
D

Ag
en

tu
r: 
m
os

er
 k

om
m

un
iz

ie
rt

. w
w

w
.m

os
er

ko
m

m
.d

e 
• W

ür
zb

ur
g 

• D
W

T 
08

00
8

m
os

er
 k

om
m

un
iz

ie
rt

. W
ür

zb
ur

g 
 0

8/
09

  d
w

t-
08

00
8

www.dwt-zelte.com

www.dwt-zelte.com

Complete tenten – Voortenten – Luifels – Camper- en bustenten – Extra’s

CoLLECTIon 2009Attractieve, hoogwaardige tenten voor touring 
en trekking vindt u in het internet onder 
www.dwt-outdoor.com 
Daar kunt u ook onze kosteloze  
dwt-outdoor-folder aanvragen.

Tot ziens, 
bij uw dwt-specialist!

Dieter Winneknecht GmbH ·  Harzweg 11 ·  D-34225 Baunatal ·  info@dwt-zelte.com

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. © 2008/2009 by Dieter Winneknecht GmbH, 
D-34225 Baunatal. 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 microfilm en verwerking met behulp van elektronische systemen. www.dwt-zelte.com

Dit is het einde van 
onze catalogus –
maar zeker niet van 
ons assortiment!

In ons outdoor-assortiment bieden wij allerlei aantrekkelijke modellen in alle 
maten voor trekking- en wandelfans, maar ook voor de gezinsvakantie. 
Dit jaar nieuw: Flexi, de dynamische touringtent. Met zijn bijzondere 
vouwsysteem voor de stokken is hij snel en eenvoudig opgezet en ook weer 
afgebroken. nu bij uw speciaalzaak!

Stalenboek

dwt-ouTDooR 2009

In onze maatadvies vindt u een 
aanbeveling m.b.t. de dwt-tentmaat 
voor uw caravan aan de hand van 
modeltype, bouwjaar en de geme-
ten omloopmaat. Overleg na het 
meten altijd met uw dwt-specialist 
en laat de gegevens controleren.

U wilt van tevoren best wel 
eens weten, hoe uw nieuwe tent 
aanvoelt?Uw dwt-specialist heeft 
een stalenboek met originele kleur- 
en kwaliteitsmonsters voor u ter 
inzage.

Maatadvies
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Ausführliche Größenempfehlungen für Ihren Caravan

mijn tent



NEU

• De details van de standaarduitvoering op een rijtje
• De details van de speciale uitvoering op een rijtje
Het is heel eenvoudig: op elke modelpagina in de rubriek “Complete tenten” ziet u rechts aan de rand een balk met kleurpunten. Deze punten kenmerken 
de details die behoren tot de standaarduitvoering van het betreffende model. Het smalle vouwblad hier rechts in de omslag bevat de tabel met alle uitvoe-
ringsdetails. U opent gewoon het vouwblad terwijl u de verschillende modellen bekijkt. Zo ziet u in één oogopslag, over welke  uitvoeringsdetails de tent 
beschikt die u op dat moment bekijkt.

Reserve-onderdelen & co.
In onze nieuwe, speciale catalogus vindt u een over-
zicht van nuttige accessoires, handig toebehoren en 
belangrijke reserveonderdelen. 
Op 14 pagina’s vindt u allerlei dingen die bijdragen 
aan een perfecte campingvakantie: van allerlei 
haken, haringen en extra stokken tot en met func-
tionele opbergsystemen.  
Het assortiment omvat ook zinvolle reserveon-
derdelen voor oudere tentmodellen. Met de 
nieuwe catalogus willen wij onze klanten nog meer 
service bieden, want onze filosofie is een rondom-
begeleiding van de kampeerders.

U kunt de speciale catalogus  
“Accessoires, Toebehoren, 
Reserveonderdelen” tele-
fonisch of via het internet 
bestellen, maar u kunt hem 
ook aanvragen bij uw dwt-
specialist.

Waarop u vóór de aankoop van 
een tent moet letten: 
verschillende kampeergewoontes stellen verschillende eisen aan uw 
voortent. Daarom moet u voordat u gaat plannen, eerst een antwoord 
vinden op de twee belangrijkste vragen. 

Hoe en waar staat uw tent? Staat hij jarenlang op een vaste plek? Heeft 
hij in het seizoen een bepaalde plaats en wordt hij ’s winters opgeslagen? 
Is uw tent uw metgezel voor reiskamperen en moet hij daarbij steeds 
storm en zelfs sneeuw kunnen weerstaan? Al naargelang de vragen, hoe 
en waar uw tent staat, heeft het complete dwt-programma verschil-
lende tentmodellen en framealternatieven te bieden.
Wij verwerken alle materialen die voor de tentbouw geschikt zijn en 
bieden ook voor de standaardframes alternatieven aan, zodat u kunt 
kiezen wat voor u het best geschikt is. Meer informatie rondom het 
thema “Frames” vindt u op de volgende pagina.

Wij maken uw droomtent precies op maat, qua vorm afgestemd op uw 
caravan – segment voor segment – met de hand.  

Uw luxueuze droomtent voor 
een vakantie op maat!

Geniet van optimaal comfort en stel uw tent samen naar uw eigen 
wensen. Het topmodel uit onze individuele klasse biedt u tal van 
indelings- en planningsmogelijkheden. 

Meer informatie over de Atelier Chalet vindt u vanaf pagina 28.
Het dwt-outdoor assortiment 2009 Verkrijgbaar in de speciaal-
zaken! Attractieve, hoogwaardige tenten voor touring en trekking 
vindt u ook in het internet onder www.dwt-outdoor.com.

Welkom bij dwt!

De kwaliteitsbeloftes van dwt…
“Wij doen niets liever dan wensen vervullen. UW wensen! Daarom beloven wij u: of het nu gaat om een aantrekkelijk design, om 
een faire prijs-/prestatieverhouding of om de realisatie van individuele wensen – wij hebben voor u in elke productklasse het pas-
sende antwoord. Dat garandeert dwt u. Dat garanderen WIJ u.”

Peter, Claus & Dieter Winneknecht

Prijs Individualiteit Design

Tentdiepte
ca. 240 cm
ca. 250 cm
ca. 270 cm ca. 280 cm
ca. 300 cm ca. 350 cm

Dak
zonder extra naad
open zomen voor de luifelstokken
dakrail voor regengoten
luifel met frame versterkt
Vario-clip-systeem (schroefloos bevestigingssysteem), ook later aan te brengen

Voorwand
ingangsdeur naar boven of opzij oprolbaar
ingangsdeur verplaatsbaar
ritsbare ramen
veranda-effect mogelijk
horizontale open zomen voor verandastangen
horizontale open zomen voor verandastangen, met klitbandsluiting
duurzame dakventilatie
duurzame dakventilatie, afsluitbaar
verticale open zoom, voor middenstokken
stokopeningen voor luifelafspanning

Zijwanden
verwijderbaar
vervangbaar
tot veranda omklapbaar
verticale tunnelzoom voor extra stang
horizontale open zomen voor stormstokken, met klitbandsluiting
toegangsdeur
verplaatsbare toegangsdeur
groot gaas-folieraam, met rits en klep afsluitbaar
zijwanden voorzien van gordijnen
dubbele ramen (doorzichtige folie en stof); beide ramen met rits
erkeraanbouw rechts mogelijk
dubbel hoekstuk; voor een betere aanpassing aan schuine caravan-voorkanten

Algemene uitrusting
binnen afspanbaar met behulp van afspanladders
buiten afspanbaar, flexibele afspanladders
dubbele slikrand, binnen- en buitenliggend, afspanning in het midden
slikrand met ogen
afgedekte ritsen (niet bij raamflappen)
rondom mogelijkheden voor stormafspanning

Compleet – Leveringsomvang
tentdoek, stokken, gordijnen, afspanmateriaal, wielflap en tochtstrook, 1 pakzak
inclusief 2e pakzak voor stokken

Extra‘s tegen meerprijs
caravanraamluifels voor voor- en achterzijde
slaaptent
binnenhemel
stormband plus
voortentlamp
tafelkleed
Vario-clip-bevestigingselement (SHS-koord)
tentstokbevestiging
stokspanner



... en zo kunt u ze vinden:
Van de complete tent tot en met de luifel – dwt vervult de wensen van elke kampeerder. Of u nu de voorkeur 
geeft aan een goede prijs, een mooi design of aan individualiteit, wij hebben in elke categorie de passende tent 
voor u. Om u het zoeken iets gemakkelijker te maken wijzen onze drie tentadviseurs u de weg door de catalo-
gus en vestigen uw aandacht op de dwt-highlights.

 

Servicerubriek  2-3
Nuttige en wetenswaardige informatie in 
gecomprimeerde vorm.

Onderneming  12-13
dwt stelt zich voor 

Complete tenten  4-35 

Informeer u over de complete-tentklassen,  4 
de onderscheidingscriteria en de uitrustingsdetails!

•  Primus-klasse 6-11 
 Aantrekkelijke beginnermodellen met perfecte  
 prijs-prestatieverhouding

• Comfortklasse 14-23 
 Gezellige ambiance met “net dat kleine 
 beetje extra” aan comfort

•  Luxeklasse 24-27 
 Extra veiligheid en stabiliteit  
 bij optimaal wooncomfort

• Individuele klasse 28-35 
 biedt bijna grenzeloze  
 vormgevingsmogelijkheden – voor optimale luxe

Deeltenten  36-43

Ruimte voor vrijheidslievenden. 

