilatie 
tot stand gebracht kan worden. Alle flappen en 
kappen rondom met ritssluiting afsluitbaar; 

ook horizontaal. Verticale en horizontale tunnels voor stormstokken 
met klittenbandsluiting; optionele erkeraanbouw aan de rechter zijde 
mogelijk.

Frame: met 28 x 1 mm staal incl. luifelframe met twee afstandsstukken; 
vanaf maat 12 met twee extra nokstokken, vanaf maat 13 met twee extra 
stormstokken, vanaf maat 18 met vier extra nokstokken. 

1. entreedeur verplaatsbaar

2. optioneel ook boogdeur leverbaar (staldeureffect)

3. Verandawand in voor- en zijwanden mogelijk

4. Alle ramen zijn beschermd tegen inkijk en af te sluiten middels raam-
flappen

5. In beide zijwanden ventilatieramen met kapflap; beschutte dwars-
ventilatie bij elk weer

6. Alle raamflappen kunnen verticaal en horizontaal met ritssluiting 
worden afgesloten

7. Afdekkingen van de ritssluitingen verhogen de functionaliteit

8 + 9 Tunnels met klittenbandsluiting voor bevestiging van het tent-
frame aan het tentdoek

10 Individueel, traploos te positioneren spanners

11 Een dubbelle slikrand dekt de afspanning af, buiten loopt het 
regenwater weg, binnen wordt de grond afgedekt
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ATELIER  CHALET
PRODUCTIE OP MAAT VOOR INDIVIDUALISTEN EN 
VEELEISENDE KAMPEERDERS

Chili

Met drie optionele panoramaramen Plus 
en een boogdeur in de voorwand.
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U heeft de keuze
Onze individuele klasse van de complete tenten heet “Atelier Chalet” is een 
categorie op zich. Want hier is niets standaard. Elke Atelier is een uniek product. 
Doeksoort, dakvorm, voorwand en nog veel meer – U beslist!

Wij dragen ons steentje bij: door uitstekende kwaliteit en een uitrusting, 
die ongeëvenaard is. Op maat gesneden voor uw caravan en uitgerust met 
uw wensen: dat zijn de modellen van de Atelier Chalet-serie.

Kies luifel rondom of luifel aan voorzijde!

Kies de tentdiepte!

Bepaal de kleurcombinaties!

Zoek de vormgeving van de wanden uit!

Kaschmir

Bordeaux

Canyon

Met twee optionele panoramaramen Plus 
in de voorwand
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PET-LUIFEL 
RONDOM Atlantik

INDIVIDUELE KLASSE

Tentdiepte
 • circa 240 cm of de individueel gewenste diepte 

Materiaal
Dak, hoge spat- en slikrand van hoogwaardig, aan beide zijden met 
kunststof gecoat polyesterweefsel, weersbestendig en compleet afwas-
baar. Kleur van wandmateriaal naar uw keuze.

Dak
 • Luifel aan voorzijde/ luifel rondom verstevigd met frame 
 • Tunnelzomen voor luifelspanstokken
 • Tunnelzomen in het dak (ca. 30 cm) 
 • zonder extra naad (alleen bij tentdiepte tot 280 cm) 
 • Gootrail voor regengoten (alleen bij uitvoering dakvorm «luifel aan voor-

zijde»)
 • Tentkoord voor schroefloze Vario-Clip-elementen, Vario-Clip-

elementen kunnen optioneel later aangebracht worden 

Voorwand (standaard)
 • 4-delig (1 deur-, 3 raamsegmenten)
 • vanaf maat 18 6-delig (1 deur-, 5 raamsegmenten)  
 • alle delen onderling uitwisselbaar 
 • Ingangsdeur oprolbaar 
 • Voorwandramen met gordijnen 
 • Raamflappen afsluitbaar met ritssluiting
 • Verandaeffect mogelijk
 • Horizontale tunnelzomen (ca. 60 cm) voor 

verandastokken, met klittenbandsluiting
 • Verticale tunnelzomen (ca. 90 cm) voor extra 

stokken, met klittenbandsluiting 
 • Duurzame nokventilatie, afsluitbaar 
 • Stangopeningen voor versteviging van de luifel 

Zijwanden (standaard)
 • 1 zijwand (2-delig) met een oprolbaar deurelement 

en een klein ventilatieraam
 • 1 zijwand (2 delen) met twee ventilatieramen
 • Alle delen onderling uitwisselbaar 
 • Tot veranda wegklapbaar
 • Erkeraanbouw rechts, indien gewenst ook links 

(tegen meerprijs), vanaf tentdiepte 330 cm niet 
mogelijk

 • Dubbel hoekstuk voor een betere aanpassing 
aan schuine voorkanten van caravans 

 • Verticale tunnelzoom (ca. 90 cm) voor extra 
stokken, met klitbandsluiting 

 • Horizontale tunnelzoom (ca. 60 cm) voor 
stormstokken, met klitbandsluiting 

 • Dubbele raamflappen (doorzichtige folie en 
stof), beide afsluitbaar met rits 

 • Zijwandramen met gordijnen

Algemene uitvoering
 • Rondom mogelijkheden voor stormafspanning 
 • Tentstokbevestiging 
 • Dubbele slikrand, binnen- en buitenliggend
 • Slikrand met ogen 
 • Bodemafspanning in het midden (rail) 
 • Afgedekte ritsen
 • Binnenhemel

Frame: 28 x 1 mm staal; 
levering incl. voordakspanstokken en afstandsstuk-
ken, vanaf maat 11 met twee extra dakstokken, 
vanaf maat 13 met twee extra orkaanstokken, 
vanaf maat 18 met 4 extra nokstokken, 
vanaf maat 21 met 4 extra orkaansteunen.
Bij een verandering van diepte van 301 tot 350 cm 
standaard met 32 x 1,5 mm stalen frame.
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ATELIER CHALET  \ \  COMPLETE TENTEN 

MATERIAAL KLEUREN 

PET-LUIFEL AAN 
VOORZIJDE

Polyester met PVC-coating (PVC) is absoluut scheur- en 
weerbestendig, lichtecht, vochtbestendig en uitstekend 
geschikt voor jaarkampeerders. – Afwasbaar en heel 
eenvoudig te reinigen.

Met spindop geverfde leacryl-markiesstof (acryl)
ademt, is absoluut rotbestendig, voorzien van een 
water- en olieafstotende impregnering en bij uitstek 
geschikt voor seizoenkampeerders. – Actief ademend 
en UV-gekeurd

Cognac

Kaschmir
acryl

Canyon
PVC

Royal
PVC

Atlantik
PVC
(donkerblauw/
grijs)

Cognac
PVC

Chili
PVC

Kondor
PVC

Bordeaux
PVC

Met optioneel panoramaraam in de voorwand
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BASISUITRUSTING

Een flexibele vormgeving begint al bij de basisuitrusting

Bij Atelier Chalet is zelfs de hoogwaardige basisuitrusting al iets heel bijzonders – zowel binnen als buiten! Bij de constructie van de 
Atelier Chalet maken onze specialisten gebruik van hun jarenlange ervaring. Daarbij stond het praktische nut altijd op de voorgrond. 
Reeds bij de basisuitrusting is aan alles gedacht: veiligheid en stabiliteit; woonambiance en flair. Stel op basis van deze speciale 
details, de uitgebreide en veeleisende basisuitrusting en de beschikbare opties uw ongeëvenaarde droomtent samen.

Holle dakzomen. In het dak zijn stan-
daard afsluitbare holle zomen genaaid. 
Deze stabiliseren het dak bij wind.

Spanning van het slikrand. Individueel, 
traploos op de rail verschuifbare en posi-
tioneerbare spanning van het slikrand

Gordijnrail. De dubbele gordijnrail biedt 
de mogelijkheid om een extra overgordijn 
te bevestigen.

Slikrand. Aan de hoeken is de slikrand 
aan elkaar genaaid voor betere afdichting.

Horizontale holle zoom. Horizontale 
holle zomen (ca. 60 cm) met klittenband-
sluiting zijn beschikbaar voor opname van 
optionele extra stokken en dragen bij aan 
de stabiliteit van de voor- en zijwanden.

Hoogte van de borstwering.  
De verhoogde borstwering van het raam 
dient voor het plaatsen van meubels, 
zonder dat deze van buiten zichtbaar zijn.

Ventilatiestrook. Luchtig: De luchtope-
ningen in de tochtstrook bieden extra 
circulatie ook tijdens uw afwezigheid en 
verminderen de vorming van condens-
water.

Binnenhemel. De binnenhemel redu-
ceert de vorming van condenswater, 
verlaagt gelijktijdig de binnentempera-
tuur en creëert een aangename ambi-
ance in de tent.

Erkeraanbouw. Aan de rechter, linker zij-
wand kan optioneel een erker worden 
aan gebouwd. Deze biedt extra ruimte, 
bijv. voor een slaaptent. De uitneembare 

 zijwand kan als scheidingswand dienen.

Verticale holle zoom. Met de lange 
afsluitbare verticale klittenbandsluitingen 

wordt de tenthuid aan het frame 
bevestigt.

INDIVIDUELE KLASSE
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Maat Omloopmaat 
in cm

Gewicht in kg
Luifel aan voorzijde

Prijs in €
Luifel aan voorzijde

Gewicht in kg
Luifel rondom

Prijs in €
Luifel rondom

12 881 – 910 60,0 3.510,– 68,0 3.630,–
13 911 – 940 67,0 3.575,– 73,0 3.695,–
14 941 – 970 69,0 3.645,– 75,0 3.770,–
15 971 – 1000 71,0 3.770,– 77,0 3.895,–
16 1001 – 1030 75,0 3.865,– 81,0 3.975,–
17 1031 – 1060 77,0 3.930,– 83,0 4.060,–
18 1061 – 1090 84,0 4.370,– 89,0 4.475,–
19 1091 – 1120 86,0 4.440,– 91,0 4.570,–
20 1121 – 1150 88,0 4.480,– 93,0 4.630,–
21 1151 – 1180 93,0 4.550,– 100,0 4.695,–
22 1181 – 1210 95,0 4.665,– 102,0 4.800,–
Verandering in diepte 241 – 260 cm 270,– 270,–
Verandering in diepte 261 – 280 cm 370,– 370,–
Verandering in diepte 281 – 300 cm 455,– 455,–
Verandering in diepte 301 – 350 cm* 710,– 710,–

* incl. stalen stokken van 32 x 1,5 mm

Opties en aanbevolen accessoires Prijs in €
Erker (B x D) 145 x 230 cm* 600,–
Stalen frame 32 x 1,5 mm (meerprijs) 180,–
Aluminium frame 32 x 1,5 mm (meerprijs) 245,–
Pakket stormstokken Maat 12 160,–
Pakket stormstokken Maat 13 - 20 195,–
Pakket stormstokken Maat 21 - 22 230,–
Vario-Clip (op pagina 77)
Stormband plus (1 paar) 42,–
Frame spanner 35,–

* vanaf tentdiepte 330 cm, geen erker mogelijk

ATELIER CHALET  \ \  COMPLETE TENTEN 

240 (Standard)

Individueel tot 350 cm tentdiepte

FRAMESCHETSEN
Tunnelzomen dak Extra, vast in het dak genaaide tunnelzomen zorgen voor een 
betere verbinding met het frame. Ze voorkomen tevens het gebruikelijke “slaan” van 
het tentdak bij zware wind. Ook extra tunnelzomen naar uw maatschets zijn mogelijk

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Tunnelzomen dak
– Aanbevolen 

pakket stormstokken  
(zie pagina 79)

Maat 13 – 17

Maat 12

Luifel aan voorzijde Luifel rondom

Maat 21 – 22 

Maat 18 – 20

INDIVIDUELE TENTDIEPTE
Alles is mogelijk. U heeft niet genoeg aan de standaard 
tentdiepte van 240 cm? U wilt een diepere voortent? 
Optioneel bieden wij u de vrije keuze bij de tentdiepte 
van 241 – 350 cm aan. Houdt u er rekening mee  
dat vanaf een tentdiepte van 330 cm geen erker-
aanbouw meer mogelijk is.

Heeft u hulp nodig, bel ons dan op: 
030/8080509

LET OP: De modellen Atelier Chalet worden gekenmerkt door maximale 
individualiteit. Blader gewoon om en ontdek de vele mogelijkheden …
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Ontdek de mogelijkheden van de individuele klasse! Stel uw geheel eigen tent samen. Alle segmenten van de voorwand zijn vrij verplaatsbaar, de losse 
segmenten van de zijwanden kunnen onderling worden verwisseld. Varieer voor- en zijwanden volgens uw smaak en behoefte. Aanvullende opties bieden meer 
tentruimte.

Ontdek de mogelijkheden van de individuele klasse!
INDIVIDUELE KLASSE

Het pakket windstoppersluiting voor raam-
flappen met transparante folie (zijwand) 
bestaat uit een horizontaal onder elke 
raamflap lopende ritssluiting (behalve bij 
gebruik kapflap). De windstoppersluiting 
beschermt de binnenruimte tegen tocht. 
In een ander optioneel pakket is de wind-
stoppersluiting ook leverbaar voor de bui-
tenflappen in de voor- en zijwand. Het 
zorgt ervoor dat de raamflappen minder 
klapperen en beschermt zo het materiaal.

Windstoppersluitingen voor folieafdekking 
(zijwand): €210,– 
Windstoppersluitingen voor alle afdekkin-
gen (voor+zijwand): €460,– 

De bovenstaande opties zijn per stuk en 
kunnen gezamenlijk besteld worden.

Panoramavenster eenvoudig segment 
Het transparante raamfolie kan worden geo-
pend met een rits en worden neergeklapt.
Panoramavenster eenvoudig segment: 
€170,– per stuk

Ventilatieraam met oprolbare en spanbare 
kap voor beschutting tegen wind en regen, 
zorgt voor een permanente en weerson-

afhankelijke dwarsventilatie in de tent. Af te sluiten 
met folie en doekflap.
Ventilatie raamsegment (gaas/folie) met kapflap: 
€145,– per stuk

Gebogen deursegment 
Met staldeureffect – maakt het mogelijk om 
het bovenste gedeelte van de deur te openen.
Gebogen deursegment: €80,– per stuk

Ventilatieraamsegment 
(Gaas/folie) ventilatieraam (½ gaas, 
½ heldere folie) met doorzichtige folieklep, 

voor optimale ventilatie. 
Ventilatieraamsegment: €105,– per stuk

Deursegment (oprolbaar)
U wenst nog meer ingangsmogelijkheden?
Deursegment (oprolbaar): €70,– per stuk

Panoramavenster plus segment (met gaas) 
Zo eenvoudig als een panoramavenster, als extra 
kan het segment middels een ventilatie gaas voor-
zien van een rits worden afgesloten tegen insecten. 
Panoramavenster plus segment: €210,– per stuk

Standaard raamsegment 
Dankzij helder raamfolie vergroot u het 
panorama zicht.
Standaard raamsegment: €105,– per stuk
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Prijswijzigingsopties Prijs in €

Standaard raamsegment 105,–

Deursegment (oprolbaar) 70,–

Gebogen deursegment 80,–

Panoramavenster eenvoudig segment 170,–

 Panoramavenster plus segment 210,–

Ventilatieraamsegment 105,–

Ventilatie raamsegment (gaas/folie) met kapflap 145,–

Windstoppersluitingen voor folieafdekking (zijwand)* 210,–

Windstoppersluitingen voor alle afdekkingen (voor+zijwand) 460,–

* Windstopsluiting voor folieklep is niet mogelijk bij ventilatieraamsegment met kapklep

ATELIER CHALET  \ \  COMPLETE TENTEN 

Vanaf diepte 330 cm, een extra standaardraam in de zijwand.
Een erker is niet meer mogelijk vanaf een tentdiepte van 330 cm.

Onder dwt-tenten.nl vindt u in de rubriek “Complete 
tenten” bij Atelier Chalet een handige checklist als PDF. 
Aan de hand daarvan kunt u uw tent optimaal opbouwen 
naar uw eigen wensen!

Scan met uw mobiele telefoon onze
QR-code en ontvang meer informatie op
dwt-tenten.nl/_ac_nl

CHECKLIST VOOR SAMENSTELLING VAN UW TENT

Ontwerpschets voor voor- en zijwand

Hier laten wij u de indeling van de voor- en zijwand zien. Dit is de verdeling van het basismodel. 
Op basis hiervan kunt u uw verdere confi guratie samenstellen aan de hand van de aangeboden 
opties en de checklist (maten in detail).

WIJZIGINGSOPTIES 

Heeft u hulp nodig, bel ons dan op:

030/8080509

Zijwand rechts:
Ventilatieraamsegment

+ roldeursegment (oprolbaar)

Voorwand (v. l. n. r.):
Standaard raamsegment + hoog oprolbaar 

deursegment + standaard raamsegment
+ standaard raamsegment (v.a. maat: 18, 6 delig plus 

2 standaard raamsegmenten)

Zijwand links:
ventilatieraamsegment 

+ ventilatieraamsegment

Vraag  kosteloos
stofstalen aan!

2020/21
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ATELIER CHALET
dwt individuele-klasse

4.1 De caravan-maat
(zonder vloermaat)

De omloop A – B:  cm

Gevelbreedte C:  cm

Hoogte H:  cm

4.2 De maat van de vlonder
(als deze er is)

De breedte van de vlonder B:  cm

De diepte van de vlonder T:  cm

De hoogte van de vlonder HF:  cm

Graag aankruisen, of de bevestiging van de tent

 op de vlonder of

 aan de zijkant van de vlonder gebeurt.

Fabrikant: 

Model: 

Bouwjaar: 

4.3 Maat tentogen
Voor de juiste plaats van de tentogen is het belangrijk 
dat deze precies op afstand van de tunnels zijn, vanuit 
het midden gezien.
maat 11 – 17 heeft 3 tunnels in het dak;  
vanaf maat 18 zijn 5 tunnels in het dak.

ML1:  cm

MR1  cm

ML2:  cm

MR2:  cm

Voor de op maat gemaakte productie van uw voortent hebben wij van u enige informatie nodig als:

Deze informatie graag samen met het bestelformulier aan uw dwt-dealer doorgeven!

Stap voor stap naar uw tent

ALLES op maat4.
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ATELIER CHALET
dwt individuele-klasse

De voorwand is bij  maat 12-17 4-delig  en bestaat in de basisuitvoering uit 1 deursegment met omhoog te  
rollen deur en 3 standaardraamsegmenten; vanaf  maat 18 6-delig  met aanvullend 2 standaardraamsegmenten.  
Alle standaard segmenten kunnen worden verwisseld en naar wens geplaatst. Voor een dienovereenkomstige  
toeslag kunnen de standaardelementen ook naar wens door andere segmenten worden vervangen.

2.2 Deursegment 
U wenst nog meer ingangsmogelijkheden?

2.3 Gebogen deursegment 
Met staldeureffect – maakt het mogelijk om het bovenste 
gedeelte van de deur te openen.

2.4 Panoramavenster eenvoudig 
segment 
Het transparante raamfolie kan worden geopend met een 
rits en worden neergeklapt. 

2.5 Panoramavenster plus segment 
(met gaas) 
Zo eenvoudig als een panoramavenster, als extra kan het 
segment middels een ventilatie gaas voorzien van een rits 
worden afgesloten tegen insecten.

2.6 Ventilatieraamsegment 
(Gaas/folie)
Ventilatieraam (½ gaas, ½ heldere folie) met doorzichtige 
folieklep, voor optimale ventilatie. 

2.7 Ventilatieraamsegment 
(Gaas/folie) met kapflap 
Met oprolbare en spanbare kap voor beschutting tegen 
wind en regen, zorgt voor een permanente en weersonaf-
hankelijke dwarsventilatie in de tent. Af te sluiten met 
folie en doekflap.

2.1 Standaard raamsegment 
Dankzij helder raamfolie vergroot u het panorama zicht.

Meerprijs

Totale meerprijs voorwand(en)

Stap voor stap naar uw tent

Aanpassingsopties in de voorwand2.
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ATELIER CHALET
dwt individuele-klasse

1.1 Gewenste voortent diepte
 ca. 240 cm (standaard)   cm   cm   cm   cm

 241–260 cm 261–280 cm 281–300 cm 301–350 cm
     (incl. stalen stokken 

van 32 x 1,5 mm)

1.2 Gewenste materiaal en kleur
zonder meerprijs! Alle varianten zijn voor permanent gebruik!
 
Polyester met PVC-coating – afwasbaar en zeer gemakkelijk te reinigen
in de dessins

 Atlantik  Royal  Cognac  Canyon  Kondor  Bordeaux  Chili

Met spindop geverfde leacryl-markiesstof – ademend en UV-getest
in de dessin 

 Kaschmir

Dakvorm

Zijwand Rechts:
ventilatieraamsegment 

+ hoog oprolbaar deursegment

Voorwand (v. l. n. r.):  
Standaard raamsegment + hoog oprolbaar deursegment 

+ standaard raamsegment + standaard raamsegment 
(v.a. maat: 18, 6 delig plus 2 standaard raamsegmenten)

Zijwand links:
ventilatieraamsegment 

+ ventilatieraamsegment

Wijzigingopties
Ontwerpschets voor vooren zijwand 
Hier laten wij u de indeling van de vooren zijwand zien. Dit is de verdeling van het basismodel. Op basis hiervan kunt  
u uw verdere confi guratie samenstellen aan de hand van de aangeboden opties en de checklist (maten in detail).

 Atelier Chalet Luifel

Luifel met ca. 20 cm uitstekende rand.Bij het rondomdak is ter bevestiging van  
de dakstokken extra klittenband ingenaaid. 
De uitstekende rand is ca. 30 cm.

 Atelier Chalet Rondomdak

Vanaf diepte 330 cm, een extra standaardraam in de zijwand.

Stap voor stap naar uw tent

Kies de dakvorm, uw tentdiepte, het materiaal en uw gewenste kleur1.
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DEELTENTEN De naam zegt het al: de deeltent staat voor een deel van uw caravan en is de 
juiste oplossing voor iedereen die aanvullend een beschutte vrije ruimte voor 

de caravan wil. Normaal gesproken is deze tentvorm slechts bij het dakge-
deelte aan de caravan verbonden.

Bij dwt vindt u deeltenten in een grote selectie – in verschillende 
bouwtypes, maten, materialen, uitrustingen.
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DEELTENTEN

Deeltenten zijn erg populair op korte reizen en bij korte 
verblijven, maar ook op de traditionele wintercamping. 
Rondtrekkende kampeerders weten de snelle opbouw te 
waarderen. Winterkampeerders vinden vooral de geringe 
tentdiepte en het daarmee gepaard gaande steilere 
dakoppervlak waarvan de sneeuw gewoon kan afglij-
den een voordeel. 

Bij deeltenten horen ook de tenten die aan één kant op 
een vlakke lijn met de caravan staan. Deze tenten noe-
men we gedeeltelijke voortenten. Bij deze tenten is er 
naast het dakelement nog een zijwand via het koord met 
de caravan verbonden. 

Ons Juwel III-model is verkrijgbaar in 3 uitvoeringen, 
midden voor de caravan, links of rechts ingetrokken.

Deeltenten met luchtslangconstructies, wij 
noemen ze Air-In-tenten (vanaf pagina 47), 
zijn vanwege hun eenvoudige gebruik 
steeds meer in trek. De tenten kunnen in 

enkele minuten worden opgebouwd, maar zijn 
alleen geschikt voor de periode voorjaar tot 
herfst. Toch bieden ze een aanzienlijke stabiliteit 
bij wind. Het meerkamersysteem vereenvoudigt 
het op- en afbouwen en eventueel later onder-
houd.

Een speciale vorm in de categorie van de deeltenten is 
de vrijstaande deeltent, ons model Favorit III (pagina 56). 
Met deze tent is het mogelijk om uw caravan mee op 
vakantie te nemen zonder dat u uw voortent hoeft af 
breken. Zo blijft u mobiel.

Meer details over de afzonderlijke tenten vindt u op 
dwt-tenten.nl

Deeltenten van dwt: voor de grootste flexibiliteit
KLASSIEK MET STANG OF INNOVATIEF MET LUCHTSYSTEEM
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Nieuw model of een model in vernieuwde uitvoering in de collectie 
2022/23.

Prijsvoordeel voor modellen of voor aanvullend aangeboden pakketten 
met toebehoren bij de modellen. Geld besparen zonder op kwaliteit in 
te moeten boeten. Vele factoren maken dit mogelijk.

HQ = High-Quality – bijzonder robuust ripstop- 
polyesterdoek. Verstevigde, op regelmatige 
afstanden ingeweven draden in de richting van 
de ketting- en inslagdraad leveren optisch 
een ruitstructuur op en verhogen technisch de 
waarden van de doorscheurweerstand.

Tenten met moderne luchtslangconstructies in plaats van de tot nu 
toe gangbare frameconstructies. Wij raden Air-In-tenten uitsluitend 
aan voor reisbestemmingen buiten het winterseizoen.

De met dit model gemarkeerde tenten kunnen zeer snel, zonder al te 
veel inspanning worden opgebouwd. Dus zijn deze tenten ook geschikt 
en aan te bevelen voor het gebruik bij korte verblijven

Grotere woonruimte dankzij een afwijkende tentdiepte. Geschikt 
voor iedereen, die de voortent als woonruimte wil gebruiken en com-
fortabel wil inrichten. 

Caravans met hefbed winnen al jaren aan aandacht en populariteit. 
Hefbedcaravans hebben ook een hogere opbouw. We bedoelen niet de 
in de brochures vermelde totale voertuighoogte, waarbij ook rekening 
wordt gehouden met de dakopbouw, maar de hogere tentrail aan de 
zijwand/dakrand. 

Voor de hefbed caravans bieden wij de twee Air-In modellen Speed Air, 
Space Air HQ en het Cortina II model aan, welke is voorzien van stalen 
stangen.

Reistenten: moeten licht en eenvoudig op te bouwen zijn, zijn bij voor-
keur gemaakt van lichte, licht- en waterdampdoorlatende materialen 
en beschikken over grote gaasramen, die een goede dwarsventilatie 
mogelijk maken. Reistenten moeten overzichtelijke perioden tijdens de 
vakantie kunnen doorstaan.

Seizoenstenten: moeten bestand zijn tegen de weersomstandigheden, 
die tijdens het seizoen van voorjaar tot herfst op de voortent inwerken. 
Ze worden overwegend langdurig op een locatie opgebouwd. De uit-
rusting is uitgebreider en afgestemd op dit gebruik. Aanpassingen van 
het frame aan de plaatselijke omstandigheden worden hierbij altijd 
aanbevolen. 

All-seasontenten: dankzij het gebruikte materiaal kunnen de tenten 
het hele jaar door worden gebruikt. De uitrusting is uitgebreid en hierop 
afgestemd. Het frame van all-seasontenten moet qua afmetingen 
(diameter en wanddikte van de framebuizen) altijd afgestemd zijn op 
de betreffende locatie en het te verwachten weer.

easy-klasse: 
direct leverbaar, tijdloos design, aantrekkelijke en overtuigende 
uitrusting, zeer goede prijs –  zeg ook: echt easy!
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DEELTENTEN

De verticale afdichting van de zijwanden van de tent aan het voertuig geschiedt doorgaans aan 
de hand van schuimrubberstroken. Deels zijn deze reeds in de standaarduitrusting vast aan de 
voortent genaaid of worden ze achteraf met klittenbandsluitingen (2) aan de zijwand van de 
voortent bevestigd. Afneembare schuimrubberstroken verminderen het pakvolume van de tent; 
ze kunnen apart worden opgeborgen. Sommige Air-In luchttenten zijn uitgerust met een 6mm 
pees zodat ze ook geschikt zijn voor de montage aan een cassetteluifel. Bij montage aan een 
luifel (mits de luifel aan de zijwand van de caravan wordt gemonteerd) sluiten de zijwanden van 
de tent niet goed aan op de voertuigwand. Er is een dan een opening tussen de kast van de 
luifel. U kunt deze opening overbruggen door de optioneel aangeboden “Air-In” luchtkussens 
over de bestaande klittenbandstrips (1) te bevestigen. Zorg ervoor dat het “Air-In luchtkussen” 
niet volledig met lucht is gevuld. De luchtkussen blijft zo flexibel en sluit oneffenheden op de 
voertuigwand beter af met behulp van een drukstang.

Enkele modellen rusten wij met twee inschuifranden met verschillende 
afmetingen uit. Naast de bevestiging in de rail van de caravan kunnen deze 
modellen ook in de railgroef van het uitvalprofiel van het zonnescherm 
worden geschoven. Mocht het zonnescherm aan de zijwand van het voertuig 
gemonteerd zijn, dan raden wij de optioneel aangeboden afstandskussens (3) 
aan. De afstandskussens dienen voor compensatie van de diepte van de 
schermcassette, zodat de Air-In-slangen ook bij deze wijze van aanbouw de 
tegendruk op de wand van het voertuig kunnen opbouwen.

Zo licht mogelijk en toch zo stabiel als nodig. Om de stabiliteit te verhogen, 
bieden wij bij enkele modellen optioneel een set afstandskussens (4) aan. 
In het dak en/of onder het raam in de voorwand gemonteerd, verleent het 
afstandskussen de tent met name bij zijwand een overtuigende stabiliteit. 
De montage wordt gewoon met klittenbandsluitingen uitgevoerd.

Ledereen wil zekerheid en stabiliteit!

45



FORTUNA II

2 31

Maat Maten (B x D) in cm Gewicht in kg Adviesprijs 
in €

Speciale prijs 
in €

1 250 x 280 12,0 550,– 440,–

Opties en aanbevolen accessoires Prijs in €
Speciale aandrukstok aluminium (per stuk) 24,–
Schuimrubberstrook (per stuk) 21,50
Luchtkussen Air-In (per stuk) 50,50
Wielflap en tochtstrook (set) 28,50
Speciale uitrusting en nuttig toebehoren vanaf pagina 71!

Maat 1

1. De luifel met uitneembare zijwanden biedt 
schaduw.

2. Een welkome opbergruimte tijdens uw 
afwezigheid, bijvoorbeeld voor camping-
meubels. Afsluitbare ramen beschermen 
tegen nieuwsgierige blikken.

3. Elke zijwand kan worden uitgerust met een 
schuimkussen en aandrukstang. Hiermee 
creëer je een optimale aansluiting op de 
caravan.

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Aanbevolen extra stokken 

(zie pagina 79)

In een handomdraai slaat Fortuna II 
een goed figuur en biedt u een extra 
beschutte plek voor uw caravan. 
De basismaat biedt voldoende 
plaats voor tafel en stoelen of voor 
het wegzetten van uw fietsen. Ide-
aal ook als beschutte zone voor ove-
rige campingbenodigdheden.

Voor caravans met een hoogte van 235 – 250 cm
Materiaal: Texolan 30, met PU-coating.

Algemene uitrusting: buiten of binnen te spannen, gelaste naden, mogelijkheden voor afspan-
nen bij stormachtig weer.

Voorwand: een groot raam met transparante folie. Ingenaaide gordijnen sluiten de ramen van 
binnen af.

Zijwanden: met gaas-/folieraam (gaas middels folieklep afsluitbaar) en een naar de zijkant weg te 
rollen deur; de ritssluitingen zijn afgedekt. De zijwanden zijn uitneembaar dankzij ritssluitingen.

Frame: 25/22 mm stalen frame
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BELL A AIR HQ

2 3 4 51

Maat Maten (B x D) in cm Gewicht in kg Prijs in €
1 340 x 280 +80 22,0 895,–

Opties en aanbevolen accessoires Prijs in €
Speciale aandrukstok aluminium (per stuk) 24,–
Schuimrubberstrook (per stuk) 21,50
Luchtkussen Air-In (per stuk) 50,50
Afstandskussen (voor montage aan cas. luifel) 12,50
Wielflap en tochtstrook (set) 28,50
Speciale uitrusting en nuttig toebehoren vanaf pagina 71!

DEELTENTEN

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Aanbevolen extra stokken 

(zie pagina 79)

Dakintrek: ca. 280 cm + dakoverstek aan zijkant

Aanbrenghoogte: ca. 235 – 250 cm

Materiaal: Texolan 150 HQ (High Quality).

Dak: met 7mm (pees caravan) en 6mm (pees cassetteluifel) uitgevoerd.

Algemene uitrusting: buiten af te spannen, gelaste naden, moge-
lijkheden voor afspannen bij stormachtig weer.

Voorwand: met luifel, drie doorzichtige folieramen inclusief gordijn, 
middelste doorzichtige folieraam kan als deur worden opgerold en 
worden afgesloten middels een gaaswand met ritssluiting.

Zijwanden: beide zijwanden met gaasraam inclusief gordijn en 
middels rits afsluitbare foliekleppen. Op de achterzijde zit een weg-
rolbare deur, de ritsen zijn afgedekt .

Constructie: Air-In-systeem met een luchtslangdiameter van 10 cm; 
met 2 kamers en extra afstandskussens in het dak voor het verstevi-
gen van het dakoppervlak.

Het moderne Air-In-systeem van 
hoogwaardig HQ-doek (High Quality) 
maakt een snelle opbouw van de 
tent mogelijk. Grote tijdbesparing, 
minder handelingen, geringer 
gewicht. De beide luchtkamers wor-
den met de pomp met dubbele wer-
king snel met lucht gevuld. De 
afstandskussens in het dak stabilise-
ren bovendien het dakoppervlak.

1. De ingang in de voorwand beschikt boven-
dien over een inzetstuk van gaas, dat dient 
voor ventilatie en Insecten op afstand 
houdt.

2. De raamflap in de zijwand kan omhoog 
worden gerold of kan als ventilatiekap naar 
buiten worden geklapt. De ventilatiekap 
zorgt bij slecht weer voor een goede venti-
latie in de tent.

3. Volledig gesloten. Aan de binnenkant zitten 
opgenaaide gordijnen die beschermen 
tegen nieuwsgierige blikken.

4. De standaard Air-In-afstandskussens wor-
den met klittenbandsluitingen bevestigd en 
spannen het dak in de diepte voor meer 
stabiliteit.

5. De zijwand kan worden uitgerust met een 
schuimkussen en aandrukstang. Hiermee 
creëer je een optimale aansluiting op de 
caravan.

Op onze website vindt u 
informatieve video’s.
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SPEED AIR/HIGH

2

Air-In betekent licht in gewicht, geringe pakmaten en snel in 
de opbouw. Deze argumenten staan er garant voor dat het altijd 
de moeite waard is om deze tent op te bouwen, ook al is dat slechts 
voor enkele uren. Een ideale begeleider voor de reiscamping.

Speed Air maat 2

1 Speed Air maat 1Op onze website vindt u informatieve video’s.

3 High: Ook geschikt voor de bekende hefbed caravans!
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1

2
3

1

2
3

Maat  Maten (B x D) in 
cm

voor aanbouw-
hoogte in cm

Gewicht 
in kg

Adviesprijs 
in €

Speciale prijs 
in €

1 260 x 240 235 – 250 13,0 750,– 600,–
2 375 x 240 235 – 250 15,0 925,– 740,–
3 High 260 x 240 250 – 265 17,0 845,– 675,–

Opties en aanbevolen accessoires Prijs in €
1  Speciale aandrukstok aluminium voor maat 1 + 2 (per stuk) 24,–
1  Speciale aandrukstok aluminium voor maat 3 High (per stuk) 27,–
2  Schuimrubberstrook (per stuk) 21,50
2  Luchtkussen Air-In (per stuk, voor montage aan cas. luifel) 50,50
3  Afstandskussenset voor stabiliseren van het dak voor maat 1 en 3 High 70,50
3  Afstandskussenset voor stabiliseren van het dak voor maat 2 99,50
Afstandskussens (set van 3) voor maat 1 en 3 High 27,50
Afstandskussens (set van 4) voor maat 2 36,50
Wielflap en tochtstrook (set) 28,50
Uitzetstok aluminium (110 – 200 cm, per stuk) 19,–
Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 71.