Campingplezier voor elke tijd van het jaar

Luifels  44-49

Bescherming tegen teveel zon!
Zinvolle zomerse metgezel en partner voor reizen naar het zuiden 

Camper- en bustenten 50-57

Ideaal voor globetrotters!  
Veel extra ruimte en topcomfort voor reizen in uw mobiele huis

Speciale uitvoering  58-65

Gun uzelf iets extra’s!  

•  Apparatententen voor veel bergruimte  58-60 
•  Accessoires voor ambiance en wooncomfort  61-62 
•  Extra stokken  63

Ik geef de voorkeur aan 
individualiteit!

David laat u de tenten zien die zich 
onderscheiden door een onovertroffen prijs-
prestatieverhouding. Topmodellen tegen 
absolute voordeelprijzen!  

Modellen voor individualisten zoals 
Maria:  deze tenten laten niets te wen-
sen over, want hier bepaalt U HELEMAAL 
ZELF de tentvorm en de inrichting! 

Laura presenteert onze designklasse! 
Moderne tentvormen, frisse kleuren, nieuwe 
standaards – alles voor designliefhebbers.

Voor mij is design 
het belangrijkst!

Inhoudsopgave 2009

De prijs is voor mij 
het belangrijkst!
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195cm

BA

15cm 15cm

 A    B     C         D            E

28x 1,0 32 x 1,5
25x 1,0

Het passende frame voor “uw” campingvakantie
Met de dwt-frameopties kunt u reageren op verschillende plaatselijke omstandigheden en uw frame afstemmen op de 
dienovereenkomstige toepassing. 

Wij adviseren de duurzame kampeerders, vooral op stabiliteit te letten, zodat de tent heel lang bestand blijft tegen 
weer en wind.

Reiskampeerders moeten op de weerssituatie op de desbetreffende bestemming voorbereid zijn. Bij een stevige 
zeebries betekent dat: eventueel extra stokken gebruiken. Wanneer u bovendien vaak van kampeerplekje verandert, 
biedt een licht en gemakkelijk op te bouwen frame voordelen. dwt-tenten zijn standaard uitgerust met hoogwaardige 
stalen of aluminiumstokken.

1 Aluminiumbuis
2 Eloxaallaag

Aluminium  – het lichte alternatief ...
Vergeleken met 25 mm-stalen buisframes hebt u 
met geëloxeerd 28 mm-aluminiumframes ca. 50% 
minder te slepen. Daarmee zijn deze frames ideaal 
voor reiskampeerders. Het gemakkelijk op te bou-
wen frame is verkrijgbaar in de volgende dikten:
voor normale weersomstandigheden
•  diameter 28 x 1 mm  
voor extreme weersomstandigheden  
• diameter 32 x 1,5 mm

Voor extra veiligheid:aluminiumframes in 28 x 1 mm 
zijn standaard uitgerust met het dwt-locksysteem 
(DLS).

Servicerubriek

Goed uitmeten
Zorg ervoor dat uw caravan tijdens het opmeten op een vlakke ondergrond staat.

• Wanneer de caravan ter hoogte van een verhoogde vlonder (binnenvloer van de tent) staat,  
 meet u vanaf de bovenzijde van de vlonder.
• Wanneer de caravan dieper staat dan de bovenkant van de vlonder, meet u vanaf de grond.
• Wanneer de tentbodem voor de caravan ligt, begint u te meten vanaf de hoogte waar het   
 wiel zijn standplaats heeft.

Gebruik voor het nauwkeurige meten een “stijf” (dus niet-elastisch) koord!

Maatadvies 
dwt-tentmaten voor uw caravan …
In ons maatadvies vindt u onze maatgeving voor uw caravan aan 
de hand van het fabrikaat, het bouwjaar en het modeltype.
Overleg na het meten altijd met uw dwt-specialist en laat de 
gegevens controleren.

Zo bepaalt u de deelintrek-
maat bij gedeeltelijke voorten-
ten: meet vanaf bodempunt 
A door de rail van de caravan 
tot aan het punt waar de tent 
moet eindigen en de zijwand 
verticaal moet afsluiten (punt 
B).

Zo bepaalt u de omloopmaat 
bij hele voortenten en luifels: 
meet vanaf bodempunt A 
door de rail van de caravan tot 
aan bodempunt B.

Een sterke staal tje … 
Het galvanisch verzinkte, stalen buisframe is bij uitstek 
geschikt voor seizoen- en jaarkampeerders. Het biedt 
optimale veiligheid en is verkrijgbaar in de volgende dikten:

voor normale weersomstandigheden
• diameter 25 x 1 mm   
• diameter 28 x 1 mm  
voor extreme weersomstandigheden
•  diameter 32 x 1,5 mm 

A Verzegeling
B Stalen buis
C Zinklaag
D Geel-passivering
E Verzegeling

Maatadvies 2009
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Servicerubriek

Scheur-, weer- en waterdrukbestendigheid evenals lichtechtheid spelen bij de vervaardiging van dwt-tenten een belangrijke rol. Strenge 
productierichtlijnen en voortdurende materiaaltests door onafhankelijke onderzoeksinstituten zorgen bovendien voor een gelijkblijvend hoge 
productiestandaard.

Hier enige achtergrondinformatie over tentmateria-
len

Textiel met PVC-coating
• Geschiktheid: jaartenten, wintertenten, dakgedeelte van alle tent- 
 categorieën, zij- en voorwanden van jaar- en seizoententen.
• Samenstelling: aan beide zijden (binnen en buiten) trevira/polyester  
 met PVC-coating
•  Voordelen: absoluut dicht, extreem scheurvast, rotbestendig,  
 resistent tegen sporen 
• Nadelen: sterkere neiging tot condensvorming, ademt niet
• Opmerking: een laag matte of hoogglanslak vergemakkelijkt 
 de reiniging.

trailtex
• Geschiktheid: luifels, lichte reistenten, in beperkte mate  
 seizoententen
• Samenstelling: synthetisch basismateriaal, in de regel in verschil- 
 lende dikten met PU-laag aan één zijde
• Voordelen: licht, waterdicht, lichtdoorlatend, gemakkelijk te  
 reinigen, in beperkte mate waterdampdoorlatend
• Nadelen: neiging tot condensvorming, minder elasticiteit, moet  
 langer drogen
• Opmerking: u moet erop letten dat het dakmateriaal dik genoeg is.

Leacryl
• Geschiktheid: jaartenten, seizoententen, zij- en voorwanden van  
 reistenten, in beperkte mate voor wintertenten
• Samenstelling: synthetisch vezelmateriaal, verschillende gewichts- 
 klassen, optisch vergelijkbaar met de natuurvezel katoen
• Voordelen: absoluut rotbestendig, waterdampdoorlatend, hoge  
 lichtechtheid, water- en olieafstotende impregnering
• Nadelen: constant hoge elasticiteit bij slechts gering vormherstel,  
 moet langer drogen
• Opmerking: al naar gelang de materiaalproducent met  
 UV-bescherming.

Polyester
• Geschiktheid: dragermateriaal voor alle categorieën  
 (bij dienovereenkomstige coating)
• Samenstelling: synthetische vezels
• Voordelen: weer- en scheurbestendig, lichtecht, UV-stabiel,  
 ongevoelig voor vocht en bacteriën. 
• Nadelen: vanwege de hoge dichtheid kan sneller condensvorming  
 ontstaan
• Opmerking: vanwege de hoge materiaaldichtheid is een water - 
 kolom van 1.500 voor normale voorwaarden afdoende

Raamfolie
• Samenstelling: Polyvinylchloride (helder of in verschillende kleuren)
• Voordelen: rotbestendig
• Opmerking: biedt UV-bescherming tot 90%, soepelheid is afhanke- 
 lijk van dikte en hardheidsgraad

Professionele tips voor het optimale 
onderhoud vindt u in het internet 
onder www.dwt-zelte.com

Goed materiaal is belangrijk 

Stalenboek
Alle originele dwt-kleur- en kwaliteitsstalen 
bij elkaar …
U wilt van tevoren best wel eens weten, hoe 
uw nieuwe tent aanvoelt?
Uw dwt-specialist heeft een stalenboek met 
originele kleur- en kwaliteitsmonsters voor u 
ter inzage.

3



1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

19
20
21
22

11
12

13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23 17

18

19
20
21
22
23
24

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

19
20
21
22

3
I

L

2
I

L

1
I

L

4
I

L

5
I

L

6
I

L

Overzicht complete tenten

 Luxeklasse
Extra veiligheid en stabiliteit bij optimaal wooncomfort

•  maximale standaarduitvoering met 22 basiselementen 
•  versterkt stalen buisframe 28 x 1 mm, luifelspanstokken,  
 afstandsstukken
• Voorgemonteerd frame
•  dak en zijwanden van aan beide zijden gecoat polyester
•  ramen met geteste UV-beschermfolies  
•  gordijnen aan alle voor- en zijramen 
•  individueel naambordje van edelstaal 

Meer informatie vindt u op pagina 24

 Comfortklasse
Gezellige ambiance met “net dat kleine beetje extra”  

aan comfort
• standaarduitvoering met 13 basiselementen
• 5 modellen en 3 extra grote tentmodellen verkrijgbaar
• robuust stalen buisframe
• 2- of 3-delige voorwand
• voor- en zijwanden uitneembaar
• ramen met geteste UV-beschermfolies  

Meer informatie vindt u op pagina 14

 Primusklasse
Aantrekkelijke beginnermodellen met perfecte prijs-prestatie-
verhouding 
• standaarduitvoering met 8 basiselementen
• dakmateriaal: 100% synthetisch of polyester 
• materiaal van de voor- en zijwanden: trailtex 
• voor- en zijwanden uitneembaar
Belangrijk: vanwege de uitermate gunstige prijs zijn individuele 
wijzigingen in deze categorie helaas niet mogelijk.