DEELTENTEN

Maat 1 + 3 High 

Maat 2

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Aanbevolen extra uitrusting

Materiaal: Texolan 30, met PU-coating.

Dak: met koord van 7 mm (tentkoordrail caravans) en 6 mm (aanbouw aan cas. luifel).

Voorwand: alle maten beschikken over een voorwandelement dat opgerold kan worden of als 
luifel kan worden uitgezet (opzetstokken optioneel). Voorwandraam met gordijn, boven het 
raam inzetstukken van gaas met afsluitbare ventilatiekappen. Bij regen biedt deze ventilatiekap 
bescherming en zorgt voor een continue ventilatie in de tent.

Zijwanden: met gaas-/folieraam inclusief gordijn. Gaas met folieflap door ritssluiting afsluitbaar. 
Zijkant wegrolbare deur met staldeur effect; de ritssluitingen zijn afgedekt.

Constructie: Air-In-systeem met een luchtslangdiameter van 10 cm, maat 1 + 3 High met 3 kamers 
en maat 2 met 4 kamers; dakstok van 19/16 mm aluminium.

Algemene uitrusting: aan buitenzijde af te spannen, gelaste naden, mogelijkheden voor afspan-
nen bij stormachtig weer.

1. Een raamsegment in de voorwand is oprolbaar, voor diegenen 
die het bij zonnig weer nog luchtiger willen hebben.

2. Een raamsegment kan worden opgerold of bij zonnig 
weer als luifel worden uitgezet om schaduw te creëren. 
De uitzetstokken zijn optioneel verkrijgbaar.

3. Veel lichtinval! Zo ontstaat in de tent een aangename en 
lichte atmosfeer. De optionele afstandskussenset wordt met 
klittenbandsluitingen bevestigd en spant het dak in de 
breedte voor meer stabiliteit.

4. Het staldeureffect in beide zijwanden zorgt voor een goede 
dwarsventilatie in de tent.

5. Afsluitbare en uitklapbare ventilatiekappen boven het raam 
in de voorwand zorgen voor een goede ventilatie in de tent.

6. Standaard uitgerust met twee diameters pees, passend voor 
het aanbrengen op de caravan of cassetteluifel.

Kies voor caravans met hefbed 
Maat 3 High
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SPACE AIR HQ

2

Het model Space Air HQ (High Quality) combineert stabiliteit 
en comfort. Het Air-In-systeem waarborgt een snelle opbouw. 
Het robuuste en hoogwaardige HQ-doek verleent de tent een solide 
stabiliteit. Een wonder qua ruimte dankzij de tentdiepte van 280 cm. 
De uitgebreide uitrusting overtuigt en laat niets te wensen over. 

Space Air HQ 445 M

1 Space Air maat 260 MOp onze website vindt u informatieve video’s.

Aanbouwhoogte L: Ook passend voor de bekende 
hefbed caravans!
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1
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3
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3

Maat Maten (B x D) in cm Gewicht in kg (ca.) Prijs in €

Aanbouwhoogte M 
(235 – 250 cm)

Aanbouwhoogte L 
(250 – 265 cm)

260 260 x 280 18,0 1.110,– 1.155,–
320 320 x 280 21,0 --- 1.195,–
375 375 x 280 23,0 1.305,– 1.330,–
445 445 x 280 25,0 1.440,– ---
ca. pakmaat in cm (B x D) 80x30

Opties en aanbevolen accessoires Prijs in €
1  Speciale aandrukstok aluminium voor aanbouwhoogte M 24,–
1  Speciale aandrukstok aluminium voor aanbouwhoogte L 27,–
2  Schuimrubberstrook (per stuk) 21,50
2  Luchtkussen Air-In (per stuk, voor montage aan cas. luifel) 50,50
3  Set afstandskussen voor maat 260 + 320 70,50
3  Set afstandskussen voor maat 375 + 445 99,50
Afstandskussens (set van 3, voor montage aan cas. luifel) voor maat 260 + 320 27,50
Afstandskussens (set van 4, voor montage aan cas. luifel) voor maat 375 + 445 36,50
Binnenhemel voor maat 260 + 320 42,50
Binnenhemel voor maat 375 + 445 54,–
Wielflap en tochtstrook (set) 28,50
Opzetstok aluminium 25 x 1 mm (110 – 200 cm, per stuk) 19,–
Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 71.

DEELTENTEN

Materiaal: Texolan 150 HQ (High Quality), met PU-coating

Dak: met koord van 7 mm (tentkoordrail caravans) en 6 mm (aanbouw aan cas. luifel).

Voorwand: maat 260 en 320 beschikken over twee ramen: een neutraal raam en een ventilatie-
raam dat middels raamfolie met ritsen afsluitbaar is. Het ventilatiepaneel kan ook als ventilatie-
kap worden opengezet. Dit maakt het mogelijk om bij regen toch te kunnen ventileren zonder 
dat het inregent. Maat 375 en 445 beschikken over twee neutrale ramen. Alle ramen zijn met 
aangenaaide gordijnen uitgerust. Alle segmenten zijn oprolbaar en als luifel te gebruiken. Let op 
de luifel stokken zijn optioneel.

Zijwanden: met gaas-/folieraam inclusief gordijn. Gaas met folieflap door ritssluiting afsluitbaar. 
Zijkant wegrolbare deur met staldeur effect; de ritssluitingen zijn afgedekt.

Constructie: Air-In-systeem met een luchtslangdiameter van 10 cm, maat 260 M + L en 320 L met 
3 kamers, maat 375 M + L en 445 M met 4 kamers, extra afstandskussens in het dak voor het ver-
stevigen van het dakoppervlak, dakstok van 19/16 mm aluminium.

Algemene uitrusting: buiten af te spannen, gelaste naden, mogelijkheden voor afspannen bij 
stormachtig weer.

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Aanbevolen extra uitrusting

Maat 260 + 320

Maat 375 + 445

1. Dak met rail van 7 mm (rail caravans) en 
6 mm (aanbouw aan zonneschermen).

2. Het staldeureffect in beide zijwanden zorgt 
voor een goede dwarsventilatie in de tent.

3. De raamsegmenten kunnen worden opge-
rold of bij zonnig weer als luifel worden uit-
geklapt. Die Let op de luifel stokken zijn 
optioneel.

4. De set met afstandskussen wordt met 
klittenbandsluitingen bevestigd en spant het 
dak in de breedte voor meer stabiliteit.

5. De raamflap in de voorwand kan omhoog 
worden gerold of kan als ventilatiekap naar 
buiten worden geklapt. De ventilatiekap zorgt 
bij slecht weer voor een goede ventilatie in 
de tent.

6. De optionele set met afstandskussens 
wordt met klittenbandsluitingen onder het 
raam in de voorwand bevestigd en zorgt 
voor nog meer stabiliteit.

7. De optionele binnenhemel maakt een pret-
tige sfeer in de tent en verlaagt tegelijkertijd 
de binnentemperatuur.

Kies voor caravans met hefbed de montagehoogte L.
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CORTINA II

1 2

Opties en aanbevolen accessoires Prijs in €
Meerprijs stalen frame 28 x 1 mm 60,–
Aandrukstok, staal 22 x 1 mm (per stuk) 25,50
Stalen nokstok, 25 x 1 mm (per stuk) 24,–
Stalen stormstok, 22 x 1 mm (per stuk) 25,–
Wielflap en tochtstrook (set) 28,50
Vario-clip (op pagina 77)
Stormband plus (1 paar) 42,–
Frame spanner 35,–
Binnenhemel 175,–
Geef bij de bestelling uw kleurkeuze aan.
Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 71.

Maat Maten (B x D) in cm Gewicht in kg Prijs in €
1 200 x 150 19,0 500,–
1 AP PLUS* 200 x 150 20,0 555,–
2 220 x 180 20,0 570,–
3 250 x 200 26,0 675,–
4 300 x 200 28,0 705,–
5 350 x 210 30,0 775,–
6 400 x 210 32,0 810,–
* Alleen verkrijgbaar in de kleur grijs

Maat 1–2 Maat 3–6

1. Bij maat 3 en 4 is de voorwand oprolbaar, 
bij maat 5 en 6 uitritsbaar.

2. Speciale gebogen aandrukstokken (optie) 
en aangenaaide schuimrubberstroken 
(bij de levering inbegrepen) zorgen voor 
een optimale afdichting.

Vooral de liefhebbers van winter-
kamperen zullen weg zijn van dit 
model - Cortina II. Via het vlak aflo-
pende dak glijdt de sneeuw gewoon 
naar beneden. Dankzij de extreem 
robuuste materialen en een door-
dacht concept is deze voortent een 
ideaal vakantieverblijf - 365 dagen 
per jaar.

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Aanbevolen extra stokken (zie pagina 79)

Cortina II grijs

Cortina II blauw

Voor caravans met een railhoogte van 240 tot 258cm.
Algemene uitrusting: binnen dan wel buiten met flexibele trapspanners te spannen; van ogen 
voorzien slikrand.

Materiaal: alle delen van hoogwaardig polyesterdoek met aan beide zijden een kunststofcoa-
ting, weerbestendig gelakt en compleet afwasbaar; de verwerkte raamfolie absorbeert 90% van 
de UV-straling.

Voorwand: verticaal voor optimale ruimte-indeling; bij maat 1 en 2 is de voorwand vast genaaid, 
bij maten 3 en 4 naar boven oprolbaar, bij maten 5 en 6 volledig uitneembaar, gootrail voor het 
aanbrengen van een regengoot, stormafspanning mogelijk onder de ramen en aan de hoeken 
van het dak.

Zijwanden: ingangsdeur met staldeureffect en afgedekte ritsen in elke wand; aangenaaide, 
dikke schuimrubberstroken voor een perfecte afdichting.

Extra uitrusting: binnen of buiten afspanbaar met flexibele afspanladders; slikrand met ogen. 

Frame: 25 x 1 mm staal, galvanisch verzinkt en gechromatiseerd. Maten 1 en 2 met twee staan-
ders, maten 3-6 met drie staanders.

Kies voor caravans met hefbed 
Cortina II grijs maat 1 AP PLUS

Verkrijgbaar in de kleur grijs en blauw.
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JAZZ

2 3 4 51

Maat Grondmaat (BxD) in 
cm

Dakmaat 
ca. in cm

Gewicht 
in kg (ca.) Prijs in €

1 300 x 240 275 29,0 1.050,–
2 350 x 240 325 30,0 1.100,–
3 400 x 240 375 31,0 1.190,–
4 450 x 240 425 33,0 1.240,–

Opties en aanbevolen accessoires  Prijs in €
Meerprijs stalen frame 28 x 1 mm 75,–
Meerprijs aluminium frame 28 x 1 / 25 x 1,2 mm 75,–
Nokstok, staal 25 x 1 mm (per stuk) 24,–
Stormstok, staal 22 x 1 mm (per stuk) 25,–
Vario-Clip (zie pagina 77)
Stormband plus (1 paar) 42,–
Framespanner 35,–
Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 71.

DEELTENTEN

1. De voorwand kan worden neergeklapt tot een luchtige veranda, 
waarin u gezellig en beschermd tegen de hitte kunt zitten. 
Grote ramen in de zijwanden zorgen voor een aangename en  
luchtige atmosfeer.

2. Als u het bijzonder luchtig wilt hebben, neemt u gewoon de volledige 
voorwand er uit. 

3. Veel lichtinval! Zo ontstaat in de tent een aangename en luchtige 
atmosfeer. 

4. In beide zijwanden zitten aan de onderzijde ventilatiepanelen voor-
zien van een ventilatiekap zo kunt u bij slecht weer toch de tent ven-
tileren zonder dat het in regent.

5. Met een schuimrubberstrook en een speciaal gebogen aandrukstok 
kan de tent winddichter worden opgebouwd.

FürVoor caravans met een railhoogte van 240 tot 258cm.
Algemene uitrusting: de tent kan aan binnen- of buitenzijde worden vastgezet met flexibele trapspanners; slikrand 
met ogen; in de voorwand zitten tunnels voorzien van klittenband.

Materiaal: Dak, spat- en slikrand van hoogwaardig polyesterdoek met aan beide zijden een kunststofcoating, weer-
bestendig en compleet afwasbaar; zijwanden en voorwand van trailtex, polyesterdoek met aan een zijde een coating, 
lichtecht en onderhoudsvriendelijk; de verwerkte raamfolie absorbeert ca. 90% van de UV-straling.

Voorwand: uitneembaar en tot veranda neer te klappen; mogelijkheden om de tent te spannen bij storm onder de 
ramen en aan de dakhoeken; de ramen zijn  met gordijnen.

Zijwanden: in elke zijwand een zijdelings wegrolbare deur; inzetstukken van muskietengaas onder de ramen met 
uitklapbare en afsluitbare folieflap zorgen voor een goede dwarsventilatie in de tent; de zijramen zijn met gordijnen; 
schuimrubberstroken worden met klittenband bevestigd en met aandrukstokken voor betere afdichting tegen de 
caravan aan gedrukt. Extra gevelontluchtingen zorgen voor de nodige luchtverversing in de tent; mogelijkheid om de 
tent bij stormachtig weer te spannen onder de ramen.

Frame: standaard met 25 x 1 mm stalen frame en gebogen aandrukstokken.

De elegantie en soevereiniteit leiden de rijken klasse 
van de Jazz. Een robuust raam, het ademende doek in 
de wanden samen met de speciale ventilatieramen in 
de zijkanten bieden een comfort, dat u niet wilt missen 
op uw reisbestemmingen of op de seizoenscamping. 
Gewoon overtuigend.

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Aanbevolen extra stokken 

(zie pagina 79)
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JUWEL III

21

Een uitbouwtent voor alle jaargetijden. Met de 
omvangrijke uitrusting bent u op alle eventualiteiten 
voorbereid. Het hoge kwaliteitsniveau en de elegantie 
van dit tentmodel zullen ook u overtuigen.

JUWEL III links intrekbaar

JUWEL III Maat 1-3
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Opties en aanbevolen accessoires  Prijs in €
Stalen frame 28 x 1 mm (meerprijs) 80,–
Stalen frame 32 x 1,5 mm (meerprijs) 220,–
Verandadak* incl. stokken (per strekkende meter breedte) 180,–
Uitbreiding van verandadak, bijbetaling per 10 cm in de breedte 17,50
Stalen nokstok 25 x 1 mm (per stuk) 24,–
Stalen stormstok, 22 x 1 mm (per stuk) 25,–
Afstandsstukken voor luifelframe, 1 set 35,–
Vario-clip (op pagina 77)
Stormband plus (1 paar) 42,–
Frame spanner 35,–
Binnenhemel 275,–
Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 71.

links 
intrekbaar

in het midden 
intrekbaar

 
rechts  
intrekbaar

Maat Element-intrekmaat* 
in cm

Vloermaat* 
in cm

Element-
intrekmaat* in cm Gewicht in kg Prijs in €

1 520 – 540 300 x 240 --- 42,0 1.620,–
Vloer 310 x 240 ---

2 570 – 590 350 x 240 --- 44,0 1.715,–
Vloer 360 x 240 ---

3 600 – 620 380 x 240 --- 45,0 1.825,–
Vloer 390 x 240 ---

4 630 – 650 410 x 240 610 – 630  46,0 1.880,–
Vloer 420 x 240 Vloer 420 x 240

5 660 – 680 440 x 240 640 – 660 48,0 2.000,–
Vloer 450 x 240 Vloer 450 x 240

6 700 – 720 --- 680 – 700 49,0 2.075,–
Vloer 490 x 240 Vloer 490 x 240

*afwijkende maat op aanvraag

DEELTENTEN
Voor caravans met een railhoogte van 240 tot 258cm.
Tentdiepte: circa 240 cm

Luifel: circa 25 cm

Materiaal: dak, wanden en hooggetrokken spat- en slikranden van hoogwaardige, aan beide 
kanten gecoate polyester, weerbestendig en volledig afwasbaar. Ramen van UV-absorberende 
folie (ca. 90 %). 

Voorwand: uitneembaar en tot veranda opklapbaar, ramen kunnen met flappen met ritssluiting 
afgesloten worden. Maten 1 – 3 met twee ramen. Maten 4 – 6 met twee ramen en ingangsdeur, de 
voorwandhelften zijn onderling verwisselbaar; verticale en een horizontale tunnels met klitten-
band in de voorwand.

Zijwanden: uitneembaar, verwisselbaar, ingangsdeur oprolbaar, grote ventilatieramen (½ gaas, 
½ doorzichtige folie) kunnen met dubbele raamflap gesloten worden, aangenaaide schuimrub-
berstroken voor betere afdichting aan de caravan, topventilatie, horizontale tunnelzomen met 
klitteband. 

Verandadak: (als optie te bestellen) diepte ca. 270 cm, bevestiging met rails en dubbelrails. 

Frame: standaard met stokken van 25 x 1 mm staal incl. speciale aandrukstokken.

Informatie: deeltenten worden in verschillende maten aangeboden. Let bij de keuze van uw 
deeltent op de positie van de ingangsdeur, ramen en servicekleppen van uw caravan. De verti-
cale afdichting van de voortent aan de caravan speelt een centrale rol met betrekking tot de 
wind- en weersbeschutting. Deeltenten kunnen op verschillende manieren gebruikt worden.