Meer informatie vindt u op pagina 6

 Individuele klasse
Atelier Chalet biedt bijna grenzeloze vormgevingsmogelijkheden 
– voor optimale luxe
•  maximale standaarduitvoering met 22 basiselementen
•  3 verschillende dakvormen verkrijgbaar
• 6 alternatieve voorwandsegmenten
•  7 zijwandopties
•  12 kleur- en materiaalvarianten verkrijgbaar
•  Voorgemonteerd frame
•  ramen met geteste UV-beschermfolies 
• individueel naambordje van messing

Meer informatie vindt u op pagina 28

Dubbele slikranden:  
dekt de afspanning af. Buiten 
loopt het water weg, binnen 
wordt de bodem afgedicht.

Edelstalen naambordje 
voor uw persoonlijke adres op 
het kampeerterrein   

Steekgespen voor deuren 
en raamflappen:  
extra groot en handig

Tentstokhouders:  
voorkomen fladderen van het 
tentdoek bij sterke wind; indi-
vidueel toepasbaar (optioneel 
voor alle modellen) 

Afgedekte ritssluitingen: 
voor optimale bescherming en 
perfecte afdichting  

Dubbele raamflappen met rits 
in de zijwanden: bescherming 
tegen slecht weer en grote hitte

Afbeeldingscijfers standaarduitvoering Afbeeldingscijfers standaarduitvoering

Afbeeldingscijfers standaarduitvoering Afbeeldingscijfers standaarduitvoering
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Overzicht complete tenten
De basiselementen van de standaarduitvoering op een rijtje

Zijwandgordijnen: 
zorgen voor een gezellige 
woon sfeer

Verticale tunnelzomen met 
klitbandsluiting: 
voor de bevestiging van het 
middenframe, heel comfortabel 
te openen en te sluiten 

Afsluitbare nokventilatie in de 
voorwand: 
reguleert de luchtcirculatie en 
voorkomt tocht

Dubbele gordijnrails:  
voor het snel ophangen van de 
gordijnen

Luifelspanstokken en  
afstandsstukken:  
voor perfecte stabiliteit

Versterkt 28 x 1 mm stalen 
buisframe:  
voor extra stabiliteit en veilig-
heid

Horizontale tunnelzomen met 
klitbandsluiting:
voor extra stokken, zeer comfor-
tabel te openen en te sluiten

Stabiele, ingenaaide  
stormlussen: voor optimale 
krachtverdeling en een veilige 
stand

Dakgootrail voor de regengoot 
van de voortent: 
voor optimale waterafvoer, verhin-
dert de vorming van waterplassen

Dubbel profiel en railkoord: 
standaard voorbereid, voor het 
eenvoudig bevestigen van de luifel 
Shadow Comfort (desgewenst 
bestellen) 

Dakrail voor schroefloze Vario 
Clip-elementen:
bespaart u tijdrovende montage. 
Ook verkrijgbaar als set

Steekgesp voor de veiligheidsgor-
del (afb. rechts) al aangebracht. Bij 
tenten met stormdak wordt de 
gordel met ogen aan de doorn 
van het dak bevestigd (afb. li.)

Schuurbescherming: 
voorkomt beschadiging van het 
tentdoek door de klembevestiging 
aan het frame en verlengt de 
levensduur van de tent

Dubbel hoekstuk:  
houdt de zijwand recht bij voer-
tuigen met schuine voorkant

Afgedekte ritssluitingen:  
bij goede afspanning jarenlang 
houdbaar

Gordijnrail en gordijn rolletjes: 
voor het snel ophangen van de 
gordijnen

Horizontale tunnelzomen:  
voor stabiliserende extra stokken

Ingenaaide tunnelzomen:  
voor de goede geleiding van 
extra luifelstokken

> Gebruik onze handige omslagflap achterin >
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De segmenten van de voor- en zijwan-
den kunnen worden omgeklapt tot 
luchtige veranda waar het – beschermd 
tegen zon en wind –  heerlijk toeven is. 

De Vario Clip-elementen (speciale 
uitvoering) bieden gebruikscomfort 
en veiligheid - het lastige schroeven is 
overbodig! Het speciale dakkoord is 
standaard aangebracht.

De constante dakventilatie in de voorwand 
zorgt voor een goed klimaat - bij elk weer.

Horizontale tunnelzomen: standaard 
ingenaaid, voor stabiliserende extra 
stokken.



Prinz  II
–

Maat Maten in cm Gewicht in kg Prijs in S

 9 791 – 820  33,00 569,–
 10 821 – 850  34,00 610,–
 11 851 – 880  35,00 655,–
 12 881 – 910  36,00 670,–
 13 911 – 940  37,00 695,–
 14 941 – 970  38,00 715,–
 15  971 – 1000  39,00 735,–
 16 1001 – 1030  40,00 745,–

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model)

Stalen nokstok, 25 x 1 mm (per stuk) 14,90
Stalen stormstok, 22 x 1 mm (per stuk) 12,90
Aluminiumframe 28 x 1 mm (meerprijs) 59,–
Aluminium nokstok, 28 x 1 mm (per stuk) 19,50
Aluminium stormstok, 25 x 1 mm (per stuk) 15,50
Vario-clip (set van 3) 13,90
Vario-clip (set van 5) 19,90
Stormband plus (1 paar) 30,–
Binnenhemel 217,–
Raamluifel (zonder stokken) 53,–

Universele luifel Shadow Standard op pagina 58. 
Op deze pagina’s vindt u nog tal van andere fraaie extra’s.

Frameschetsen 
– Standaarduitvoering
   Aanbevolen extra’s
 (zie pagina 63) 

De details van de stan  daard

uitvoering op een rijtje

De details van de 

speciale uitvoering op een rijtje

Primusklasse

Voor een snelle en gemakkelijke opbouw verwijdert u gewoon alle segmenten. 

Maat 9 – 10

Maat 11 – 12

Maat 13 – 16

Het aantrekkelijke, 5delige model met frisse, vriendelijke kleurgeving biedt een om
vangrijke uitrusting en optimaal comfort tegen een ongelooflijke prijs. Zo kunt u in volle 
teugen van uw vakantie genieten!

De ingangen in de voorwand en de beide zijwanden bieden gemakkelijke toegang en de 
voorwand van de tent is voorzien van gezellige gordijnen.

Tentdiepte: circa 240 cm Luifel: circa 20 cm
Materiaal: dak van hoogwaardige, aan beide zijden gecoate polyester, weerbestendig en 
volledig afwasbaar. Voor- en zijwanden van Trailtex, ademend, extreem licht, afwasbaar en 
lichtecht. 
Voorwand: deel- en verwijderbaar, ingangsdeur links vanaf het midden oprolbaar, raam met 
gordijn, horizontale tunnelzoom voor storm- of verandastokken.
Zijwand: verwijderbaar, ingangsdeur naar opzij oprolbaar; horizontale tunnelzoom voor storm-
stokken, groot ventilatieraam met folieflap, kan dichtgeritst worden. 
Frame:  25 x 1 mm staal, vanaf maat 11 adviseren wij het gebruik van 2 extra dakstokken, vanaf 
maat 13 twee extra stormstokken.

Dat noem ik nog 
eens een koopje.



8

Vo
or

te
nt

Bijna buiten en toch 
beschut tegen weer 
en wind! De beide 
delen van de voor-
wand kunnen omlaag 
geklapt worden 
voor het populaire 
veranda-effect.



Esprit
–

Maat Maten in cm Gewicht in kg Prijs in S

 10 821 – 850  35,00 699,–
 11 851 – 880  36,00 749,–
 12 881 – 910  37,00 779,–
 13 911 – 940  38,00 830,–
 14 941 – 970  39,00 860,–
 15  971 – 1000  40,00 885,–
 16 1001 – 1030  41,00 915,–
 17 1031 – 1060  42,00 930,–

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model)

Stalen nokstok, 25 x 1 mm (per stuk) 14,90
Stalen stormstok, 22 x 1 mm (per stuk) 12,90
Aluminiumframe 28 x 1 mm (meerprijs) 59,–
Aluminium nokstok, 28 x 1 mm (per stuk) 19,50
Aluminium stormstok, 25 x 1 mm (per stuk) 15,50
Vario-clip (set van 3) 13,90
Vario-clip (set van 5) 19,90
Stormband plus (1 paar) 30,–
Binnenhemel 217,–
Raamluifel (zonder stokken) 53,–

Universele luifel Shadow Standard op pagina 58. 
Op deze pagina’s vindt u nog tal van andere fraaie extra’s.

Frameschetsen 
– Standaarduitvoering
   Aanbevolen extra’s
 (zie pagina 63) 

Primusklasse

De details van de stan  daard

uitvoering op een rijtje

De details van de 

speciale uitvoering op een rijtje

Het aantrekkelijke, 5delige model met zijn frisse, vriendelijke kleurgeving biedt een om
vangrijke uitrusting en optimaal comfort tegen een ongelooflijke prijs. Zo kunt u in volle 
teugen van uw vakantie genieten!

Dakdiepte: ca. 240 cm  Luifel: ca. 20 cm
Materiaal: dak en hooggetrokken spat- en slikranden van hoogwaardig, aan beide zijden gecoat 
polyester, weerbestendig, gelakt en volledig afwasbaar. Voor- en zijwanden van trailtex, ade-
mend, extreem licht, afwasbaar en lichtecht.
Voorwand: 2-delig, uitneembaar, onderling verwisselbaar, toegangsdeur oprolbaar, horizontale 
tunnelzomen voor de verandastokken, vanaf maat 16 met vier ramen
Zijwand: uitneembaar, toegangsdeur opzij oprolbaar en verplaatsbaar, uitstekende dwarsventi-
latie door aan beide zijden grote gaasramen met dichtritsbare folieflap.
Frame: 25 x 1 mm staal, wij adviseren vanaf maat 11 levering met twee extra dakstokken en 
vanaf maat 13 met twee extra stormstokken.