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Aanbevolen extra stokken 

(zie pagina 79)

Maat 1–2 

Maat 1–2 

Maat 4 

Maat 3–4

Maat 3–4

Maat 5–6

Maat 5–6

links intrekbaar

rechts intrekbaar

in het midden  
intrekbaar

Maat 5

1. Maten 1-3 met 2 vensters in de voorwand.

2. De optionele veranda dak is leverbaar in een standaard-
breedte van 100 cm. U kunt echter ook elke andere maat 
krijgen. Uw gewenste breedte bepaalt u vanaf de buiten-
kant van de luifel. De verbinding met het tentdak wordt 
via koord en dubbele profielrails tot stand gebracht.

3. De raamflappen beschermen de raamfolie en tegen inkijk 
van nieuwsgierige blikken. 

4. Links ingetrokken uitvoering.

5. Rechts ingetrokken uitvoering.
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FAVORIT III

21

U gaat met uw reistent op vakantie en uw 
vaste tent blijft op haar plaats staan. U hoeft ze 
dus niet opnieuw op te bouwen en gebruikt 
tijdens de reis een lichte tent of luifel. Deze tent is 
vrijstaand en wordt via een eenvoudige, maar tegelijk 
stabiele verbinding aan de caravan bevestigd.

Vrijstaande voortent, 32x1,5 mm. Stalen frame
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6

4

235 cm

30 cm 30 cm 30 cm

255 cm

Maat Maten (B x D) in cm Gewicht in kg Prijs in €
1 440 x 250 125,0 3.625,–
2 480 x 250 126,0 3.690,–
3 520 x 250 127,0 3.770,–
4 560 x 250 130,0 3.850,–
Wijziging van de tentbreedte volgens uw wensen
(tot maximaal 600 cm) 490,–

Verandering in diepte 251 – 260 cm 260,–
Verandering in diepte 261 – 280 cm 355,–
Verandering in diepte 281 – 300 cm 490,–
Andere tentbreedtes op aanvraag

Opties en aanbevolen accessoires  Prijs in €
Schuimrubberstroken (1 paar) 130,–
Pakket stormstokken Maat A Maat 1 160,–
Pakket stormstokken Maat B Maat 2 – 4 195,–
Stormband Plus (1 paar) 42,–
Stormband  XL (1 paar) 50,50
Framespanner 35,–
Pakket ‘Stabilo’ – Voordakversteviging (1 paar) 150,–
Binnenhemel (440 – 560 cm breedte, 250 – 300 cm diepte) 610,–
Binnenhemel (561 – 600 cm breedte, 250 – 300 cm diepte) 770,–
Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 71.

DEELTENTEN
Voor caravans met een hoogte van 235-250 cm. 
Materiaal: volledig uit polyesterweefsel dat aan beide kanten voorzien 
is van een kunststofcoating, afwasbaar en rotbestendig. 

Voorwand: 4-delig, alle delen zijn onderling verwisselbaar; oprolbare 
ingangsdeur; 1 panorama-raam-plus-segment, raam kan met rits geo-
pend worden en het gaas daarachter gesloten worden. Raamflappen 
met rits afsluitbaar, segmenten kunnen tot veranda opengeklapt wor-
den, verticale tunnelzomen met klittenbandsluiting (90 cm) en horizon-
tale holle zomen met klittenbandsluiting (60 cm) ter bevestiging van 
extra stokken aan de tentdoek. 

Zijwanden: onderling verwisselbaar, zijdelings oprolbare ingangsdeur; 
gordijnen voor de zijwand worden meegeleverd; topventilatie, afsluit-
baar; grote ventilatieramen, ramen met transparante folie- en stoff-
lappen, beide met rits afsluitbaar; verticale tunnelzomen met klitten-
bandsluiting (90 cm) en horizontale tunnelzomen met klittenbandsluiting 
(60 cm) ter bevestiging van extra stokken aan de tentdoek. 

Achterwand: 2-delig, afzonderlijk uitneembaar, horizontale tunnelzoom 
op ca. 120 cm hoogte ter versterking van de wand als de tent vrij en 
zonder caravan staat. Sluis met kabel en lussen, diepte ca. 50 cm; 
bevestiging gebeurt via een in de rail van de caravan ingetrokken 
strook met ogen, die met het tentdoek verbonden wordt. 

Afmetingen achterwand: max. tenthoogte achter ca. 255 cm; uitneem-
bare achterwand ca. 235 cm; breedte van de resterende hoeken en mid-
dendeel bij uitgenomen achterwand ca. 30 cm. 

1. De tent staat ook zonder caravan op zijn plaats. U hoeft ze dus niet 
opnieuw op te bouwen bij uw terugkeer.

2. De achterwand kan indien gewenst in 2 helften worden geopend, hier 
zijn beide delen geopend.

3. Alle segmenten van de voorwand kunnen afzonderlijk naar beneden 
worden geklapt en tot veranda worden getransformeerd.

4. Het panoramaraam plus is een onmisbaar uitrustingsdetail. Het 
vliegennet houdt de muggen buiten wanneer het raam openstaat.

5. De verbindingsstrook tussen camper en tent maakt de bevestiging 
eenvoudig en tegelijk veilig en stabiel. Over deze verbinding ligt een 
brede afdekstrook, die aan de camper wordt bevestigd.

6. Pakket Stabilo: dakstangen en luifelstangen zijn direct met elkaar 
verbonden. De luifelstangen worden hierbij vooral ondersteund.  
Dat biedt op winderige standplaatsen meer zekerheid. Optioneel 
verkrijgbaar.

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Aanbevolen extra stokken 

(zie pagina 79)

Frame: 32 x 1,5 mm stalen stokken, voordak 
met stokken en afstandstukken versterkt

Algemene uitrusting: rondom mogelijkheden 
voor stormafspanning, dubbele slikrand, afge-
dekte ritssluitingen (ook aan de raamflappen), 
alle ramen van gordijnen voorzien dubbele 
gordijnrail, individuele bodemafspanning via 
rails en afspanladders. 

Opties: schuimrubberstroken, die met een rits 
bevestigd worden en verplaatst kunnen wor-
den. Extra stokken om uw tent ook bij slecht 
weer te beveiligen. 

Aanbevelingen: wij raden ons stormpakket 
aan als beveiliging tegen extreme weersom-
standigheden. Met het stokkenpakket ‘Stabilo’ 
verbindt u voordak- en hoofdstokken stevig 
met elkaar. Een plus voor de stabiliteit van uw 
tent op winderige dagen. Optioneel verkrijg-
baar. 

Maat 1–4 

Achterwand

Pakket ‘Stabilo’
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LUIFELS Luifels zijn ideaal als bescherming tegen de felle zon nodig is. Ze zijn zowel voor 
minimalisten als voor vele andere kampeerders die naast hun uitrusting ook 

graag gebruik maken van een extra accessoire. De ideale oplossing.
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LUIFELS

Luifels zijn vooral geschikt bij korte verblijven in bijzon-
der zonnige regio’s, want ze hebben doorgaans weinig 
stokken en kunnen daarom – ook dankzij de lichte 
materialen – in een handomdraai opgebouwd worden. 
Luifels zijn een voordelig alternatief voor volumineuze 
en onpraktische markiezen.

Slechts weinig luifels beschermen tegen de wind. 
Dankzij ons model Flair Vario Modul II kunt u uw luifel 
daarentegen stap voor stap tot een lichte luifeltent uit-
bouwen (bladzijde 62/63).

Meer details over de afzonderlijke tenten vindt u op 
dwt-tenten.nl

Luifels van dwt kunnen snel  
en flexibel opgebouwd worden.

De met dit model gemarkeerde tenten kunnen 
zeer snel, zonder al te veel inspanning worden 
opgebouwd. Dus zijn deze tenten ook geschikt 
en aan te bevelen voor het gebruik bij korte 
verblijven

Prijsvoordeel voor modellen of voor 
aanvullend aangeboden pakketten 
met toebehoren bij de modellen. 
Geld besparen zonder op kwaliteit in 
te moeten boeten. Vele factoren 
maken dit mogelijk.

Reistenten: moeten licht en eenvoudig op te bouwen zijn, 
zijn bij voorkeur gemaakt van lichte, licht- en waterdamp-
doorlatende materialen en beschikken over grote gaasramen, 
die een goede dwarsventilatie mogelijk maken. Reistenten 
moeten overzichtelijke perioden tijdens de vakantie kunnen 
doorstaan.

Caravans met hefbed winnen al jaren aan aandacht en populariteit. Hefbedcaravans hebben ook een hogere opbouw. 
We bedoelen niet de in de brochures vermelde totale voertuighoogte, waarbij ook rekening wordt gehouden met de dakopbouw, 
maar de hogere tentrail aan de zijwand/dakrand.
Voor de hefbedcaravans bieden wij speciaal het model Flair-Vario-Modull II in de Plus-maten aan.
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FOYER TOUR PLUS

Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 71. Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 71.

Maat Maten (B x D) in cm Gewicht in kg Prijs in €
1 240 x 200 5,5 200,–
2 335 x 200 7,5 270,–

Maat Maten (B x D) in cm Gewicht in kg Prijs in €
1 600 10,0 295,–
2 700 10,5 315,–
3 800 11,0 360,–
4 900 11,5 370,–

Niet alleen het dak biedt echte bescherming tegen de zon, ook de grijsgetinte folie absorbeert minstens 
90 % van de UV-straling. De juiste keuze als begeleider voor uw korte vakantie tussendoor.

Luifel met geïntegreerd windscherm: u kunt de flexibele Tour Plus al naargelang het weer richten zoals u dat 
het best uitkomt.

Over handig gesproken… U kunt de ultralichte Tour Plus 
zowel aan de langszijde of rechts dan wel links van de cara-
van intrekken – al naargelang de zon en de windrichting.
Dakdiepte: ca. 240 cm

Materiaal: 100 % Trailtex: ademend, afwasbaar, lichtecht, 
waterdicht en extreem scheurbestendig.

Uitvoering: superlicht, extra variabel: als luifel met zijelement 
rechts of links tot op de bodem, of klassiek overeenkomstig de 

Voorwand: dankzij de flexibele afspan-
ladders en de telescopeerbare uitzetstok-
ken kan de voorwand in een individueel 
gewenste vorm worden afgespannen.

Leveringsomvang: dak, stokkenset en 
afspanmaterialen.

Frame: maat 1 met twee uitzetstokken 
22 x 1 mm; maat 2 met drie uitzetstokken.

koordlengte! Oogstrook aan de voorkant 
en zijkant (afstand tussen de ogen 50 cm).

Leveringsomvang: dak, uitzetstokken, 
scheerlijnen, haringen en grondpennen.

Frame: drie stokken 22 x 1 mm staal.

Opmerking: bij onzekere weersverwach-
ting, sneeuwval, regen en wind moet de 
luifel verwijderd worden – voor uw eigen 
veiligheid en die van uw campingburen.

De grijsgetinte ramen in de voorwand van Foyer zorgen bij 
elk weer voor een perfecte vakantiestemming. En mocht 
Petrus het een keer niet zo goed met u voorhebben, zorgt 
het regendak ervoor dat u met droge voeten uw vakantie-
verblijf binnenkomt en binnen alles schoon blijft.
Dakdiepte: ca. 200 cm

Materiaal: dak en voorwand polyester met coating aan één 
zijde, afwasbaar en uiterst onderhoudsvriendelijk, de transpa-
rante raamfolie van de voorwand is grijs getint en absorbeert 
minstens 90 % van de schadelijke UV-straling.
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DELTA II FLOR A
250

340

320250

80

Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 71.

Maat Maten (B x D) in cm Gewicht in kg Prijs in €
1 250 x 250 7,3 200,–
2 250 x 320 8,5 225,–

Opties en aanbevolen accessoires Prijs in €
Sluisstok 23,–
Klapzuiger 43,50
Koordadapterset 36,50
Magneetadapterset 68,–
Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 71.

Maat Maten (B x D) in cm Gewicht in kg Prijs in €
1 200 x 240 4,5 120,–
2 250 x 240 5,0 125,–
3 300 x 240 5,5 145,–
4 350 x 240 6,0 160,–
5 400 x 240 6,5 180,–
6 450 x 240 7,0 195,–

LUIFELS

Een uurtje pauze tussen twee etappes? Voordat de tafel en de stoelen staan, is ook de driehoekluifel 
gespannen. En de raamfolie zorgt niet alleen voor UV-bescherming, maar ook voor tweemaal zo goede 
vakantiestemming!

1. Keuze tussen de kleuren grijs en lagunablauw. 2. Absoluut variabel: u kunt de luifel ook 
gebruiken als voor- of achterzeil. 

Bodemmaat-schets Maat 1 Maat 2

Delta II is een echte blikvanger! Zowel aan de caravan 
als aan de bus is het ultralichte zonnedak snel aange-
bracht en binnen een oogwenk hebt u een gezellig scha-
duwplekje.

Flora past overal: als mobiele carport achter de caravan, als 
dak boven de drankkratten of – aan de zijwand – als markies 
voor een schaduwrijk plekje. In twee attractieve kleuren!

Dakdiepte: ca. 170/250 cm – 240/320 cm

Materiaal: trailtex, ademend, extreem 
licht, afwasbaar, lichtecht, waterdicht en 
extreem scheurbestendig. De raamfolie 
absorbeert de UV-straling voor minimaal 
90 %.

Uitvoering: superlicht en variabel te 
gebruiken als zonnedak voor de caravan 
en de bus. De aanbrenging geschiedt via 
een rail of een open zoom.

Leveringsomvang: dak, uitzetstokken, 
scheerlijnen en haringen.

Frame: drie uitzetstokken, 22 x 1 mm 
staal.

Dakdiepte: ca. 240 cm

Materiaal: compleet van eenzijdig gecoat 
trailtex-doek: ademend, afwasbaar, licht-
echt, waterdicht en extreem scheurbe-
stendig.

Leveringsomvang: dak, uitzetstokken, 
scheerlijnen, haringen en grondpennen.

Frame: Maat 1 – 2 met telkens twee, 
maat 3 – 6 met telkens drie opzetstokken 
22 x 1 mm.
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FLAIR VARIO MODUL II

21

Deze fraaie luifel beschermt tegen de zengende middaghitte 
en zorgt voor een prettig schaduwplekje om te lezen, te eten of 
gezellig te zitten. U kunt eenvoudig gekleurde zijwanden bij de 
luifel bestellen zodat u lekker uit de wind zit.

Dakspanset

Basismodule met 
blauwe zijwanden. Zijwanden als 

optie bestellen.

2. Met de Mesh-voorwand, die wij als alternatief 
voor de Classic-voorwand aanbieden, weert u 
insecten af, zonder af te hoeven zien van de 
frisse lucht. Speciaal aan te bevelen voor warme 
zomerdagen.

1. Dankzij het gebruik van de optionele Mesh-voorwand 
in combinatie met de optionele Fresh-zijwanden ont-
staat binnen in de tent een aangename en luchtige 
atmosfeer. Deze uitbreiding is alleen aan te bevelen 
met een basisframe.

Op onze website vindt u informatieve video’s.

NIEUW: In de PLUS maten passend voor de 
bekende hefbed caravans!
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Opties en aanbevolen accessoires  Prijs in €
Voordeelpakket “Safe” staal * 210,–
Voordeelpakket “Safe” alu ** 245,–
Dakspangereedschap staal
(2 nokstokken 25 x 1 mm staal, incl. spangordel) 65,–

Dakspangereedschap alu
(2 nokstokken 28 x 1 mm aluminium, incl. spangordel) 70,–

Stalen stormstok, 22 x 1 mm staal (per stuk) 25,–
Stalen stormstok, 22 x 1 mm aluminium (per stuk) 26,50
Vario-clip (op pagina 77)
Stormband plus (1 paar) 42,–
Wielflap en tochtstrook (set) 37,50
Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 71.

*) bestaat uit basisframe staal 25 x 1 mm. en dakspanset staal

**) bestaat uit basisframe alu. 28 x 1 mm / 25 x 1,2 mm. en dakspanset alu

Maat Omloop-
maat in cm

Gewicht 
in kg

Basismodule
zonder frame 

Prijs in €

Classic-
voorwand 

Prijs in €

Mesh-
voorwand

Prijs in €

8 761 – 790 6,2 335,– 285,– ---
9 791 – 820 6,6 345,– 305,– 265,–
10 821 – 850 6,7 365,– 320,– 270,–
11 851 – 880 6,8 390,– 325,– 275,–
12 881 – 910 7,0 400,– 335,– 285,–
13 911 – 940 7,2 410,– 355,– 305,–
14 941 – 970 7,4 415,– 370,– 325,–
15 971 – 1000 7,5 430,– 375,– 330,–
16 1001 – 1030 7,6 450,– 390,– 335,–
17 1031 – 1060 8,0 485,– 405,– 345,–
18 1061 – 1090 8,2 520,– 420,– 360,–
19 1091 – 1120 8,4 535,– 430,– 365,–
20 1121 – 1150 8,5 595,– 445,– ---
21 1151 – 1180 8,6 680,– 470,– ---
10 PLUS

Zie 
maatvoering 

op blz. 13

7,0 415,– 320,– 270,–
11 PLUS 7,1 425,– 325,– 275,–
13 PLUS 7,4 430,– 355,– 305,–
15 PLUS 7,7 445,– 375,– 330,–
16 PLUS 7,8 480,– 390,– 335,–
Zijelementen “Color” in blauw en grijs (1 paar) 155,–
Zijelementen “Fresh” (1 paar) 210,–
Set gordijnen voor voor- en zijwanden 115,–
Stokken a.u.b. separaat meebestellen
Set opzetstokken staal (bestaande uit 3 opzetstokken) 50,–
Basisframe 25 x 1 mm staal 180,–
Basisframe 28 x 1 mm / 25 x 1,2 mm aluminium 220,–
Gelieve in ieder geval onze richtlijnen met betrekking tot de aanbevolen maten op pagina 
11 in acht te nemen.