De beide voorwand-
segmenten kunt u 
naar believen verwis-
selen.

Alle segmenten van 
voor- en zijwanden 
kunnen worden 
verwijderd - voor een 
snelle en gemakkelijke 
opbouw. 

Dak a
fwasb

aar

Ingang verplaatsbaar

gro
te

 gaasram
e
n

Maat 9 – 10

Maat 11 – 12

Maat 13 – 16
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Wanneer u van extra veel lucht houdt, neemt u gewoon de hele voorwand 
weg. U kunt de ventilatieramen in de zijwanden naar opzij wegrollen en de 
doorgang als ingang gebruiken.

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

Uitermate veilig. Aluminiumframe met dwt-Lock-
systeem (DLS).



Jubilee Alu
–

Maat Maten in cm Gewicht in kg Prijs in S

 9 791 – 820  26,40 779,–
 10 821 – 850  27,40 809,–
 11 851 – 880  28,40 855,–
 12 881 – 910  29,00 889,–
 13 911 – 940  29,60 965,–
 14 941 – 970  30,40 1.005,–
 15  971 – 1000  31,40 1.035,–
 16 1001 – 1030  32,40 1.075,–

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model)

Aluminium nokstok, 28 x 1 mm (per stuk) 19,50
Aluminium stormstok, 25 x 1 mm (per stuk) 12,90
Minderprijs bij stalen frame 25 x 1 mm 39,–
Stalen nokstok, 25 x 1 mm (per stuk) 14,90
Stalen stormstok, 22 x 1 mm (per stuk) 12,90
Vario-clip (set van 3) 13,90
Vario-clip (set van 5) 19,90
Stormband plus (1 paar) 30,–
Binnenhemel 217,–
Raamluifel (zonder stokken) 53,–

Universele luifel Shadow Standard op pagina 58. 
Op deze pagina’s vindt u nog tal van andere fraaie extra’s.

Frameschetsen 
– Standaarduitvoering
   Aanbevolen extra’s
 (zie pagina 63) 

Primusklasse

De details van de stan  daard

uitvoering op een rijtje

De details van de 

speciale uitvoering op een rijtje

Ons topmodel voor beginners: de complete tent in de Primusklasse – de Jubilee – overtuigt 
onder andere door zijn complete uitrusting met gezellige gordijnen, zijn attractieve ronde boog
deur, zijn versterkte aluminiumstokken en – niet op de laatste plaats – door zijn perfecte prijs/
kwaliteitsverhouding!

Tentdiepte: circa 240 cm Luifel: circa 20 cm 
Materiaal: volledig synthetisch dak, buitenzijde gecoat en afwasbaar, voorwand en zijwanden van 
trailtex, luchtdoorlatend, lichtecht en extreem licht; hooggetrokken spat- en slikranden van hoog-
waardige, aan beide zijden gecoate en weerbestendige polyester.  
Voorwand: 2-delig en uitneembaar: ronde boogdeur naar opzij wegrolbaar, in de linker voorwand-
helft uitgevoerd met gaasraam en folieklep, afsluitbaar met rits.
Zijwand: uitneembaar; elke zijwand heeft een groot transparant raam met gordijn en een gaasraam 
die beide met een stofflap en een ritssluiting gesloten kunnen worden.
Frame: standaard met aluminiumstokken 28 x 1 mm met dwtlocksysteem (DLS);   
vanaf maat 11 adviseren wij het gebruik van 2 extra dakstokken, vanaf maat 13 twee extra storm-
stokken.

Maat 13 – 16

Maat 11 – 12

Maat 9 – 10

Robuuste ritssluitingen verbinden de voorwand 
met het dak.

De nokventilatie in de tentgevel zorgt voor een 
goede luchtcirculatie..

Het ventilatieraam in de zijwand 
wordt gesloten met een textiel-
flap en een ritssluiting.

Voor het populaire veranda-
effect rolt u de voorwand 
tot de helft of helemaal naar 
beneden.

De Vario Clip-elementen 
(speciale uitvoering) bieden 
gebruikscomfort en veiligheid 
- het lastige schroeven is over-
bodig! Het speciale dakkoord is 
standaard aangebracht.

Prijsverlaging bij levering met stalen frame

Een echte 
lichtgewicht!
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De dwt-kwaliteitsfilosofie – een compleet assortiment voor elk wat wils.

Onze service voor u:
wijzigings en reparatieservice
Aan uw tent moet iets gerepareerd of veranderd worden? Wij helpen u graag. Wij repareren alle 
modellen. Individuele veranderingen zijn vanwege de prijscalculatie alleen mogelijk bij modellen 
uit de comfort- en luxeklasse.

Leveringsservice
Wat u nu bestelt, ligt 48 uur later voor u klaar! 
Wanneer de door u gewenste tent op voorraad is, ligt hij 48 uur na binnenkomst van de bestelling 
voor u klaar bij uw dwt-specialist. 
24uurexpresseservice
Soms is er heel veel haast bij, bijvoorbeeld wanneer u heel spontaan een reisje wilt maken en kort 
voor reisbegin ontdekt: er ontbreekt nog iets!
Tegen een geringe toeslag zorgen wij ervoor dat uw tent of toebehoren al op de volgende werk-
dag voor u klaar ligt. Voorwaarde is natuurlijk wel de beschikbaarheid in ons magazijn.

dwtproducten  UVbescherming getest
Wat zonnestralen betreft, kiest u met producten van dwt het zekere voor het onzekere, want alle 
tenten bieden betrouwbare UV-bescherming.
Onze leveranciers hebben de materialen die wij verwerken, laten testen volgens de allernieuwste 
methode (UV-standaard 80 I). 
Resultaat: bijv. airtex (dwt-trailtex) mag volgens het keuringsrapport nr. 08.5.2.004 het UV-signet 
van klasse 80 voeren. 

Raamfolie
In kristal of in kleur – alle raamfolies absorberen 90 % van de schadelijke UV-straling en bieden zo 
nóg meer bescherming.

De filosofie van onze onderneming kan worden samengevat in een paar 
woorden: duurzame kwaliteit, degelijke functionaliteit, overtuigend design.

Volgens deze maatstaven - die wij voor onszelf hebben vastgelegd en die we 
ook kritisch in het oog houden – ontwikkelen wij voor onze klanten voor 
elke reis- of vakantievorm, voor elk wat wils en voor elke portemonnee het 
passende product. 
Van complete of deeltenten voor reis- en seizoencamping, bustenten en 
luifels tot en met het outdoor-assortiment voor touring en trekking. De dwt-
markies maakt ons assortiment pas echt compleet.

Duurzame kwaliteit.
Het dwt-kwaliteitsbeheer stelt hoge eisen die vervuld moeten worden. Met 
onze Duitse productievestigingen, met vakkundige medewerkers en met de 
integratie van externe onderzoeksinstituten in ons productieproces kunnen 
wij u de zekerheid en kwaliteit bieden die u als ervaren kampeerder mag 
verwachten. 

Degelijke functionaliteit.
De dwt-ingenieurs ontwikkelen oplossingen die uw vakantieverblijf nóg 
aangenamer maken. Centraal daarbij staan detailoplossingen die een heel 
“tentleven” meegaan en die bestand zijn tegen weer en wind.

Overtuigend design.
De voortent steeds opnieuw uitvinden. Onder dit motto zoekt het dwt-
creative-team steeds weer naar nieuwe designideeën voor de tent. Wat dat 
betreft zijn we dankbaar voor nieuwe ideeën. Het design-highlight “Curve” is 
bijvoorbeeld ontwikkeld door studenten van de universiteit Dresden.
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Van tekentafel tot kampeerterrein – een kijkje achter de schermen.

Ontwikkeling/constructie
Onze ontwerpen ontstaan traditioneel aan de tekentafel. Dan worden de onderdelen ingegeven in
een CAD-systeem dat de exacte patroondelen berekent en optimaal op de stofbanen plaatst.

Op maat snijden van materiaal en patroondelen
Een computergestuurde cutter snijdt de afzonderlijke elementen exact op maat – met onderdruk, 
zodat absoluut zuivere sneden ontstaan.  Al naar gelang het materiaal snijdt de machine tot maar liefst 
60 lagen in één snijcyclus.

Voorbereiding
De losse elementen voor elk model en elke maat worden voorzien van ogen, ritsen en ander toebe-
horen. 

Naaiwerk/confectie
De medewerksters maken steeds complete componenten (zij- en voorwand) en beschikken zo alle-
maal over omvangrijke knowhow – onafhankelijk van de vraag of een standaardmodel of een speciale 
uitvoering moet worden vervaardigd. 

Eindafwerking
De verschillende componenten worden samengevoegd – in vakkringen noemt men dat het “huwelijk”. 
Daarna volgt de eindcontrole. Tot slot wordt het voltooide product gecompleteerd met accessoires – 
bijv. gordijnen of afspanladders – al naargelang de leveringsomvang. 