LUIFELS
Dakdiepte: ca. 240 cm

Materiaal: dak, voorwand en zijwanden van Trailtex, aan één zijde met 
coating, ramen van hoogwaardige folie met hoge UV-stabiliteit.

Dak: zonder naad, met tunnelzomen voor gevelstokken (bij het gebruik 
van een basisframe); robuuste driehoekige ogen voor de stormafspan-
ning aan de voorhoeken en ritsen voor de bevestiging aan de voor- en 
zijwanden.

Zijwanden: extra te bestellen; afneembaar door vervangbare ritssluitin-
gen; in ‘Color’ (blauw en grijs) met folieraam, of ‘Fresh’ met muggengaas 
en raamflap.

Voorwand: extra te bestellen (alleen aanbevolen in combinatie met 
een basisframe!). 2-delig; naar keuze met folieramen en een zijdelings 
wegrolbare deur (staldeureffect), of met Mesh-gaasramen, waarbij één 
gaasraam gelijktijdig de oprolbare deur is. Bevestiging met ritssluiting 
aan het dak.

Afspanning: binnen afspanbaar met flexibele afspanladders; buitenlig-
gende slikrand met ogen. 

Leveringsomvang: basismodule (zonder zijwanden, zonder voor-
wand!), afspanladders, grondpennen, haringen.

Frame: drie framevarianten verkrijgbaar. A.u.b. apart bestellen (zie prij-
zentabel). A.u.b. apart bestellen (zie prijzentabel). Bij het gebruik van 
een basisframe adviseren wij vanaf maat 11 twee extra dakstokken, 
vanaf maat 13 twee extra stormstokken, vanaf maat 18 vier extra dak-
stokken, vanaf maat 21 vier extra stormstokken – gelieve apart te bestel-
len.

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Aanbevolen extra stokken 

(zie pagina 79)

Maat 8–10 

Maat 11–12

Maat 13–17

Maat 18–20

Maat 21

Dakspantool inbe-
grepen in het voor-
deelpakket ‘Safe’.

3. Losse zijwanden zijn ver-
krijgbaar in de uitvoering 
“Color”: blauw, geel en 
grijs, met een groot folie-
raam.

4. In de uitvoering “Fresh” zijn de zijwanden uitgevoerd 
met muskietengaas en een raamflap als bescherming 
tegen tocht en zonnestralen. Wordt voor een optimale 
dwarsventilatie aanbevolen bij het gebruik van een 
voorwand.

5. De raamflap van de zijwand 
‘Fresh’ kan zo opgespannen 
worden, dat er bij regen geen 
water kan binnendringen.

6. U kunt zelfs een tweedelige Classic-voor-
wand inzetten. De bevestiging aan het dak en 
aan de zijwanden geschiedt met ritssluiting. 
Deze uitbreiding is alleen aan te bevelen met 
een basisframe. De klassieke voorwand en 
gordijnen zijn optioneel beschikbaar.

Basismodule: Eenvoudige en effectieve luifel, 
die u met zijdelen (extra’s tegen meerprijs) en 
een voorwand (extra’s tegen meerprijs) kunt 
aanvullen.

Tip: Als ondersteuning voor een optimale 
spanning van het dak-oppervlak raden wij de 
dakspanset aan, bestaande uit twee spangor-
dels en 2 nokstokken (optioneel verkrijgbaar). 
Ook met deze dakspanset ibevelen wij aan 
erop te letten of de bodemafspanning langs de 
zijelementen naar behoren is uitgevoerd.
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LUIFELTENTEN Cassetteluifels zijn een populair accessoire voor korte reizen en verblijven met 
de caravan. Cassetteluifels kunnen in slechts een paar eenvoudige stappen 

voor heerlijke schaduw zorgen. Vaak is er behoeft e om de cassetteluifel 
uit te breiden met extra wanddelen om zo de zonwering van de luifel 

uit te breiden of om geleidelijk een voortent te creëren, een 
weerbestendige extra ruimte.
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(A)

(C)

(F)

(E)

(D)

LUIFELTENTEN

Zodat we alles goed begrijpen!

Nieuw bij Dwt is een compleet assortiment aanbouwdelen voor cassetteluifels. 
Of het nu gaat om extra zonwering, weerbescherming of een complete voortent, de 
wanden kunnen geheel naar wens worden samengesteld. 

De wanddelen zijn met een paar simpele stappen te monteren en zorgen binnen 
enkele minuten voor het gewenste voordeel en bescherming. De aanbouwdelen 
kunnen de stabiliteit van de luifel vergroten. Maak de keuze tussen een luifeltent 
of een klassieke luifel.

Om samen de juiste woorden en termen te vinden, leggen we uit wat we bedoelen 
met de volgende begrippen:

(A) Voertuighoogte:
De voertuighoogte omvat doorgaans alle verhogingen op het 
voertuig dak en beschrijft dus de maximale hoogte van het 
voertuig. De maat van de voertuighoogte is niet relevant voor 
het bepalen van de maat van de aanbouwdelen; de wanddelen 
worden alleen aan de luifel bevestigd.

(B) Type luifel montage:
Als de luifel aan de voertuigwand wordt gemonteerd, spreken 
we van een zijwandmontage. Als de luifel op het voertuig dak 
zit, is het een dak montage. Dit onderscheid is belangrijk omdat 
het de maat van de zijwanddelen beïnvloedt.

(C) Installatiehoogte luifel:
Als we het hebben over de opbouwhoogte van de luifel, bedo-
elen we de afmeting vanaf de grond tot de onderkant van uw 
luifelkast (zijwandmontage). Bij dak montages is dit de afmeting 
vanaf de grond tot de onderkant van het voorprofiel van de lui-
fel. Wij raden u aan om de camper voor het meten optimaal en 
waterpas uit te lijnen.

(D) Luifel lengte:
De luifelfabrikanten bieden hun luifels in verschillende lengtes 
aan. De lengteaanduiding is vaak gebaseerd op de volledige 
lengte van de luifel in gesloten toestand. De maatvoering van 
het luifeldoek is verschillend en is niet relevant voor het bepa-
len van de maatvoering van de voorwand delen of voorwand-
modules die wij aanbieden.

(E) Luifel diepte:
Het luifeldoek geeft theoretisch de maximale uitval van de luifel 
aan. Vaak beperken het ontwerp en de lengte van de scharnie-
rende armen echter de diepte van de uitval. Om ervoor te zorgen 
dat het luifeldoek een optimale spanning heeft, is het aan te 
raden om de luifel niet te ver uit te draaien. Bij het ontwerp van 
de luifelaanbouwdelen laten we ons leiden door de optimale 
doekspanning. 

(F) Horizontale diepte:
Deze verschilt van de uitval diepte en wordt horizontaal gemeten 
vanaf de caravanwand tot aan de staander van de luifel.

Houdt er rekening mee dat:
De werkelijke afmetingen van de aanbouwdelen afwijken 
van de maataanduidingen van de luifelfabrikant. Om het voor 
u eenvoudig te houden nemen wij de definities van de luifel-
fabrikant over.

(A) Voertuighoogte
(C) Installatiehoogte luifel
(D) Luifel lengte
(E) Luifel diepte
(F) Horizontale diepte
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IT’S HOLIDAY

1 2

Dat is het motto. Verander uw luifel in slechts enkele stappen in 
een comfortabele luifelvoortent. De doordachte constructie en 
het overtuigende concept maken uw vrije tijd en verblijf 
aangenaam. De lichtheid van het materiaal en het ontwerp van de 
wanden zijn afgestemd op rondtrekkende kampeerders. De wanden 
inspireren zowel nieuwkomers als experts.
Weet u de montagehoogte van de luifel op het voertuig en de lengte van de luifel? 
We hebben de ideale maat. Combineer eventueel de zijwand en de voorwand met 
uitbreidingssegmenten om uw eigen voortent te creëren.

Op onze website vindt u informatieve video’s.
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+ =

(1) (2)

Zijwanden
Montagehoogte  
(Onderkant cassetteluifel) 

Uitval (diepte) Art. nr. Prijs in €
(1 paar)

Zijwand-luifel
M (220 – 240 cm) 250 cm 165012400 635,–
L (240 – 260 cm) 250 cm 165012600 645,–
XL (260 – 280 cm) 250 cm 165012800 655,–
Dak-luifel
L (240 – 260 cm) 250 cm 1650126010 645,–
XL (260 – 280 cm) 250 cm 1650128010 655,–

Opties en aanbevolen accessoires Art. nr. Prijs in €
Gordijnset voor voorwand 300 880303 35,–
Gordijnset voor voorwand 400 880304 45,–
Aandrukstang (staal 22x1mm, verstelbaar tot 300cm) 800425 25,50
Wiel- en tochtstrook (zie pagina 76)
Luifel-zekerings-adapter (1 paar) 810204 13,50
Stormbandset plus (1 paar) 810213 42,–

Voorwand voor zijwand- en dakluifels
Breedte Voorwand 

hoogte 
Art. nr. Prijs in €

300 cm 190 – 210 cm 16501300 345,–
400 cm 190 – 210 cm 16501400 415,–
Verbreding 25 cm 190 – 210 cm 16501025 50,–
Verbreding 50 cm 190 – 210 cm 16501050 65,–

LUIFELTENTEN
Dit betekent dat een weerbestendige ventilatie op elk 
moment mogelijk is. (Beeld 3, 6)

–  De zijwanden zijn seriematig met de schuimkussens 
uitgevoerd. Met de aandrukstangen (optioneel) creëert u een 
optimale aansluiting op het voertuig (beeld 7).

–  De voor- en zijwanden zijn te verbinden met ritsen. (Beeld 4)
–  De wanden kunnen aan de binnen- of buitenkant worden 

afgespannen.

Materiaal: lichte, ademende en lichtechte trailtex-stof, wasbare 
polyesterstof aan de buitenkant gecoat. Verhoogde sokkel (spat-
scherm) van polyesterweefsel aan beide zijden bedekt met PVC.
Stangen: elke zijwand is voorzien van een stalen spanstang 
(25x1 mm) voor bevestiging (ophanging).
Leveringsomvang: wanddeel met afspanmateriaal, zijwanden 
met spanstang en schuimrubber.

Geschikt voor de luifelmodellen van Thule/Omnistor 
(serie 5, serie 6, serie 8 en serie 9).
Indeling:
–  Het basiselement voorwand heeft een groot panoramavenster 

en een oprolbaar toegangsdeursegment. Het panoramavenster 
kan worden geopend met een ritssluiting en als veranda gebruit 
worden, de toegangsdeur kan zowel rechts als links van het 
raam worden geplaatst. (Beeld 1, 3)

–  Het basiselement kan door middel van ritssluitingen met 
de verbredingssegmenten op de gewenste maat (lengte = 
luifelaanduiding) worden aangepast.

–  De voorwanddelen worden middels een pees door de lijst van 
de cassetteluifel getrokken.

–  De voorwand is voorzien van stormbandadapters voor het 
bevestigen van stormbanden (optie). (Beeld 4)

–  De zijwanden worden tussen de luifelkast en het voorprofiel 
gespannen met behulp van een spanstang. De zijwanden wor-
den middels clips inclusief schuurbescherming aan het luifel-
doek bevestigd. Ook afzonderlijk te gebruiken als privacy- en 
windbescherming. (Beeld 2)

–  De zijwanden hebben een ritssluiting waarmee de toegangs-
deur naar de zijkant kan worden geopend en opgerold of via 
welke de zijwand vanuit het voertuig kan worden geopend 
om gemakkelijk toegang te krijgen tot servicekleppen etc. 
De trapsanners hoeven niet los gehaald te worden. (Beeld 5)

–  De zijpanelen zijn afritsbaar door middel van een ritssluiting.
–  Grote ventilatieramen (mesh) in de zijwanden kunnen worden 

afgesloten met een folieflap d.m.v. een ritssluiting. De raam-
flap kan ook als afdichting van de ventilatie dienden zodat 
het niet inregent maar ter gelijkentijd toch kan ventileren. 

3  It’s Holiday aan een cassetteluifel met wandmontag.

Combineer de losse wanddelen volgens uw wensen en de 
afmetingen van uw luifel. De twee basiselementen (1) voor de 
voorwand met een breedte van 300 of 400 cm zijn tweedelig 
(roldeur en panoramaraam). Met de aanbouwelementen (2) 
in 25 of 50 cm breedte bereikt u de gewenste luifellengte. Met 
de aanbouwelementen kunt u de voorwand naar keuze rechts, 
in het midden of links aanvullen.
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RAIN OUTSIDE

1 2

Er valt veel te plannen, maar het weer niet. Het wandsysteem 
Rain Outside biedt een scala aan mogelijkheden, zodat er onder de 
luifel een beschermde ruimte ontstaan kan. Met het modulaire systeem 
kunt u in een mum van tijd uw luifel omtoveren tot een complete luifeltent. 
Rain Outside beschermt tegen regen, maar ook tegen de zon – laat niets aan 
het toeval over en neem voorzorgsmaatregelen. U herkent de hoogwaardige 
manier van confectie aan de overwegend hoogfrequent gelaste, robuuste en 
weerbestendige naden.

Op onze website vindt u informatieve video’s.
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Fiamma Lengte Voorwandbreedte
Type 100 125 150 175 200
F45 300 2
F80 320 1 1
F80 340 1 1
F45 350 1 1
F80 370 1 1
F45 375 1 1
F45/F80 400 2
F45 425 1 1 1
F80 425 1 1 1
F45 450 1 1 1
F80 450 1 2

Thule Lengte Voorwandbreedte
Type 100 125 150 175 200
5200/6300 300 2
5200/6300 325 1 1
5200/6300 325 1 1
5200/6300 350 2
5200/6300 350 1 1
5200/6300 375 1 1
5200/6300/8000/9200 400 2
5200/6300/8000/9200 425 1 1 1
5200/6300/8000/9200 425 1 1 1
5200/6300/8000/9200 450 1 2
5200/6300/8000/9200 450 1 1 1
8000/9200 500 1 2
8000/9200 500 1 2
8000/9200 550 2 2
8000/9200 550 2 1 1
8000/9200 600 2 2

Zijwand
(universeel rechts of links te gebruiken, inclusief spanstang)
Montage hoogte 
(Onderkant luifelkast) 

Uitval Art. nr. Prijs in €
(1 Zijwand) 

M (220 – 240 cm) 250 cm 165022400 230,–
L (240 – 260 cm) 250 cm 165022600 250,–
XL (260 – 280 cm) 250 cm 165022800 260,–

Voorwand voor zijwand- en cassetteluifels
(geschikt voor Thule en Fiamma)
Aanduiding Voorwandhoogte Art. nr. Prijs in €
Breedte 100* 190 – 210 cm 16502100 120,–
Breedte 125** 190 – 210 cm 16502125 130,–
Breedte 150** 190 – 210 cm 16502150 150,–
Breedte 175** 190 – 210 cm 16502175 170,–
Breedte 200** 190 – 210 cm 16502200 185,–
  * Alleen te gebruiken vanaf een luifelbreedte v.a. 425 
** Tot een luifelbreedte van 400 zijn maximaal twee voorwanddelen te combineren

Opties en aanbevolen accessoires Art. nr. Prijs in €
Aansluitkussen (1 stuk) 188073 21,50
Aandrukstang (staal 22x1mm, verstelbaar tot 300cm) 800425 25,50
Aansluitadapter (1 paar) 16502003 40,–
Wielflappen en tochtstroken (zie pagina 76)
Luifel-zekerings-adapter (1 paar) 810204 13,50
Stormbandset plus (1 paar) 810213 42,–

LUIFELTENTEN

Alle wanddelen zijn geschikt voor de luifelmodellen van de 
merken Thule / Omnistor (serie 5, serie 6, serie 8 en serie 9) 
en Fiamma (serie F45, F80)
Uitvoering:
–  De voorwanddelen kunnen met behulp van pees in de buisrail 

van het voorprofiel van de luifel worden geschoven.

–  De afzonderlijke voorwandmodules kunnen met een ritssluiting 
met elkaar worden verbonden. Met de verschillende voorwand-
breedtes kan de gewenste totale breedte (= aanduiding luifelmaat) 
worden samengesteld en bereikt.

–  Elke afzonderlijke voorwandmodule kan worden opgerold.

–  De voorwand is voorzien van stormbandgespen voor het bevesti-
gen van een stormbandset (optie). (Beeld 2)

–  De zijwanden worden tussen de luifelkast en het voorprofiel 
gespannen met behulp van een dakligger.

–  De zijwanden zijn universeel en dus links of rechts te bevestigen. 
(Beeld 1)

–  Aan de voertuigzijde kunnen de zijwanden worden aangevuld 
met een schuimkussen (optie) en drukstangen (optie) en bieden 
zo een optimale afdichting op het voertuig. (Beeld 3)

–  De voor- en zijwanden kunnen worden verbonden met ritssluitin-
gen, de daarvoor benodigde verbindingsadapters (optie) worden 
in enkele eenvoudige stappen bevestigd met behulp van pees en 
koppelprofiel. (Beeld 4)

–  Alle wanddelen zijn aan de onderzijde voorzien van dubbele 
slikranden met daartussen flexibele afspanners. De verankerings-
punten zijn dus vrij te kiezen.

–  De ramen zijn voorzien van getint raamfolie, ze verminderen het zicht naar binnen 
en geven een prettige lichtinval. (Beeld 1, 2)

–  Veelal hoogfrequent gelaste naden, robuust en weerbestendig.

Materiaal: De gebruikte stof is een polyester stof die aan beide zijden met PVC gecoat 
is en volledig wasbaar.

Stangen: elke zijwand is voorzien van een stalen dakstang (25x1 mm) voor bevestiging 
(ophanging) van de zijwand. De stokken zijn telescopisch tot 300 cm mogelijk, dus ook 
voor grotere luifeldieptes te gebruiken

Leveringsomvang: Wanddeel met afspanmateriaal, zijwanden met dakstang.
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HAPPY SUN

2 431

Zijwand

Montagehoogte 
Luifel 

Uitvaldiepte/ 
Uitval

Art. nr. 
(wit)

Art. nr. 
(zwart)

Prijs in €

XS (185 – 205 cm) 200 cm 165032050 165042050 180,–
M (220 – 240 cm) 250 cm 165032400 165042400 185,–
L (240 – 260 cm) 250 cm 165032600 165042600 190,–
XL (260 – 280 cm) 250 cm 165032800 165042800 195,–

Voorwand

Breedte Hoogte Art. nr. (wit) Art. nr. (zwart) Prijs in €

240 cm 170 cm 16505240 16506240 130,–
280 cm 170 cm 16505280 16506280 140,–
330 cm 170 cm 16505330 16506330 155,–
380 cm 170 cm 16505380 16506380 160,–
430 cm 170 cm 16505430 16506430 165,–

Alle wanddelen passen bij de luifelmodellen van 
Thule / Omnistor en Fiamma

Uitvoering:  
–  De voorwanddelen kunnen met behulp van pees in de 

buisrail van het voorprofiel van de luifel worden getrokken.
–  De zijwanden worden tussen de luifelkast en het voor-

profiel gespannen met behulp van een spanstang.
–  Alle wanddelen zijn aan de onderzijde voorzien van ogen 

waarmee de wanddelen onder een hoek en volgens indivi-
duele eisen kunnen worden opgespannen.

–  Opvallend gekleurde scheerlijnen.
–  De gebruikte MESH-stof vermindert lichtinval en tocht en 

biedt zo een zon- en wind beschermde plek onder de luifel.
–  De voorwand is oprolbaar.
–  De voorwand is voorzien van stormbandgespen t.b.v. een 

stormbandset.

Verkrijgbaar in twee kleuren (wit en zwart)
–  In het wit is het moeilijk om er doorheen te kijken
–  In het zwart is het gemakkelijker om er doorheen te kijken

Materiaal: MESH-stof (PVC-gecoat polyester mesh) gecoat en 
volledig wasbaar, de sokkel is gemaakt van polyesterweefsel 
aan beide zijden gecoat met PVC en is ook volledig wasbaar. 
Hoogfrequent gelaste zeilogen en scheurvast.
Stangen: Elke zijwand is voorzien van een stalen dakligger 
(25x1 mm) voor de bevestiging (ophanging) van de zijwand. De 
stokken zijn telescopisch tot 300 cm uitschuifbaar, dus ook voor 
grotere luifeldieptes te gebruiken.
Leveringsomvang: Wanddeel met afspanaccessoires, zijwanden 
met dakligger.

We associëren de zon met vakantie. Maar bescher-
ming tegen de zon is tegenwoordig net zo belang-
rijk. Pas extra zonwerende wanden aan uw luifel 
aan voor extra bescherming. De “Happy Sun” 
wanddelen zijn gemaakt van mesh, verminderen 
de hoeveelheid licht en dienen tevens als wind-
bescherming. Verkrijgbaar in twee kleuren.

1. De wanddelen van mesh, verkrijgbaar in het zwart en wit, 
dienen als windbescherming en bieden extra schaduw. 
Schuin uitgesteld heeft u meer ruimte onder de luifel.

2. De wand kan lood naar beneden gespannen worden middels 
kleurrijke scheerlijnen.

3. De zijwand kan links of rechts worden bevestigd. De voor-
wand is oprolbaar en er kan desgewenst een optionele storm-
bandset plus aan worden bevestigt.

4. Verkrijgbaar in verschillende breedtes. Afhankelijk van de 
inval van het zonlicht kan het wanddeel in de luifel worden 
verplaatst.

Op onze website vindt u 
informatieve video’s.
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Maten (B x D) 
in cm

Pakmaat in cm 
(ca.)

Gewicht in kg 
(ca.)

Prijs 
in €

350 x 350 75 x 30 15,0 475,–

Frameschetsen
– Standaarduitvoering

SPECIALE UITVOERING

Relax Air paviljoen

Het luchtinlaatsysteem met één kamer zorgt voor een 
snelle montage en demontage.

Afmeting: circa 350 x 350 cm

Materiaal: Texolan 30, PU-gecoat.

Wanddelen: Alle vier de wanddelen zijn met een ritssluiting 
uitritsbaar en onderling verwisselbaar. Twee wanddelen 
beschikken over een muggengaas met binnenliggende 
folieafdekking welke middels een ritssluiting te openen is. 
Een zijwanddeel is als ingang te gebruiken en is in twee 
breedtes naar rechts wegrolbaar. Een wanddeel is gesloten 

en beschermt tegen de zonnestralen of ongewenste inkijk. 
De doorgangshoogte bedraagt 185 cm.

Constructie: Luchtinlaatsysteem met één kamer en één 
luchtslangdiameter van 10 cm. Dankzij de koepelconstruc-
tie en het air-in-systeem met luchttunnels van 10cm heeft 
het dak een goede stabiliteit.

Uitrusting: Naden aan de binnenkant gelast

Leveringsomvang: Tentdoek inclusief de 4 wanddelen, 
afspanmateriaal, dubbelslagpomp en draagtas.

Deze ruimte is gewoon geweldig. Deze beschermde ruimte van ruim 12 m² bouwt 
u in een handomdraai op dankzij het innovatieve Air-In luchtslangsysteem. Laat 
niets aan het toeval over en bent u goed voorbereid op alle eventualiteiten. Kleine 
pak maat, ideaal voor thuis bij de picknick of op de camping.

Geen behoefte aan beschutting? Dan verwijder je gemakkelijk alle vier de wanddelen met een 
ritssluiting.

Twee zijwanden bevatten ramen van muggen-
gaas met folie-afdekking aan de binnenzijde. 
Ideaal voor goede ventilatie in de gesloten 
Relax Air.

De koepelconstructie en het AirIn-systeem 
met een luchtslangdiameter van 10 cm geven 
het dak een goede stabiliteit.

Scannen, bekijken en opbouwen! 
dwt-tenten.nl/relaxair_opbouwinstructie

Op onze website vindt u 
informatieve video’s.
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SPECIALE UITVOERING

Paviljoen Luxus Pur
Maat 1 (BxD): ca. 300 x 300 cm
Maat 2 (BxD): ca. 300 x 400 cm
Zijhoogte: ca. 210 cm
Middelste hoogte: ongeveer 270 cm

Frame: 40 x 40 mm aluminium vierkant profiel
–  met basisframe om de wandspanning te stabiliseren en te verhogen 

(foto nr.8)
–  met in hoogte verstelbare voetdelen en voetplaten t.b.v. de vloer-

montage (Foto nr. 9)
–  met overhangend dak ca. 30 cm (foto nr. 7)

Materiaal: Volledig gemaakt van polyesterweefsel aan beide zijden coa-
ting (PVC), robuust, weerbestendig en gemakkelijk schoon te maken.

Uitrusting: 
–  alle wanddelen zijn middels pees verbonden met de aluminium pro-

fielen
–  standaard met 4 wanden, bestaande uit: 

1.) een zijwand met een oprolbare deur en een filmvenster (hoofdfoto) 
2.) twee zijwanden met folieramen (hoofdfoto) 
3.) een gesloten zijwand (foto nr. 2)

–  dak met beschermde nokventilatie
–  ventilatiepanelen die in elke wand kunnen worden afgesloten en 

voorzien van muggengaas
–  zwart gekleurde klamboe voor een comfortabel uitzicht
–  Alle gaasramen zijn voorzien van flappen en kunnen worden afgeslo-

ten met onderhoudsvriendelijke Minax snelsluitingen. (Foto nr. 3)
–  Alle ramen zijn voorzien van afgedekte gordijnpees voor eenvoudige 

bevestiging van de optioneel en aangeboden tegen een meerprijs 
gordijnen

–  extreem robuust en UV-bestendigt naaigaren (TENARA®) in combina-
tie met HF lasnaden (foto nr. 6)

Of je nu in je vrijetijd kampeert of thuis in de tuin doorbrengt, je beleeft de mooiste uren in de 
natuur. Ons paviljoen Luxus-Pure voldoet aan alle eisen. Compromisloos in zijn constructie 
en uitrusting, bewijst hij zich het hele jaar door. Waar het ook is, het schittert met zijn tijdloze 
ontwerp en nodigt u uit om te ontspannen! Trakteer uzelf op iets speciaals, u verdient het.

Scannen, bekijken en opbouwen! 
dwt-tenten.nl/luxuspur_opbouwinstructie
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Model Maten (B x D) in cm Prijs in €
Pavillon Luxus Pur Maat 1 300 x 300 3.715,–
Pavillon Luxus Pur Maat 2 300 x 400 4.045,–
 Giekversterking “Winter” Maat 1 410,–
 Giekversterking “Winter” Maat 2 410,–

Wijzigingsopties  Prijs in €
Ventilatiewand (Groot gaasraam) 105,–
Panoramawand (raam te openen)  105,–
Zijwand met folievenster zonder meerprijs
Beschermende wand (zonder raam, zonder deur) zonder meerprijs
Zijwand met deur / raam combinatie zonder meerprijs
Deurinzet – muggenstop 105,–
Aanbouwelement tot wandbreedte 400 met raam 60,–
Aanbouwelement tot wandbreedte 400 zonder raam 35,–
Binnenhemel voor maat 1 245,–
Binnenhemel voor maat 2 320,–
Gordijnenset voor 1 raam (groot, 2 stroken) 30,–
Gordijnsjaal voor 1 raam (klein, 1 strook) 20,–

SPECIALE UITVOERING

Opties tegen meerprijs:
U kunt uw tent geheel naar uw wensen inrichten. De volgende wanduitvoeringen zijn optioneel tegen meerprijs lever-
baar als standaarduitrusting (zoals hierboven beschreven).
– Panoramazijwand: zijwand met groot, te openen helder venster (foto nr. 2)
–  Ventilatiezijwand: zijwand met een groot raam voorzien van muggengaas en een venster Raamflap gemaakt van door-

zichtige folie (foto nr. 1)
–  Verandazijwand: zijwand met een groot doorzichtig venster dat kan worden geopend met een ritssluiting (foto nr. 5)
–  Beschermende zijwand zonder raam en openingsmogelijkheid (foto nr. 2)
–  Deur / raamwand: Wand met een deursegment dat kan worden opgerold en een doorzichtig folievenster dat niet kan 

worden geopend (hoofdfoto)
–  Deursegment met muggengaas: deursegement van muggengaas (foto nr. 4)
–  hemelbekleding
–  Giekversterking “Winter”; Dakspin van 4-zijdig aluminium profiel ter versteviging van het dakframe (foto nr. 10)
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Maat Omloopmaat in 
cm

Basismodule
met frame

Prijs in €

Voorwand 
Classic 

Prijs in €

Voorwand
Mesh 

Prijs in €

9 791 – 820 435,– 305,– 265,–
10 821 – 850 450,– 320,– 270,–
11 851 – 880 460,– 325,– 275,–
12 881 – 910 475,– 335,– 285,–
13 911 – 940 490,– 355,– 305,–
14 941 – 970 510,– 370,– 325,–
15 971 – 1000 530,– 375,– 330,–
16 1001 – 1030 540,– 390,– 335,–
17 1031 – 1060 565,– 405,– 345,–
18 1061 – 1090 585,– 420,– 360,–
19 1091 – 1120 620,– 430,– 365,–
20 1121 – 1150 680,– 445,– ---
21 1151 – 1180 690,– 470,– ---

Zijdelen Classic (1 paar) 310,–

Zijdelen Mesh (1 paar) 260,–

Gordijnenset voor de voor en zijwanden (alleen voor Classic) 145,–

Adapter voor 25 x 1 mm stangen Serie

Meerprijs adapter voor 28 x 1 mm stangen 18,50

Meerprijs adapter voor 32 x 1,5 mm stangen 23,50

Dakstok staal 25 x 1 mm 2 klemmen 170 – 280 cm 24,–

Dakstok staal 25 x 1 mm 2 klemmen 280 – 360 cm 28,–

Stormstok met puntdop staal 22 x 1 mm 170 – 260 cm 25,–
Gelieve in ieder geval onze richtlijnen met betrekking tot de aanbevolen maten op pagina 
11 in acht te nemen.

SPECIALE UITVOERING

Biedt veel schaduw en ruimte voor uw tent! De modulevariant 
biedt u de mogelijkheid om het dak, de zijwanden en voorwand 
afzonderlijk van elkaar te bestellen! Universeel bruikbaar. 

Diepte: ca. 240 cm 

Materiaal:
dak en zijwanden: uit aan beide zijden met pvc gecoate polyester, 
afwasbaar en onderhoudsvriendelijk.
Voorwand: van trailtex-doek, aan de buitenkant voorzien van een 
coating en afwasbaar, lichtecht en lichtgewicht. 

Aanbrengen van het dak: wordt met frameadapters en ritssluitin-
gen met het dak van uw hoofdtent stevig verbonden.

Voorwand: 2-delig; naar keuze met folieramen 
(Classic) en een zijdelings wegrolbare deur 
(staldeureffect); of met gaasramen (Mesh), 
waarbij één gaasraam gelijktijdig de oprolbare 
deur is. Bevestiging met ritssluiting aan het 
dak en de zijwanden. 

Zijwanden: naar keuze met folieramen (Classic) 
of met gaasramen(Mesh). Bevestiging aan dak 
incl. spanstangen voor de stabilisatie.

Frame: standaard met 25 x 1 mm stalen frame. 
Optioneel zijn adapters voor 28 en 32 mm 
buisdiameter verkrijgbaar. 

Gordijnen: kunnen optioneel later aange-
bracht worden aan voorwand en zijwanden. 
Kies een dessin uit de actuele collectie. 

Shadow Modul

Basismodule 

met Classic-zijwanden

De frameadapters worden stevig met het frame van de hoofdtent verbonden. 

Frameschets 
met zijdelen
– Standaarduitvoering
– Aanbevolen extra stokken 

(zie pagina 79)

Volledig uitgerust: basismodule, Classic-zijwanden en Classic-voorwand

met voor- en zijwanden van meshmateriaal

NIEUW: Met de Mesh-voorwand, 
die wij als alternatief voor de Clas-
sic-voorwand aanbieden, weert u 
insecten af, zonder af te hoeven 
zien van de frisse lucht. Met name 
voor warme zomerdagen aanbevo-
len.

Scannen, bekijken en 
opbouwen!
dwt-tenten.nl/_shadow_nl
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Apparatentent Maten (Middenhoogte/Zijhoogte) Prijs in €
Apparatentent Store 170 x 205/205/180 430,–
Apparatentent Cabina 150 x 220/210/175 460,–
Stormband plus (1 paar) 42,–

Windscherm Prijs in €

Windscherm Fyn III incl. frame
(l/h) 450 x 130 cm 155,–

Windscherm Tennis incl. frame
(l/h) 450 x 130 cm 190,–

Erker Afmetingen  in cm
(breedte x diepte)

Prijs in 
€

Erker lessenaardak 145 x 230 495,–
Erker geveldak 145 x 230 565,–

SPECIALE UITVOERING

Opberg/bijzet/schuurtent

Materiaal: van licht polyesterdoek met 
PVC-coating aan beide kanten; model 
Tennis met robuust netweefsel

Frame: 22 x 1 mm stalen stok; 3 horizon-
tale spanstokken, 4 verticale uitzetstok-
ken.

Uitvoering: de buitenstokken worden 
door vaste tunnelzomen gevoerd, de 2 
binnenstokken worden met klitband aan 
het tentdoek bevestigd. De horizontale 
spanstokken worden door tunnelzomen 
gevoerd en geven het windscherm stabi-
liteit. 

Accessoires: afspanlijnen met bodeman-
ker en bodemplaten met ijzeren harin-
gen.

WindschermErker

Erker lessenaardak Erker geveldak FYN III TENNIS

Materiaal: polysterdoek met PVC-coating 
aan beide kanten, afwasbaar 

Uitrusting: Voorwand met oprolbare 
entree, in de voor- en achterwand een 
afgedekte gevelontluchting Aan de hoe-
ken van het dak voorbereidingen voor het 
aanbrengen van stormbanden, slikstrook 
met ogen. 

Frame: 25 x 1 mm staal

Een aan de rechterkant aangebouwde erker Uw keuze (lesse-
naar- of geveldak) biedt extra veel ruimte, bijv. voor fietsen.

Materiaal/uitvoering: volledig gemaakt van polyesterdoek aan 
beide kanten, afwasbaar; kan via een koppelprofiel worden ver-
bonden met de voortent. De zijwand van de tent dient als schei-
dingswand.

Erker lessenaardak met gaas- of folieraam voorzien van een 
doormiddel van een rits te sluiten folieraam; naar de zijkant 
wegrolbare deur (staldeureffect); binnen of buiten te spannen; 
frame in 22 x 1 mm staal.

Erker geveldak met naar de zijkant wegrolbare deur (staldeur-
effect); gaas- of folieraam voorzien van een doormiddel van 
een rits te sluiten folieraam en kap; traploos positioneerbare 
spanning van de slikrand; frame in 25 x 1 mm staal.

Leveringsomvang: Tentdoek, frame, koppelprofiel en afspan-
materiaal.

Materiaal: polysterdoek met PVC-coating 
aan beide kanten, afwasbaar 

Uitrusting: Voorwand met oprolbare en -
tree, in de voor- en achterwand een afge-
dekte gevelontluchting, in de achterwand 
een groot ventilatieraam met buitenflap, 
afgedekte ritssluitingen. Aan de hoeken 
van het dak voorbereidingen voor het 
aanbrengen van stormbanden, slikstrook 
met ogen. 