Kwaliteitscontrole
Per dag wordt 10 % van de tenten uit de lopende productie opgebouwd en gecontroleerd op pas-
nauwkeurigheid en productiedetails.

dwttenten worden met de hand gemaakt. Daarmee bieden we onze medewerkers niet alleen 
afwisselend werk, maar versterken ook het verantwoordelijkheidsgevoel en de identificatie met het 
product. Elke dag opnieuw draagt ons team er met zijn vakkundigheid en omvangrijke knowhow aan 
bij dat de naam dwt vandaag een synoniem is voor tentproducten van topkwaliteit.

De dwttentproductie in Niesky
Midden in de Oberlausitz, in het Oost-Saksische Niesky, is dwt-Zelte Niesky GmbH gevestigd. Op een 
bedrijfsoppervlak van 10.000 m² worden dwt-voortenten ontwikkeld, geconstrueerd en geproduceerd.
Met in totaal 70 Duitse medewerkers geldt deze onderneming als voorbeeldig opleidingsbedrijf in de 
branche waar uitsluitend wordt gewerkt met geschoold personeel. 

Onze Duitse standplaats biedt ons – en u als klant – tal van voordelen:

betrouwbaarheid – we houden ons aan afspraken en servicebeloften.

flexibiliteit – we kunnen onze productie op korte termijn omschakelen.

individualiteit – wij kunnen uw individuele wensen realiseren.

kwaliteit – wij hebben directe toegang tot het kwaliteitsbeheer.

arbeidsplaatsen – wij creëren en garanderen arbeidsplaatsen.

43,25 mm
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Bij warm of vochtig weer zorgen de met 
buitenflappen afsluitbare ventilatieramen in de 
zijwand voor een goede luchtuitwisseling.

De ventilatieopeningen onder de ramen zijn 
aan te bevelen om bij hoge temperaturen voor 
voldoende luchtverversing in de tent te zorgen. 
Bij slecht weer wordt het ventilatiegaas afgesloten 
door de flap.

In elke zijwand bevinden zich 2 deuren die naar opzij kunnen worden 
geopend. Het grote ventilatieraam met de afsluitbare flap zorgt voor 
een goede luchtcirculatie.

Een fraaie luifel ontstaat wanneer zijwanden en 
voorwand niet worden gebruikt.



Royal 300 Maat Maten in cm Gewicht in kg Prijs in S

 12 881 – 910  39,00 1.345,–
 13 911 – 940  41,00 1.395,–
 14 941 – 970  42,00 1.445,–
 15  971 – 1000  43,00 1.480,–
 16 1001 – 1030  44,00 1.570,–
 17 1031 – 1060 46,00 1.625,–

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model)

Erker 115 x 270 cm 329,–
Erker (BxD) 115 x 270 cm 69,–
stalen frame 28 x 1 mm (meerprijs) 89,–
Vario-clip (set van 3) 13,90
Vario-clip (set van 5) 19,90
Stormband plus (1 paar) 30,–
Binnenhemel 259,–
Raamluifel (zonder stokken) 53,–

Universele luifel Shadow De Luxe op pagina 58. 
Op deze pagina’s vindt u nog tal van andere fraaie extra’s.

Primusklasse

De details van de stan  daard

uitvoering op een rijtje

De details van de 

speciale uitvoering op een rijtje

Frameschetsen 
– Standaarduitvoering

Bij het model Royal 300 wordt de aandacht meteen getrokken door de fraaie, gezellige 
optiek. Maar bij nader onderzoek blijkt dat hij nog heel veel meer te bieden heeft: top
materialen, een heerlijk gezellige woonsfeer en talrijke extra details die ook veeleisende 
kampeerders tevredenstellen. En met de extra grote variant Royal 300 behoort ruimtege
brek tot het verleden!

Tentdiepte: ca. 300 cm (groot model)  Luifel: ca. 20 cm
Materiaal: dak en wanden vervaardigd van aan de buitenzijde gecoat polyesterweefsel; dak 
en wanden afwasbaar en waterdampdoorlatend; rot- en weerbestendig; raamfolie UV-
absorberend; spat- en slikranden van polyester met dubbelzijdige PVC-coating, gemakkelijk te 
onderhouden
Voorwand: de voorwandhelften zijn uitneembaar; beide segmenten kunnen afzonderlijk of 
samen tot veranda worden omgeklapt; toegangsdeur naar opzij wegrolbaar; vast ingenaaide, 
grote elementen van muskietengaas voor een doeltreffende dwarsventilatie onder de ramen, 
met stofflap afsluitbaar
Zijwand: beide zijwanden beschikken over een groot folieraam en een ventilatieraam. Het 
ventilatieraam kan ook met een folieflap worden afgesloten. Gordijnen in de zijwand bescher-
men u tegen zon en nieuwsgierige blikken; speciaal koord biedt de mogelijkheid voor latere 
bevestiging van regengoten, terwijl aan de rechterzijde een erker kan worden aangebouwd. 
Frame: 25 x 1 mm stalen frame, petluifel versterkt met luifelstokken en afstandsstukken.

Beide voorwanddelen kunnen omlaag geklapt 
worden.

De grote tentdiepte biedt ruimte voor een 
royale inrichting. De grote ramen bieden een 
heerlijk uitzicht op de natuur.

Dankzij de verwisselbare 
ritsen in de zijwanden kan 
de erker heel eenvoudig 
bevestigd worden.  De 
erkerventilatie is eenvou-
dig af te spannen.

Big is beautiful. 
Deze tent gaat de 

diepte in.

Maat 12 – 17
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Beide voor- en zijwanden zijn uitneem-
baar, hetgeen de opbouw vergemakkelijkt. 
Deze opbouwvariant is bijvoorbeeld 
geschikt voor een kort verblijf.

De gordijnen in de zijwand kunnen van 
binnenuit geheel afgesloten worden. Zij 
worden bevestigd met rolletjes die over 
een verticaal koord lopen.

De nokventilatie is afsluitbaar. Ook bij 
vochtig weer garandeert deze constructie 
luchtverversing in de tent zonder dat 
regenwater kan binnendringen.

De beide grote ventilatie-elementen in 
de voorwand zijn vooral op hete dagen 
een bijzonder welkom uitrustingsdetail. 
De gaasinzet beschermt ’s avonds tegen 
muggen.

De ritsafdekkingen beschermen tegen 
vroegtijdige verontreiniging en tegen zon-
nestralen.



Progress Maat Maten in cm Gewicht in kg Prijs in S

 12 881 – 910  33,00  1.325,–
 13 911 – 940  34,00  1.365,–
 14 941 – 970  35,00  1.415,–
 15  971 – 1000  36,00  1.450,–
 16 1001 – 1030  37,00  1.495,–
 17 1031 – 1060  38,00  1.550,–

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model)

Minderprijs bij stalen frame 25 x 1 mm 59,–
Vario-clip (set van 3) 13,90
Vario-clip (set van 5) 19,90
Stormband plus (1 paar) 30,–
Binnenhemel 217,–
Raamluifel (zonder stokken) 53,–

Universele luifel Shadow De Luxe op pagina 58. 
Op deze pagina’s vindt u nog tal van andere fraaie extra’s.

Primusklasse

De details van de stan  daard

uitvoering op een rijtje

De details van de 

speciale uitvoering op een rijtje

Frameschetsen 
– Standaarduitvoering

Rondom perfect! Deze voortent bewijst dat design en functie uitstekend harmoniëren. 
Een voortent die veel jaloerse blikken trekt. Progress presenteert zich namelijk in een 
verrassend innovatieve vorm. Het ronde frame zorgt niet alleen optisch voor een impo
sante verschijning, maar schept ook ongelooflijk veel ruimte!

Tentdiepte: ca. 240 cm
Materiaal: dak en wanden vervaardigd van aan de buitenzijde gecoat polyesterweefsel; dak 
en wanden afwasbaar en waterdampdoorlatend; rot- en weerbestendig; raamfolie UV-
absorberend; spat- en slikranden van polyester met dubbelzijdige PVC-coating, gemakkelijk te 
onderhouden.
Voorwand: de voorwandhelften zijn uitneem- en wisselbaar; de voorwand kan half of hele-
maal tot veranda worden omgeklapt; toegangsdeur oprol- of naar opzij wegrolbaar; speciaal 
gordijnensluitsysteem; vast ingenaaide, met flap afsluitbare elementen van muskietengaas voor 
doeltreffende dwarsventilatie; verhoogde balustrade voor het tegen zicht beschermd plaatsen 
van kampeerkasten.
Zijwand: beide zijwanden beschikken over een groot ventilatieraam van muskietengaas; 
ventilatieramen met folieflap afsluitbaar; veranda-effect mogelijk; speciale koord voor het later 
bevestigen van regengoten.
Frame: 28 x 1 mm aluminiumframe incl. schroefloze Power Grip-sluitingen. Petluifel versterkt 
met luifelstokken en afstandsstukken.

Verander uw tent in een veranda!
Wie waarde hecht aan een gezellige sfeer, hoeft het 
daarom nog lang niet zonder frisse lucht en vrij uitzicht 
op de natuur te stellen.  Dankzij de wegrolbare zijwan-
den kunt u uw Progress in een handomdraai omtoveren 
tot veranda. Gaasramen       Toegangsdeur 

      verplaatsbaar

Gordijn horizontaal
Ronde dakvorm

Omrolbaar tot 
veranda

Maat 12 – 17

De klemsluiting Power Grip wordt 
bijgeleverd. De buis klemt door 
gewoon samendrukken en wordt 
niet beschadigd.  De bediening is 
uitermate simpel.
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De toegangsdeur heeft een aangenaaid 
veiligheidsdak dat het effect van de 
zonnestralen vermindert en bovendien 
bescherming biedt tegen de wind.

Okay, Curve spreekt een volkomen andere taal dan de klassieke voortent. Maar 
dat is nu juist de charme van Curve – laat u ook overtuigen door het unieke 
karakter en het exclusieve design van een functionele reis- en seizoentent van 
topkwaliteit!

Curve is ook uitstekend geschikt als luifel. De afgebeelde tentelementen van de 
voorwand zijn vast aangenaaid. De overige vier posities kunnen naar wens worden 
voorzien van ramen  of van een deur (zie frameschets)



Curve

54321

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model)

Verandering van de deurpositie naar wens tegen meerprijs 69,–
Raamluifel (zonder stokken) 53,–

Maat Maten
in cm

Gewicht
in kg

Prijs 
in S

 12 881 – 910  28,00  1.650,–
 13 911 – 940  29,00  1.735,–
 14 941 – 970  30,00  1.815,–
 15 971 – 1000  31,00  1.905,–
 16 1001 – 1030  32,00  1.965,  

Frameschetsen 
– Standaarduitvoering
   Aanbevolen extra’s
 (zie pagina 63) 

Comfortklasse

Curve is geen gewone voortent. Curve is een designstudie. 15 studenten van de TU 
Dresden waren betrokken bij de ontwikkeling van dit volledig nieuwe designconcept dat is 
voorzien van alle functieeigenschappen die een goede voortent moet hebben. Het resul
taat: een klasse apart die alle eerdere concepten overtreft. Kortom: Curve

Dakdiepte: ca. 240 cm Luifel: ca. 20 cm  
Materiaal: compleet van polyester, aan de buitenzijde gecoat; lichtecht en afwasbaar
Frame: extreem stevige frameconstructie incl. Power Grip-sluitingen; 
aluminiumframe 28 x 1 mm met in totaal 8 staanders
Uitvoering: SHS-rail incl. de Vario-Clip-elementen; 5-delig, 1 verplaatsbare toegangsdeur, 
oprolbaar en uitneembaar, 2 grote gaasramen, 1 ventilatieraam (½ gaas, ½ doorzichtige folie) 
met gordijn, 3 folieramen, uitneem- en verplaatsbaar, alle ramen afsluitbaar met raamflappen; 
kleur van de raamflappen individueel naar keuze; raamflappen kunnen worden afgespannen 
om als markies te fungeren; afgedekte ritssluitingen; bodemafspanning binnen of buiten moge-
lijk via flexibele afspanladders; ventilatie-elementen opzij met kapafdekking; tal van klitteband-
sluitingen voor het vastzetten van het tentdoek aan de stokken
Leveringsomvang: tentdoek, frame, Power Grip, incl. Wielflap-en tochtstrook, pakzak voor 
frame en tentdoek, afspanmateriaal

U kunt zelf de kleur van de raam-
flappen bepalen! U kunt kiezen uit 
vijf frisse kleuren.

 Ventilatieraam (½ gaas, ½ folie)
 Grote gaasramen
 3 folieramen en een toegangsdeur Deze vier elementen  
 kunnen onderling verwisseld worden.
 Verbindingselement op maat vervaardigd voor uw caravan!

Binnen het kader van de individuele productie van dit model 
kunt u bij uw bestelling desgewenst tegen meerprijs de deurposi-
tie individueel bepalen, zie prijstabel.

De details van de stan  daard

uitvoering op een rijtje

De details van de 

speciale uitvoering op een rijtje

Een perfecte mix van 
functie en design.
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Wanneer u de voorwand helemaal of gedeeltelijk omrolt, voelt u zich 
als op een veranda - tunnelzomen voor de stokken zijn ingenaaid!

Raamflappen beschermen u tegen nieuwsgierige blikken en teveel 
zonnestraling en ontzien tevens het raammateriaal. 

Met zijn enorme diepte biedt Paradies 280 heel veel comfort en het 
versterkte frame zorgt voor een gegarandeerd stevige stand.

240
280

2 tentdiepten



Paradies 240/280
Maat Maten in cm Gewicht in kg Paradies 240 in S

 9 791 – 820  39,50  1.105,–
 10 821 – 850  41,00  1.155,–
 11 851 – 880  45,00  1.195,–
 12 881 – 910  46,50  1.225,–
 13 911 – 940  50,00  1.260,–
 14 941 – 970  51,00  1.280,–
 15 971 – 1000  52,50  1.335,–
 16 1001 – 1030  55,50  1.380,–
 17 1031 – 1060  57,00  1.415,–
 18 1061 – 1090  58,00  1.455,–
 19 1091 – 1120  60,00  1.525,–
 20 1121 – 1150  61,00  1.825,–
 21 1151 – 1180  62,00  1.880,–
 22 1181 – 1210  64,00  1.975,–

Maat Maten in cm Gewicht in kg Paradies 280 in S

 10 821 – 850  43,00 1.280,–
 11 851 – 880  48,50 1.345,–
 12 881 – 910  50,00 1.425,–
 13 911 – 940  51,50 1.445,–
 14 941 – 970  56,00 1.525,–
 15 971 – 1000  57,00 1.580,–
 16 1001 – 1030  58,00 1.640,–
 17 1031 – 1060  59,50 1.690,–
 18 1061 – 1090  60,50 1.770,–
 19 1091 – 1120  62,00 1.865,–

Aanbevolen speciale uitvoering  
(voor dit model)

Paradies 240
Prijs in S

Paradies 280
Prijs in S

Erker (BxD) 120 x 230 cm 369,– 369,–
stalen frame 28 x 1 mm (meerprijs)  69,– Serie
stalen frame 32 x 1,5 mm (meerprijs) 169,–  129,–
aluminium frame 32 x 1,5 mm (meerprijs)  239,– 199,–
Vario-clip (set van 3)  13,90  13,90
Vario-clip (set van 5)  19,90  19,90
Stormband plus (1 paar)  30,–  30,–
Binnenhemel  217,–  249,–
Raamluifel  53,–  53,–

Universele luifel Shadow Comfort op pagina 58. 
Op deze pagina’s vindt u nog tal van andere fraaie extra’s.

Frameschetsen 
– StandaarduitvoeringComfortklasse

Met zijn uitstekende, zorgvuldig afgewerkte materialen laat het aantrekkelijke, extreem 
robuuste model Paradies 240 niets te wensen over. Qua uitvoering, materiaal en functio
naliteit is de Paradies 280 identiek aan de 240, maar is voor zien van een versterkt 28 x 1 
mm stalen buisframe en biedt met 280 cm tentdiepte nog aanzienlijk meer ruimte.

Beide modellen zijn niet alleen het perfecte “huis” voor sei zoen en jaarcamping, maar 
tevens uitermate attractief geprijsd!
De afgebeelde erker is een extraatje en moet separaat besteld worden.

Paradies 240  Paradies 280 
Tentdiepte: circa 240 cm Tentdiepte: circa 280 cm (extra diep)  
Luifel: circa 20 cm   Luifel: circa 20 cm
Materiaal: dak, voor- en zijwanden zijn vervaardigd van hoogwaardige, aan beide zijden 
gecoate polyester, weerbestendig en volledig afwasbaar; de raamfolie absorbeert 95 % van de 
UV-straling.
Voorwand: 2-delig, de segmenten zijn uitneembaar en kunnen onderling gewisseld worden; 
ramen met dichtritsbare raamflappen, de ingangsdeur kan naar boven of opzij worden gerold; 
veranda-effect; horizontale en verticale tunnelzomen met klitbandsluiting; vanaf maat 17 met 
vier ramen.
Zijwand: uitneembaar; ingangsdeur naar opzij oprolbaar, grote gaas-/folieramen met dubbele 
raamflap en rits, horizontale tunnelzoom met klitbandsluiting voor stormstok, erker met venti-
latieraam en raamflap rechts mogelijk.
Frame: 25 x 1 mm staal (28 x 1 mm staal bij Paradies 280);
vanaf maat 11 levering met twee extra dakstokken, vanaf maat 13 met twee extra stormstok-
ken, vanaf maat 18 met 4 extra nokstokken, vanaf maat 21 met 4 extra stormstokken.

Maat 8 – 10

Maat 11 – 12

Maat 13 – 17

Maat 21 – 22

Maat 18 – 20

2 tentdieptes

Dak 
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n 
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Dubbele raamflappen in 

de zijwanden

Verticale tunnelzomen met klit-
bandsluiting: voor extra stokken, 
zeer comfortabel te openen en te 
sluiten

Horizontale tunnelzomen met klitbandslui-
ting: voor extra stokken, zeer comfortabel te 
openen en te sluiten.

De details van de stan  daard

uitvoering op een rijtje

De details van de 

speciale uitvoering op een rijtje



Fusion Vario Maat Maten in cm Gewicht in kg (ca.) Prijs in i 
12 881 – 910 48,00  2.155,–   
13 911 – 940 49,50  2.230,– 
14 941 – 970 51,00  2.280,– 
15 971 – 1000 52,50  2.345,– 
16 1001–1030 54,00  2.395,– 
17 1031–1060 57,00 2.485,– 

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model) Prijs in S
Vario-clip (set van 3)  13,90
Vario-clip (set van 5)  19,90
Stormband plus (1 paar)  30,–
Raamluifel (zonder stokken)  53,–

Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 58!

22 23

Comfortklasse

Het ventilatieraam kan met een 
ritssluiting geopend en met lijnen 
afgespannen worden. Daaronder 
is een volwaardig gaaselement 
aangebracht. De zijstukken hou-
den wind en druppelwater tegen.

De gordijnen in de zijwand 
kunnen van binnenuit geheel 
afgesloten worden. Zij worden 
bevestigd met rolletjes die over 
een rail lopen.