Frame: 25 x 1 mm staal

STORE CABINA
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Stormband Prijs in €
Stormband Plus (1 paar) 42,–
Stormband Plus XL (1 paar) 50,50

Cassetteluifel adapterset Prijs in €
1 set = 2 stuks 13,50

1.) Tochtstrook Standaard met ventilatie-inzetten

Lengte in cm Hoogte in cm Prijs in €
500 50 75,–
600 50 83,50
700 50 89,– Opblaasbare tochtstrook (tube)

Lengte in cm Diameter in cm Prijs in €
300 40 170,–
400 40 195,–
500 40 225,–
Luchtpomp 35,–
Elektrische pomp 145,–

2.) Wielflap en tochtstrook Extra (op maat) met ventilatie-
inzetten
Voertuiglengte in cm 
(breedste plek, zonder 
dissel)

voor merk  
Fendt 

Hoogte 
in cm

voor merk  
Tabbert 
Hoogte 

in cm

Prijs in €

tot 500 50 60 140,–
van 500 tot 600 50 60 165,–
vanaf 600 50 60 220,–

Wielflap Prijs in €
Enkelasser (Folie) 20,50
Enkelasser (PVC-stof) 28,50
Dubbelasser (Folie) 26,–
Dubbelasser (PVC-stof) 36,–

SPECIALE UITVOERING

STORMBANDS PLUS / PLUS XL
Voor meer stabiliteit! 
1.  De steekgesp is in alle deel- en complete tenten al aangebracht. 

2. De afspanning geschiedt via een stabiele trekveer die de spanning van de gordel regelt, terwijl 
een ijzeren haring voor het nodige houvast zorgt.

3. Bij stormdaken zonder overstek wordt het oog van de gordelband over de doorn van de 
tentstok gelegd. Een schuurbescherming tussen oog en doek beschermt het dak tegen 
mechanische beschadiging. Net als gordel Plus, maar in een extra lange uitvoering van 230 cm 
lengte.

4. Per set: 2 gordelbanden met ogen, 
2 ontlastingsveren, 2 steekdelen, 
2 schuurlapjes, 2 haring met o ring.

TochtstrokenStormband

TOCHTSTROOK STANDAARD EN 
WIELFLAP EN TOCHTSTROOK EXTRA

Wielflap en tochtstrook Extra Opblaasbare tochtstrook (tube)

Om de luifel te stabiliseren tegen weer en wind. 
De stormbandadapter schuift u eenvoudig in de 
rails van de cassetteluifel. De stormband plus is 
niet bij de adapter inbegrepen en moet apart 
worden besteld. 

CASSETTELUIFEL STORMBANDEN

De tochtstrook Standaard beschikt over twee afsluitbare 
inzetten voor muskietengaas. Daardoor wordt de voortent 
beter geventileerd en de condenswatervorming verminderd.

Wielflap: vervaardigd volgens de bij ons beschikbare 
afmetingen van uw caravan. Voorzien van een pees zodat hij 
middels een koppelproefiel aan de tochtstrook bevestigt 
kan worden. 

De wielflap en tochtstrook Extra is volledig op caravans van 
het merk Fendt of Tabbert afgestemd. Er wordt hierbij reke-
ning gehouden met de naar onderen verzette deuropening. 
Een verbinding van de halfronde wielflap (met enkelvoudige 

of dubbele as) kan worden gemaakt door middel van het 
koppelprofiel. De tochtstrook heeft twee afsluitbare inzetten 
met  muskietengaas. Daardoor wordt de voortent beter 
geventileerd en de condenswatervorming verminderd.

Materiaal: Alle uitvoeringen (1. + 2.)zijn gemaakt van hoogwaar-
dig polyesterweefsel met een kunststof coating aan beide zijde.

Op onze website vindt u informatieve video’s: 
dwt-tenten.nl/opblaasbare-tochtstrook_
opbouwinstructie
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Slaaptent Maten 
(B x D) in cm Prijs in €

Dream maat 1
voor voortenten 140 x 200 89,–

Dream maat 2 
voor voortenten 180 x 200 119,–

Dream 
voor aanbouwerker 140 x 200 85,–

Nuttige accessoires Prijs in €
1 Binnenhemel zie model
2 Tent-draagtas 

(ca. 120 x 40 cm)
39,50

3 Framespanner 35,–
4 Tas voor tentstokken 

(ca. 120 x 30 cm)
31,50

5 GripStop 22 / 19 (set van 3) 16,50
GripStop 25 / 22 (set van 3) 17,–
GripStop 28 / 25 (set van 3) 19,50
GripStop 32 / 28 (set van 3) 20,50

6 Accessoire tas (ca. 55 x 23 x 25 cm) 24,–
7 Vario-Clip (set van 3) 13,90

Vario-Clip (set van 5) 19,90
8 Vario-Clip type H (set van 3) 18,50

Vario-Clip type H (set van 5) 25,90
9 Vario-Clip type KG (set van 3) 18,50

Vario-Clip type KG (set van 5) 25,90
10 Tentstokbevestiging, 

1 set = 5 bevestigingen + 1 tube lijm
7,95

11 Reparatiestrook super repair tape
breedte 7,5 cm bij 20 cm

12,–

12 Elektrische pomp Supporter 145,–
13 Dubbelslag pomp quick-air-press 35,–

SPECIALE UITVOERING

DREAM
Deze slaaptent past in veel tenttypes en tent-
erkers.
Materiaal/Uitvoering: licht tentdoek, water-
dichte kuipbodem van aan beide zijden 
gecoat bandmateriaal, met verstelbare banden 
en binnenzak voor het opbergen van kleine 
dingen.

Slaaptenten

1. Binnenhemel 
De textiele binnenhemel van katoen-neteldoek cre-
eert een aangename, gezellige ambiance in de tent. 
Vorming van condenswater neemt af en de tempe-
ratuur van de binnenruimte wordt erdoor verlaagd. 
Zie voor de prijs het desbetreffende tentmodel.

2. Tent-draagtas  
De tas van robuust polyesterweefsel is voor een opti-
male ventilatie aan de kopse zijden voorzien van 
muskietengaas. Een geavanceerd gordelsysteem kan 
de omvang van de tassen verkleinen, zodat u hierin 
ook perfect de stokken kunt opbergen. Accessoire: 
incl. verstelbare schouderriem.

3. Framespanner  
Met dit hulpmiddel kan men gemakkelijk en snel 
werken. De haak klemt aan de buis en met het pal-
mechanisme kan men de stok met de gewenste 
druk spannen.

4. Tas voor tentstokken 
Materiaal: Robuust Oxford-polyester, binnenzijde 
gecoat. Voor een goede ventilatie is bovenin een 
brede ventilatiestrook aangebracht. Accessoire: incl. 
verstelbare schouderriem.

5. Klemsluiting GripStop 
De buis wordt bij de vergrendeling niet beschadigd. 
De montage en de handling zijn zeer eenvoudig.

6. Accessoiretas 
Voor gordijnen, afspanartikelen, wiel-/windkap – of 
als reistas! 2 handgrepen en schouderriem, 2 buiten-
vakken, 1 binnenvak met ritssluiting.

7. Vario-Clip Standard (type S) 
Vario-Clip-elementen besparen het schroeven en 
zorgen voor comfort bij het gebruik alsook zekerheid. 
De speciale dakrail is in de standaarduitvoering 
vooruitgerust.

8. Vario-Clip Hobby (type H) 
Vario-Clip Hobby (type H) voor de montage van de 
dakstokken aan Hobby caravans vanaf bouwjaar 2009–
2014 en enkele types Fendt vanaf bouwjaar 2011

9. Vario-Clip Knaus/Tabbert/Wilk (type KG) 
Vario-Clip Knaus/Tabbert/Wilk (type KG) voor de 
montage van de dakstokken aan caravans van Knaus 
en Wilk vanaf bouwjaar 2011 en aan de Kabe vanaf 
bouwjaar 2001/2002.

10. Tentstok bevestiging  
Voor een extra bevestiging van de tentstokken in het 
tentdak of de tentwanden. Verhoogt de windstabili-
teit en daarmee de stabiliteit van de voortent. Een 
set bestaat uit 5 tentstokbevestigingen en een lijm.

11. Reparatietape 
Sluit kleine weefselschade aan de tent of luifel 
professioneel, krachtig en permanent af. Te bestellen 
20 cm of meer.

12. Electropomp Supporter. Aansluiting met een DC 
12X- KFZ Stekker en manometer instelbaar van 1 tot 
15 psi. Inclusief verschillende ventielaansluitingen.

13. Dubbelslag pomp quick-air-press met manometer, 
inclusief verschillende ventielaansluitingen.
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TopCoat

Stahlrohr
Zinkschicht

Dickschichtpassivierung

TopCoat

SPECIALE UITVOERING

Deze code leidt u direct naar het materiaaloverzicht 
Scan met uw mobiele telefoon onze  
QR-code en ontvang meer informatie op
dwt-tenten.nl/_materiaal

De keuze van het juiste frame

Voor ons bestaat een voortent altijd uit twee componenten: het tent-
doek en het tentframe. Met het frame kunt u uw tent voor het gewenste 
gebruiksdoel bijvoorbeeld optimaliseren met betrekking tot gewicht, 
stabiliteit of corrosiebescherming. De basisuitrusting heeft bij ons al een 
frame waarmee u probleemloos aan uw vakantie kunt beginnen. Als u 
echter rondreizend kampeerder bent, zou een aluminium frame van-
wege het gewicht een goed alternatief kunnen zijn. Voor seizoenskam-
peerders op een staplaats met veel wind zou een stevig stalen of alumi-
nium frame wellicht een betere optie zijn. 

Wij produceren onze frames in een eigen tentframefabriek en bieden 
uw frame-opties aan in staal en aluminium, die wij in verschillende 
afmetingen maken. Daarbij letten wij niet alleen op de diameter van de 
stangen, maar ook op de wanddikte. Bij elk tentmodel raden wij met het 
oog op het gebruiksdoel bijbehorende alternatieven aan.

Uiteraard kan de tent, al naar gelang uw wensen of het verwachte weer, 
worden voorzien van extra stokken (o.a. nokstokken, daksteunstokken, 
verandastokken, orkaanstokken) om hem stabieler te maken tegen 
regen en wind. Ze voorkomen dat de tentwanden worden ingedeukt of 
het tentdak zakt bij weer en wind en voorkomen dat zich water op het 
dak verzamelt.

Deze optie wordt met name aanbevolen voor seizoens- en jaarkam-
peerders waarvan de tenten voor een langere periode zonder toezicht 
op de camping staan. Wij bieden u verschillende buisuitvoeringen in de 
materialen staal en aluminium en verschillende diameters. Het is alge-
meen bekend dat een aluminium nuis lichter is dan een stalen buis met 
dezelfde afmetingen. Maar houd er rekening mee dat aluminium zach-
ter is en dus niet dezelfde sterkte heeft als een stalen buis.

Onze stalen buizen hebben een uitstekende bescherming tegen weer-
sinvloeden en corrosie. Kijk zelf maar (zie afb.).

Onze tenten schuwen weer en wind niet. Met voldoende ankerpunten en 
voorzieningen voor stormverankering kunnen de voortenten en luifels, 
afhankelijk van de situatie, worden voorbereid op het te verwachten 
weer op de vakantielocatie. De eerste steen wordt echter gelegd bij het 
opzetten van de tent. Maak de tent voorzichtig los en trek hem strak 
aan de grond zodat de tent zo min mogelijk ruimte biedt voor de wind. 
De wind moet over de zijwanden van de tent kunnen glijden. Hieronder 
valt ook het sluiten van alle ramen en deuropeningen. Een dakoverstek 
(luifel) biedt het voordeel van een tegen regen beschermde tentopening, 
maar heeft tegelijkertijd het risico dat de wind invloed heeft op de stabi-
liteit van de tent. Verschillende vakantieregio’s hebben speciale haringen 
nodig voor de grondverankering. Wij adviseren u graag.

78



1

5

1

10

5
4

1

8

7

11

6

3

2

13

Stock- 
Nr.  Uitvoering

Lengte
in cm

Telescopische
Uitvoering

Ø 22 x 1 
Staal 

 

Prijs in €

Ø 25 x 1 
Staal

Prijs in €

Ø 28 x 1 
Staal

Prijs in €

Ø 32 x 1,5 
Staal

Prijs in €

Ø 25 x 1 
Aluminium

met klemsluiting 
GripStop 
Prijs in €

Ø 28 x 1 
Aluminium

met klemsluiting 
GripStop
Prijs in €

Ø 32 x 1,5 
Aluminium

met klemsluiting 
GripStop 
Prijs in €

1  Luifelspanstok  110 – 200 17,50 ––– ––– ––– 21,– ––– –––
1  Luifelspanstok 200 – 280 22,– ––– ––– ––– 24,– ––– –––
1  Luifelspanstok 280 – 360 25,50 ––– ––– ––– 29,– ––– –––
2  Stormstok met puntdop 115 – 200 18,50 ––– ––– ––– 24,– ––– –––
2  Stormstok met puntdop 170 – 260 25,– 26,50 28,50 ––– 26,50 29,– 38,–
2  Stormstok met puntdop 210 – 300 ––– ––– ––– ––– 29,– ––– –––
3  Stormstok met beugelvoet 170 – 260 ––– 26,50 30,– 35,50 ––– ––– 40,–
4 Nokstok, haak, klem 170 – 260 21,– 24,– 32,– 37,50 26,50 30,50 37,–
4 Nokstok, haak, klem 170 – 300 ––– 28,50 33,– 39,50 ––– ––– 41,50
5 Veranda-/dakstok, 2 klemmen  75 – 120 15,– ––– ––– ––– 19,– ––– –––
5 Veranda-/dakstok, 2 klemmen 115 – 200 17,– 21,– ––– ––– 23,– ––– –––
5 Veranda-/dakstok, 2 klemmen 170 – 280 19,– 24,– ––– 40,– 25,50 27,– –––
5 Veranda-/dakstok, 2 klemmen 280 – 360 24,– 28,– ––– ––– 30,50 ––– –––
6 Dakoplegstok haaksgewijs gebogen 110 – 180 21,– ––– ––– ––– ––– ––– –––
7 Uitzetstok, stokhouder/doorn 110 – 200 17,50 ––– ––– ––– 19,– ––– –––
7 Uitzetstok, stokhouder/doorn  165 – 250 19,– ––– 22,50 ––– 25,50 27,– –––
8  Tussenstuk, in een set van 2 stuks  80 14,– 16,50 18,– 22,– 17,50 20,50 –––
 Afstandsstuk, vor luifeldiepte 20 cm, 2 klemmen 18 – 23 11,50 ––– ––– ––– ––– ––– –––
 Afstandsstuk, vor luifeldiepte 20 cm, 2 klemmen 28 – 33 13,– ––– ––– ––– ––– ––– –––
 Dakoplegstok gebogen met verenstaaleinde 145 – 205 25,– ––– ––– ––– ––– ––– –––
 Dakoplegstok gebogen met verenstaaleinde 205 – 255 28,– 31,50 ––– ––– 35,– ––– –––
  Aandrukstok, beugelvoet, boven gebogen 170 – 270 25,50 ––– ––– ––– 29,– ––– –––

Maat Prijs in €
Pakket stormstokken Maat 9 – 12 160,–
 Pakket stormstokken Maat 13 – 20 195,–
 Pakket stormstokken Maat 21 – 22 230,–

SPECIALE UITVOERING

Maat 9–12 Maat 13–20 Maat 21–22

Voor nog meer comfort en veiligheid!
U wilt voor uw tent graag nog meer stabili-
teit en veiligheid – bijvoorbeeld voor de 
opbouw op een duurzame standplaats? 
Hier vindt u de extra stokken die daarvoor 
nodig zijn. Uit de meest uiteenlopende 
materialen en diktes kunt u het beste voor 
uw wensen en vereisten kiezen. U wilt 
graag een luifel aanbouwen? In de tabel 
vindt u de hiervoor benodigde extra nok-, 
luifel- en verandastokken.

Voor uw vakantie aan zee of in de bergen raden wij het gebruik van 
ons pakket stormstokken aan. Dankzij de extra stokken worden de 
tentwanden meer verbonden met het tentframe. In combinatie met 
een degelijke bodemafspanning wordt de tent extra gestabiliseerd 
tegen weer en wind.
Materiaal: tentstokken op basis van gegalvaniseerde stalen buizen 
25/22 mm Ø, telescopeerbaar met eind-, verbindings- en hoekklemmen 
voor een ongecompliceerde en stabiele montage.

De hoekbuisklem verbindt  
2 verandastokken in de hoek van 
de tent met het frame.

De dubbele klem verbindt 2 
verandastokken met een orkaan-
stok.