De klemsluiting Power Grip 
wordt bijgeleverd. De buis klemt 
door gewoon samendrukken 
en wordt niet beschadigd.  De 
bediening is uitermate simpel.

Voor uitstekende ventilatie in de 
tent zorgen de beide gaasramen 
rechts en links in de voorwand.

De nokventilatie is afsluitbaar. 
Ook bij vochtig weer garandeert 
deze constructie de luchtver-
versing in de tent zonder dat 
regenwater kan binnendringen.

Verander uw voortent met een paar handgrepen in een koele veranda.

Het luifelframe is versterkt met 
afstandsstukken.

In elke zijwand bevindt zich een 
deur die naar opzij kan worden 
weggerold.

Maat 12 - 17

U wilt weten waarom we voor deze tent geen vaste diepte hebben aangegeven? Omdat 
die er niet is. Alle wanden zijn uitneembaar, deelbaar en verplaatsbaar. Al naargelang de 
ruimte die u nodig hebt. U kunt zelf kiezen of u liever een complete tent met veranda, een 
luifel, een serreoptiek of een mix van alles wilt!

Tentdiepte: ca. 240 - 350 cm
Algemene uitvoering: afgedekte ritssluitingen; verticale en horizontale tunnelzomen voor 
extra stokken; tunnelzomen afsluitbaar met klitbandsluiting; uitzet- en afsluitbare nokventilatie; 
dubbele slikranden, binnen en buitenliggend met afspanning in het midden; alle folieramen kun-
nen blikdicht worden afgesloten met gordijnen; speciaal gordijnensysteem; ramen met geteste 
UV-folie.
Materiaal: dak en wanden van aan de buitenzijde gecoat polyester; dak aan binnenzijde be-
drukt, dak en wanden afwasbaar en waterdampdoorlatend; rot- en weerbestendig; Raamfolie 
UV-absorberend; spat- en slikrand van polyester met dubbelzijdige PVC-coating, gemakkelijk te 
onderhouden.
Voorwand + middenwand: alle wandelementen uitneembaar, deelbaar en 110 cm verplaats-
baar; met 2 toegangsmogelijkheden en 2 grote folieramen; voorwand bovendien met 2 geïnte-
greerde muskietengaaselementen; voorwand omklapbaar tot veranda; voorwand kan gesloten 
of naar links of rechts verplaatst worden; middenwand met folieraam.
Zijwand: beide zijwanden beschikken over dezelfde uitrusting: toegangsdeur, groot folieraam 
met gordijn, raam met muskietengaas en raamflap incl. geïntegreerde hoekstukken; veranda-
effect mogelijk, speciale koord voor het later bevestigen van regengoten.
Frame: 28 x 1 mm aluminiumframe, in diepte, breedte en hoogte telescopeerbaar; luifel ver-
sterkt met luifelstokken, luifel-afstandsstukken

Comfortklasse

Voor wie zich niet graag bindt.   
Dankzij de flexibele voorwand kunt u de binnentent in een handomdraai 110 cm groter maken, 
desgewenst ook maar aan één kant. Ook wat de plaats van de toegangen betreft, is de keuze aan u. 
Links, rechts, u kiest zelf ! En – als het ondanks de grote gaasramen in de voorwanddeuren en de grote 
ventilatieramen in de zijwanden eens te warm mocht worden, klapt u gewoon de voorwand omlaag en 
verandert uw voortent in een veranda.

Vo
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Zo flexibel – 
zo geweldig!



Fusion Vario Maat Maten in cm Gewicht in kg (ca.) Prijs in i 
12 881 – 910 48,00  2.155,–   
13 911 – 940 49,50  2.230,– 
14 941 – 970 51,00  2.280,– 
15 971 – 1000 52,50  2.345,– 
16 1001–1030 54,00  2.395,– 
17 1031–1060 57,00 2.485,– 

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model) Prijs in S
Vario-clip (set van 3)  13,90
Vario-clip (set van 5)  19,90
Stormband plus (1 paar)  30,–
Raamluifel (zonder stokken)  53,–

Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 58!

22 23

Comfortklasse

Het ventilatieraam kan met een 
ritssluiting geopend en met lijnen 
afgespannen worden. Daaronder 
is een volwaardig gaaselement 
aangebracht. De zijstukken hou-
den wind en druppelwater tegen.

De gordijnen in de zijwand 
kunnen van binnenuit geheel 
afgesloten worden. Zij worden 
bevestigd met rolletjes die over 
een rail lopen.

De klemsluiting Power Grip 
wordt bijgeleverd. De buis klemt 
door gewoon samendrukken 
en wordt niet beschadigd.  De 
bediening is uitermate simpel.

Voor uitstekende ventilatie in de 
tent zorgen de beide gaasramen 
rechts en links in de voorwand.

De nokventilatie is afsluitbaar. 
Ook bij vochtig weer garandeert 
deze constructie de luchtver-
versing in de tent zonder dat 
regenwater kan binnendringen.

Verander uw voortent met een paar handgrepen in een koele veranda.

Het luifelframe is versterkt met 
afstandsstukken.

In elke zijwand bevindt zich een 
deur die naar opzij kan worden 
weggerold.

Maat 12 - 17

U wilt weten waarom we voor deze tent geen vaste diepte hebben aangegeven? Omdat 
die er niet is. Alle wanden zijn uitneembaar, deelbaar en verplaatsbaar. Al naargelang de 
ruimte die u nodig hebt. U kunt zelf kiezen of u liever een complete tent met veranda, een 
luifel, een serreoptiek of een mix van alles wilt!

Tentdiepte: ca. 240 - 350 cm
Algemene uitvoering: afgedekte ritssluitingen; verticale en horizontale tunnelzomen voor 
extra stokken; tunnelzomen afsluitbaar met klitbandsluiting; uitzet- en afsluitbare nokventilatie; 
dubbele slikranden, binnen en buitenliggend met afspanning in het midden; alle folieramen kun-
nen blikdicht worden afgesloten met gordijnen; speciaal gordijnensysteem; ramen met geteste 
UV-folie.
Materiaal: dak en wanden van aan de buitenzijde gecoat polyester; dak aan binnenzijde be-
drukt, dak en wanden afwasbaar en waterdampdoorlatend; rot- en weerbestendig; Raamfolie 
UV-absorberend; spat- en slikrand van polyester met dubbelzijdige PVC-coating, gemakkelijk te 
onderhouden.
Voorwand + middenwand: alle wandelementen uitneembaar, deelbaar en 110 cm verplaats-
baar; met 2 toegangsmogelijkheden en 2 grote folieramen; voorwand bovendien met 2 geïnte-
greerde muskietengaaselementen; voorwand omklapbaar tot veranda; voorwand kan gesloten 
of naar links of rechts verplaatst worden; middenwand met folieraam.
Zijwand: beide zijwanden beschikken over dezelfde uitrusting: toegangsdeur, groot folieraam 
met gordijn, raam met muskietengaas en raamflap incl. geïntegreerde hoekstukken; veranda-
effect mogelijk, speciale koord voor het later bevestigen van regengoten.
Frame: 28 x 1 mm aluminiumframe, in diepte, breedte en hoogte telescopeerbaar; luifel ver-
sterkt met luifelstokken, luifel-afstandsstukken

Comfortklasse

Voor wie zich niet graag bindt.   
Dankzij de flexibele voorwand kunt u de binnentent in een handomdraai 110 cm groter maken, 
desgewenst ook maar aan één kant. Ook wat de plaats van de toegangen betreft, is de keuze aan u. 
Links, rechts, u kiest zelf ! En – als het ondanks de grote gaasramen in de voorwanddeuren en de grote 
ventilatieramen in de zijwanden eens te warm mocht worden, klapt u gewoon de voorwand omlaag en 
verandert uw voortent in een veranda.

Vo
or

te
lt

Zo flexibel – 
zo geweldig!



Admiral Maat Maten in cm Gewicht in kg Prijs in S
 12  881 – 910  42,50  1.595,–
 13  911 – 940  44,00  1.625,–
 14  941 – 970  45,50  1.660,–
 15  971 – 1000  46,00  1.770,–
 16  1001 – 1030  47,00  1.830,–
 17  1031 – 1060  47,50  1.890,–
 18  1061 – 1090  48,00  1.960,–
 19  1091 – 1120  50,00  2.210,–
 20  1121 – 1150  52,00  2.315,–
 21  1151 – 1180  54,00  2.455,–

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model)

Erker (BxD) 120 x 230 cm  429,–
Stalen frame 32 x 1,5 mm (meerprijs) 139,–
Aluminium frame 32 x 1,5 mm (meerprijs)  209,–
Vario-clip (set van 3)  13,90
Vario-clip (set van 5)  19,90
Stormband plus (1 paar)  30,–
Binnenhemel  220,–
Raamluifel (zonder stokken)  53,–

Universele luifel Shadow Comfort op pagina 58. 
Op deze pagina’s vindt u nog tal van andere fraaie extra’s.
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Als u de tentwand helemaal naar voren plaatst, creëert u een enorme diepte van 350 cm!

Als alternatief kunt u de voorwand ook naar achteren plaatsen en het voorste tentelement omfunctioneren tot luifel.

Deze erkervariant biedt meer binnenruimte en toch een verandadak links.

G
eb

ru
ik

 o
nz

e 
ha

nd
ig

e 
om

sl
ag

fla
p 

ac
ht

er
in

.

Vo
or

te
lt

De beide voorwandsegmenten kunt u naar belie-
ven verwisselen. Voor het fraaie veranda-effect 
kunt u de voorwandsegmenten heel eenvoudig 
omrollen – onder de ramen bevinden zich tunnel-
zomen met klitbandsluiting voor extra stokken.  