Extra stokken Stormpakket 
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UITRUSTING HELE TENTEN
Easyklasse Primusklasse Comfortklasse Luxeklasse Individuele klasse

model Winner Polo Prinz Plus Jubilee 40 Swing Paradies III Tango Carat Ambassador II Atelier Chalet
omtrekmaat in cm 761–1180 821–1090 821 – 1060 791 - 1030 851 - 1150 791 - 1210 821 - 1210 851 - 1120 881 - 1150 881 - 1210
bodemdiepte in cm 240 240 + 300 240 + 300 240 + 270 240 + 300 240 + 280 + 300 240 + 300 240 + 280 240 + 300 240 + individuell
aanbevolen gebruik/gebruiksdoel
materiaal/dak
aan beide kanten met kunststof gecoat polyester (PVC) x x x x x x x
trailtex,eenzijdig gecoat polyesterweefsel x x TOP
materiaal/wanden
aan beide kanten met kunststof gecoat polyester (PVC) x x x x x x
trailtex,eenzijdig gecoat polyesterweefsel x x x x
Leacryl- markiesstof x
dak

zonder extra naad x x x bij 240 cm diepte bij 240 cm diepte x x x x tot 280 cm diepte

holle zomen met klittenbandsluiting voor dakstangen x x x x
holle zomen voor luifelspanstaven x x x x x x x x x
stormrand voor regengoot x x x x x x luifel
luifel met stangen versterkt x x x x
Vario-Clip-systeem (schroefloos klemsysteem), achteraf mee uit te rusten x x x x x x x x x x
luifel
uitneembaar x x x x x x x x x x
ingangsdeur verplaatsbaar x x x x x x x
voorwanddelen uitwisselbaar x x x x x x x
vensterflap(pen) met ritssluiting x x x x x x x
veranda-effect mogelijk x x x x x x x x x x
horizontale holle zomen voor stormstangen x x x
horizontale holle zomen met klittenbandsluiting voor stormstangen x x x x x x
verticale holle zoom met klittenbandsluiting, voor de middenstangen x x x x x x
permanente gevelventilatie aan bovenkant x x x
permanente gevelventilatie aan bovenkant, afsluitbaar x x x x x x
stangendoorlaat om luifel uit te zetten x x x x
zijwanden
uitneembaar x x x x x x x x x x
zijwanddelen verwisselbaar, voor veranda uitklapbaar x x x
horizontale holle zomen met stormstangen x x x
horizontale holle zomen met klittenband voor stormstangen x x x x x x
verticale holle zomen met klittenband voor stormstangen x x x
ingangsdeur x x x x x x x x
ventilatievenster met flap en ritssluiting x x x x x
ventilatievenster met dubbele flap en ritssluiting x x x x x
zijwanden met vitrages x x x x x x
erkeraanbouwmogelijkheid links of rechts rechts rechts links of rechts rechts rechts rechts rechts rechts
dubbele windhoek; voor betere aanpassing bij schuine schoren x x x x x x x x x x
algemene uitrusting
vitragestormranden x x x x x x dubbel dubbel dubbel dubbel
binnen of buiten spanbaar, flexibele spankoorden x x x x x
dubbele vuilstrippen, aan de binnen en buitenkant, individueel traploos 
positioneerbare bodemspanning x x x x

afgedekte ritssluitingen (niet bij vensterflappen) x x x x
rondom stormspanmogelijkheden x x x x x x x x x
steekgesp voor stormband Plus en Plus XL x x x x x x x x x
complete leveringsomvang
tentdoek, stangen, vitrages, spanmateriaal, wiel- en windscherm, 
1 rugzak x x x x x x x x x x

2. framezakken voor stangen inclusief x x x x x x
binnenhemel x
Windscherm met ventilatie-inzet x
Extra’s tegen meerprijs
slaaptent x x x x x x x x x x
binnenhemel x x x x x x x x x
stormband Plus x x x x x x x x x x
Vario-Clip-opschuifelement (SHS-stormrand) x x x x x x x x x x
framespanner x x x x x x x x x x
zonneluifel x x x x x x x x x

 reistijd         seizoenstent        tent voor het hele jaar
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UITRUSTING DEELTENTEN
model Fortuna II Bella Air HQ Speed Air / High Space Air HQ Cortina II Jazz Juwel III Favorit III
bodembreedte van ca. … tot … in cm 250 340 260–375 260–445 200–400 300–450 300–490 440–560/individueel
bodemdiepte van ca. … tot … in cm 280 280 240 280 150–210 240 240 250/individueel
aanbevolen gebruik/gebruiksdoel
materiaal/dak
tweezijdig met kunststof gecoat polyester weefsel (PVC) x x x x
polyesterweefsel PU-gecoat x x x x
materiaal/wanden
tweezijdig kunststof gecoat polyester weefsel (PVC) x x x
trailtex, eenzijdig gecoat polyester weefsel x
polyester weefsel PU-gecoat x x x x
dak
zonder extra naad x x x tot 280 cm diepte
holle zomen voor luifelspanstangen x x
stormrand voor regengoot x eenzijdig intrekbaar
luifel versterkt met stangen x x
Vario-Clip-systeem (schroefloos klemsysteem), achteraf mee uit te rusten x x x
Air-in afstand set x x
voorwand
uitneembaar vanaf maat. 5 x x x
ingangsdeur x vanaf maat. 4 x
ingangsdeur verplaatsbaar x x
vensterflap(pen) met ritssluiting x x x x
voorwanddelen uitwisselbaar x x
veranda-effect mogelijk x x x
horizontale holle zomen met klittenband voor stormstangen x x x
verticale holle zoom met klittenband, voor middenstangen x x x
stangendoorlaat voor uitzetten luifel x
zijwanden
uitneembaar x x x
uitwisselbaar x x
als veranda uitklapbaar x
verticale holle zomen met klittenband voor stormstangen x
horizontale holle zomen met klittenband voor stormstangen x x
ingangsdeur x x x x x x x x
ventilatievenster met flap en ritssluiting x x x x x x
zijwanden met vitrages x x x x x
ventilatievenster met dubbele flap en ritssluiting x x
volumineuze schuimstofverdikkingen x x x Extra 
permanente gevelventilatie aan bovenkant, afsluitbaar x
permanente gevelventilatie aan bovenkant x x
achterwand
2-delig, individueel uitneembaar; overtreksluis met koord en treklussen x
algemene uitrusting
vitragestormrand x x x dubbel
binnen spanbaar, flexibele spankoorden x x x x
buiten spanbaar, flexibele spankoorden x x x x x x x
dubbele vuilstrippen, aan de binnen en buitenkant, individueel traploos positioneerbare bodemspanning x
afgedekte ritssluitingen (niet bij de vensterflappen) x x x x x x x
rondom stormspanmogelijkheden x x x x x x x x
steekgesp voor stormband Plus en Plus XL x x x x
complete leveringsomvang
tentdoek, stangen, vitrages, spanmateriaal, 1 rugzak x x x x x x x x
Dubbele slag pomp x x x
Wiel- en tochtstrook x x
2 framezakken voor tentstokken inclusief x
extra’s tegen meerprijs
slaaptent x x x
Air-in afstand set In dak In de voorwand
binnenhemel x x x x x
stormband Plus en Plus XL x x x x
Vario-Clip-opschuifelement (SHS-stormrand) x x x
framespanner x x x x
wielflap en tochtstrook x x x x x x
aanzetstang x x x x x
schuimstofverdikking/luchtkussen Air-In x x x x x
verandadak x

 reistijd         seizoenstent        tent voor het hele jaar



Deze code leidt u direct naar het materiaaloverzicht 
Scan met uw mobiele telefoon onze  
QR-code en ontvang meer informatie op
dwt-tenten.nl/_materiaal

Textiel met aan beide zijden een coating van 
kunststof, ook wel PVC-textiel genoemd
Het dragende doek is gemaakt van zeer scheur-
vast polyester. Het dragende doek, de dikte van 
het gebruikte garen en de dichtheid van de 
weving geven het materiaal zijn stabiliteit. De 
aanvullende PVC-coating aan beide kanten 
beschermt het dragende doek en heeft een chi-
que uitstraling. Het materiaal neemt geen 
vocht op, is absoluut waterdicht, is bestand 
tegen verrotting en kan aan beide kanten wor-
den afgewassen en gereinigd. Wij gebruiken 
het in verschillende materiaalkwaliteiten als 
dak- en wandmateriaal en maken er onze 
all-seasontenten van. Het is echter ook net zo 
geschikt voor seizoensgebonden gebruik. Door 
de hoge dichtheid van het materiaal kan een 
verhoogde condenswatervorming ontstaan. 
Dat kunt u echter tegengaan door het opstijgen 
van vocht uit de bodem aan de binnenkant van 
de tent te voorkomen, met een permanente 
dwarsventilatie de binnentemperatuur aan te 
passen aan de buitentemperatuur, de tent te 
voorzien van een binnenhemel, of een tocht-
strook met inzetstukken voor ventilatie in te 
zetten.

Doek met een coating aan de buitenkant, 
ook wel trailtex-top of trailtex genoemd.
Dit doek is lichter ten opzichte van doek met 
een PVC-coating aan beide kanten. Het materi-
aal krijgt zijn stabiliteit van het polyesterdoek 
(dragend doek). Dit tentdoek laat waterdamp 
door (ademend), waardoor de coating aan de 
buitenkant over een ruwer oppervlak met open 
poriën beschikt, waar wat meer onderhoud 
voor nodig is. Condens watervorming kan niet 
worden voorkomen, maar is minder vergele-
ken bij materialen met een PVC-coating aan 
beide kanten. Het vocht zet zich als een dun 
laagje gelijkmatig af op de onderkant van het 
doek. Aangezien de onderkant geen coating 
heeft, kunnen bacteriën zich door koken of 
roken ontwikkelen tot schimmelvlekken. 
Regelmatige reiniging strekt daarom tot de 
aanbeveling. Wij verwerken dit doek door-
gaans in reis- en seizoenstenten, vaak ook in 
combinatie met doek in het tentdak dat aan 
beide kanten een PVC-coating heeft.

Scheurweerstand, waterdrukbestendigheid, licht- en weerechtheid spelen bij het ontwerpen 
en ontwikkelen van dwt-tenten een centrale rol. Al net zo veel aandacht besteden we aan 
geselecteerd en eersteklas naaigaren. Hier ontdekt u waarom wij welke materialen gebruiken 
en waardoor ze gekenmerkt worden.

Kamperen is vakantie in de natuur. Aangezien de milieu-invloeden voortdurend toenemen, 
wordt er ook steeds meer van de materialen geëist. Samen met onze zeer goede leveranciers 
gaan wij deze uitdagingen aan en zoeken voor u naar de beste oplossingen. Strenge product-
richtlijnen en lopende materiaaltests door onafhankelijke instituten zorgen bovendien voor 
een gelijkblijvend hoge productiestandaard.

Bij de door ons gebruikte materialen vervelen wij u niet met het benoemen van technische 
gegevens, omdat die zonder uitleg niet veel overtuigingskracht bezitten. Wij geven u deze 
uitleg graag via direct contact. Meer informatie over onze materialen vindt u ook op internet: 
dwt-tenten.nl/_materiaal

Let op : Weefsels worden ingedeeld aan de hand van hun 
technische gegevens. Het kengetal van de waterkolom 
geeft informatie over de dichtheid van het materiaal. De 
gegevens zijn doorgaans gebaseerd op de toestand van 
het onverwerkte weefsel. Afhankelijk van het soort gebruik 
en na verloop van tijd neemt deze waarde af. Daarom noe-
men wij dit getal niet en verzekeren wij u, dat we meer dan 
voldoen aan de aanbevelingen van de DIN resp. ISO-norm.

Professionele tips voor het opti-
male onderhoud vindt u in het 
internet. Snuffel in ons informatie-
tijdschrift op dwt-tenten.nl: 
in het artikel “Voor elke streek 
de juiste voortent” vindt u nog 
meer tips over het thema tent-
materiaal!

Goed materiaal 
is belangrijk
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MATEN & TIPS MATERIALEN

Raamfolies

De klant besteedt altijd speciale aandacht aan de raamfolies en ook 
kampeerders verwachten een glashelder zicht op deze folies, zoals 
ze die kennen van thuis en hun ramen. Maar een raamfolie is niet te 
vergelijken met een ruit. Het bestaat uit polyvinylchloride (PVC) en 
wordt geproduceerd met behulp van verschillende kalanders. Hier-
voor wordt het granulaat gesmolten en tot een dunne laag over de 
kalander uitgerold. De strenge gezondheids- en milieuvoorschriften 
verbieden het gebruik van weekmakers die zware metalen bevatten, 
zoals barium en zink. Vervangers bestaan, maar halen vandaag nog 
niet de resultaten van vroeger. Het aandeel weekmakers bepaalt de 
flexibiliteit van de film, maar hoe groter de hardheid, hoe groter de 
transparantie. Als leerancier en fabrikant moeten we een compro-
mis vinden dat een probleemloze verwerking mogelijk maakt en 
tegelijkertijd de tenthuid laat vouwen en verpakken. Het is daarom 
niet uit te sluiten dat er in eerste instantie prints van stofstructuren 
of ritsen op de folie verschijnen. Wij verwerken in onze dwt tenten 
alleen kwaliteitsfilms die voldoen aan de hoogste standaard en dus 
aan de stand van de techniek. De folies kunnen zonder beperkingen 
worden gebruikt en gebruikt bij temperaturen van -25 tot + 50°C. 
Wij hebben onze raamfolies voorzien van UV-absorbers, die de UV- 
straling tot wel 90% verminderen. Gebruik geen schoonmaakmid-
delen bij het reinigen van deze hightech raamfolies, omdat deze 
mogelijk niet compatibel zijn met de gebruikte weekmakers en 
UV-stabilisatoren. Het gevolg zou vergeling van de film en een 
voortijdig begin van het verouderingsproces zijn.

Condensatie

Op weg naar een aangenaam tentklimaat is 
ventilatie het belangrijkste aspect. Warmere 
lucht heeft meer gebonden vochtigheid dan 
koudere lucht. Door de tent goed te ventileren 
wordt er koele lucht naar de binnenkant van 
de tent gevoerd. Vochtigheid condenseert 
wanneer er warme lucht met koude lucht of 
koude voorwerpen in aanraking komt. Bij de 
tenten zijn overwegend de delen van het dak, 
de zijwanden of het frame kritische punten 
voor Koude- of warmtebruggen. Om de con-
densatie te verminderen of geheel uit te slui-
ten is het belangrijk om de temperatuur ver-
schillen zin min als mogelijk te houden. 
Daarom zorgen wij er bij het ontwerpen van 
onze tentmodellen altijd voor dat de tent goed 
geventileerd kan worden. Aangezien de con-
densatie van luchtvochtigheid een fysische 
basisregel volgt, is dit niet uit te sluiten, maar u 
kunt hier als kampeerder wel invloed op uitoe-
fenen met de beschreven maatregelen.

Acryldoek, 
ook wel leacryldoek genoemd
Een zeer hoogwaardig en hoogtechnisch syn-
thetisch doek. Wij gebruiken uitsluitend spin-
badgeverfd acryldoek, dat door de manier 
waarop het aanvoelt en vanwege zijn fijne, 
zeer op textiel lijkende uitstraling erg populair 
is. De kleuren van spinbadgeverfd acryldoek 
zijn sprankelend bij doorlatend licht, daar het 
garen/de vezels doorlopend van kleurpigmen-
ten voorzien zijn. Acryldoek is een uitstekend 
textiel voor buiten. Het gaat lang mee en heeft 
de nodige weerstand tegen regen, licht en tem-
peratuurschommelingen. Het doek is water- en 
olieafstotend geïmpregneerd. Daarom gebrui-
ken wij dit doek het liefst in de wanden van 
seizoenstenten. Acryldoek laat waterdamp 
door en vermindert de condenswatervorming. 
Het uit vezels gesponnen en geweven garen 
ziet eruit als katoen, maar kan totaal niet wor-
den vergeleken met de eigenschappen daar-
van. Spinbadgeverfd doek is niet hetzelfde als 
garengeverfd doek, waarin wij geen op kam-
peergebied geschikte alternatieven zien.

Polyesterdoek, 
ook wel Texolan genoemd 

Bij de productie van onze lichte 
tenten en de Air-In-modellen 
verwerken wij verschillende 

materiaalkwaliteiten van polyesterdoek: 
Texolan 30 en Texolan 150 HQ, beide zijn 
gekleurde stoffen. Het karakteristieke aan dit 
doek is het gewicht: dit doek is namelijk echt 
lichtgewicht. De dichtheid van deze materia-
len wordt met de technische waarde van de 
waterkolom gedefinieerd: voor de bouw van 
voortenten bij kamperen geldt de DIN-norm 
8936. Beide materiaalkwaliteiten voldoen met 
vlag en wimpel aan de daar als minimum 
bepaalde waarde voor de waterkolom van 
2.500 mm. De hoge dichtheid van dit doek 
wordt door een silicone laag aan de onderkant 
van het doek bereikt. Texolan 150 HQ gebrui-
ken wij bij de modellen van de HQ-klasse 
(High-Quality). Texolan 30 beschikt over een 
platbinding, terwijl Texolan 150 HQ met een 
bijzonder bestendige ripstop-structuur wordt 
vervaardigd. Deze kan worden herkend aan de 
versterkte, op regelmatige afstanden ingewe-
ven draden in de richting van de ketting- en 
inslagdraad. Ze leveren optisch een ruitstruc-
tuur op en verhogen technisch de waarden 
van de doorscheurweerstand. Deze materialen 
zijn ideaal voor reistenten. Voor kamperen in 
de winter is dit doek niet geschikt, onder meer 
vanwege de vochtopname.
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Afbeeldingen en maten vrijblijvend. Wijzigingen in design, maten, techniek en uitrusting blijven voorbehouden. Alle vermelde prijzen 
zijn in Euro inclusief BTW. Adviesprijs Vrijblijvende aanbieding (af fabriek). Verkoopprijzen geldig tot nieuwe uitgave.
© 2022 by dwt Zelte GmbH, D-02906 Niesky.
Het gebruik van teksten en foto’s, ook in uittreksels, zonder toestemming van de auteur is in strijd met de auteursrechten en strafbaar.
Dit geldt eveneens voor kopieën, vertalingen, reproductie op microfi lm en verwerking met behulp van elektronische systemen.
kl,company – www.kl-company.de

dwt Zelte GmbH
Parkstraße 4
(D) 02906 Niesky
nederland@dwt-zelte.de
www.dwt-tenten.nl

Advies/contact

Tel.: 030/8080509

Dwt bij u in de buurt:

dwt-tenten.nl/_dealer-in-uw-buurtdwt-tenten.nl/_producten

Productfi lter 

Maatcalculator 

Modelvergelijking 

Opbouwhandleiding 

Online bestelaanvragen 

Stof monsters bestellen 

Meer serive op onze website: 

Meld je aan voor de 
nieuwsbrief! 

dwt-tenten.nl/_nieuwsbrief

dwt tenten highlights
voor de kampeerbus en
campers