Buiten brandt de zon, in de tent is het aangenaam 
koel: raamflappen houden de middaghitte buiten 
- fans van zuidelijke streken weten dit comfort te 
waarderen.

Uw tent staat binnen een oogwenk! Dankzij de 
uitneembare voor- en zijwanden is de opbouw 
een koud kunstje.

Extra bergruimte is goud waard - vooral wanneer 
u een heel seizoen of het hele jaar door kampeert. 
In de erkeraanbouw rechts aan de tent kunt u alles 
onderbrengen dat ’s nachts niet zomaar buiten 
mag blijven staan. Het ventilatie raam met flap 
garandeert een uitstekende luchtcirculatie. 

Frameschetsen 
– Standaarduitvoering

Pure luxe: dit exclusieve model laat qua design, functionaliteit en materiaal niets te wensen 
over. Dankzij zijn extreme robuustheid, de hoogwaardige afwerking en vooral zijn flexibili-
teit is de Admiral uw perfecte metgezel voor elke vakantiebestemming en elk seizoen.

Tentdiepte: ca. 250 cm Luifel: ca. 20 cm
Materiaal: dak, zijwanden en hooggetrokken spat- en slikranden van hoogwaardige, aan beide 
zijden gecoate polyester, weerbestendig en volledig afwasbaar. Voorwand van met spindop 
geverfd Leacryl-markiesdoek, rotbestendig, weerbestendig, gelakt, ademend en - dankzij de 
Scotchgard-impregnering - bijzonder onderhoudsvriendelijk, de raamfolie absorbeert 90 % van 
de UV-straling.
Voorwand: 2-delig, segmenten onderling verwisselbaar; ramen en raamflappen met rits; 
ingangsdeur naar boven of opzij oprolbaar; veranda-effect mogelijk, verticale en horizontale 
tunnelzomen met klitbandsluiting, vanaf maat 17 met vier ramen.
Zijwand: uitneembaar; ingangsdeur naar opzij wegrolbaar, grote gaas-/folieramen; dubbele 
raamflap met rits; ramen voorzien van gordijnen, horizontale en verticale tunnelzoom voor 
stormstokken met klitbandsluiting; erkeraanbouw door dubbele koordrails rechts mogelijk.
Edelstalen naambordje: voor de buitenwand van uw Admiral ontvangt u een edelstalen bordje 
met uw naam!  
Voor uitvoerige informatie - zie de servicerubriek.
Frame: 28 x 1 mm staal; incl. luifelspanstokken en afstandsstukken, vanaf maat 11 met twee 
extra dakstokken, vanaf maat 13 met twee extra stormstokken, vanaf maat 18 met 4 extra 
nokstokken, vanaf maat 21 met 4 extra stormstokken.

Luxeklasse

Horizontale tunnelzomen met klitbandsluiting voor 
de bevestiging van stormstokken / verandastokken 
ter versteviging bij wind. 

Heerlijk schoon: een dubbele slikrand verbergt de 
afspanning; buiten loopt het regenwater weg, binnen 
wordt het bodemzeil afgedicht. 

De dubbele gordijnrail behoort tot de 
standaard uitvoering en vergemakkelijkt het 
aanbrengen van de gordijnen

Verticale tunnelzoom in het midden van de voor-
wand voor de bevestiging van de middenframestok.

Maat 11 – 12

Maat 13 – 17

Maat 21

Maat 18 – 20

Onze modellen uit de luxeklasse zijn uitgerust met een versterkt 
frame, luifelspanstokken en afstandsstukken.
Gordijnen in de zijwand zorgen voor de gezelligheid en het edelsta-
len naambordje krijgt u gratis! De details van de stan  daard-

uitvoering op een rijtje

De details van de 

speciale uitvoering op een rijtje

Ontworpen om lang te staan. 
Onze aanbeveling voor seizoen- 

en jaarkampeerders.



Admiral Maat Maten in cm Gewicht in kg Prijs in S
 12  881 – 910  42,50  1.595,–
 13  911 – 940  44,00  1.625,–
 14  941 – 970  45,50  1.660,–
 15  971 – 1000  46,00  1.770,–
 16  1001 – 1030  47,00  1.830,–
 17  1031 – 1060  47,50  1.890,–
 18  1061 – 1090  48,00  1.960,–
 19  1091 – 1120  50,00  2.210,–
 20  1121 – 1150  52,00  2.315,–
 21  1151 – 1180  54,00  2.455,–

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model)

Erker (BxD) 120 x 230 cm  429,–
Stalen frame 32 x 1,5 mm (meerprijs) 139,–
Aluminium frame 32 x 1,5 mm (meerprijs)  209,–
Vario-clip (set van 3)  13,90
Vario-clip (set van 5)  19,90
Stormband plus (1 paar)  30,–
Binnenhemel  220,–
Raamluifel (zonder stokken)  53,–

Universele luifel Shadow Comfort op pagina 58. 
Op deze pagina’s vindt u nog tal van andere fraaie extra’s.
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Als u de tentwand helemaal naar voren plaatst, creëert u een enorme diepte van 350 cm!

Als alternatief kunt u de voorwand ook naar achteren plaatsen en het voorste tentelement omfunctioneren tot luifel.

Deze erkervariant biedt meer binnenruimte en toch een verandadak links.
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De beide voorwandsegmenten kunt u naar belie-
ven verwisselen. Voor het fraaie veranda-effect 
kunt u de voorwandsegmenten heel eenvoudig 
omrollen – onder de ramen bevinden zich tunnel-
zomen met klitbandsluiting voor extra stokken.  

Buiten brandt de zon, in de tent is het aangenaam 
koel: raamflappen houden de middaghitte buiten 
- fans van zuidelijke streken weten dit comfort te 
waarderen.

Uw tent staat binnen een oogwenk! Dankzij de 
uitneembare voor- en zijwanden is de opbouw 
een koud kunstje.

Extra bergruimte is goud waard - vooral wanneer 
u een heel seizoen of het hele jaar door kampeert. 
In de erkeraanbouw rechts aan de tent kunt u alles 
onderbrengen dat ’s nachts niet zomaar buiten 
mag blijven staan. Het ventilatie raam met flap 
garandeert een uitstekende luchtcirculatie. 

Frameschetsen 
– Standaarduitvoering

Pure luxe: dit exclusieve model laat qua design, functionaliteit en materiaal niets te wensen 
over. Dankzij zijn extreme robuustheid, de hoogwaardige afwerking en vooral zijn flexibili-
teit is de Admiral uw perfecte metgezel voor elke vakantiebestemming en elk seizoen.

Tentdiepte: ca. 250 cm Luifel: ca. 20 cm
Materiaal: dak, zijwanden en hooggetrokken spat- en slikranden van hoogwaardige, aan beide 
zijden gecoate polyester, weerbestendig en volledig afwasbaar. Voorwand van met spindop 
geverfd Leacryl-markiesdoek, rotbestendig, weerbestendig, gelakt, ademend en - dankzij de 
Scotchgard-impregnering - bijzonder onderhoudsvriendelijk, de raamfolie absorbeert 90 % van 
de UV-straling.
Voorwand: 2-delig, segmenten onderling verwisselbaar; ramen en raamflappen met rits; 
ingangsdeur naar boven of opzij oprolbaar; veranda-effect mogelijk, verticale en horizontale 
tunnelzomen met klitbandsluiting, vanaf maat 17 met vier ramen.
Zijwand: uitneembaar; ingangsdeur naar opzij wegrolbaar, grote gaas-/folieramen; dubbele 
raamflap met rits; ramen voorzien van gordijnen, horizontale en verticale tunnelzoom voor 
stormstokken met klitbandsluiting; erkeraanbouw door dubbele koordrails rechts mogelijk.
Edelstalen naambordje: voor de buitenwand van uw Admiral ontvangt u een edelstalen bordje 
met uw naam!  
Voor uitvoerige informatie - zie de servicerubriek.
Frame: 28 x 1 mm staal; incl. luifelspanstokken en afstandsstukken, vanaf maat 11 met twee 
extra dakstokken, vanaf maat 13 met twee extra stormstokken, vanaf maat 18 met 4 extra 
nokstokken, vanaf maat 21 met 4 extra stormstokken.

Luxeklasse

Horizontale tunnelzomen met klitbandsluiting voor 
de bevestiging van stormstokken / verandastokken 
ter versteviging bij wind. 

Heerlijk schoon: een dubbele slikrand verbergt de 
afspanning; buiten loopt het regenwater weg, binnen 
wordt het bodemzeil afgedicht. 

De dubbele gordijnrail behoort tot de 
standaard uitvoering en vergemakkelijkt het 
aanbrengen van de gordijnen

Verticale tunnelzoom in het midden van de voor-
wand voor de bevestiging van de middenframestok.

Maat 11 – 12

Maat 13 – 17

Maat 21

Maat 18 – 20

Onze modellen uit de luxeklasse zijn uitgerust met een versterkt 
frame, luifelspanstokken en afstandsstukken.
Gordijnen in de zijwand zorgen voor de gezelligheid en het edelsta-
len naambordje krijgt u gratis! De details van de stan  daard-

uitvoering op een rijtje

De details van de 

speciale uitvoering op een rijtje

Ontworpen om lang te staan. 
Onze aanbeveling voor seizoen- 

en jaarkampeerders.
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Ook de zijwand kunt u tot veranda 
omlaag klappen. Geniet van het open 
uitzicht op de natuur!

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

Ook de zijwanden zijn onderling ver-
wisselbaar en kunnen worden omge-
klapt tot veranda. Geniet van het open 
uitzicht op de natuur! In de voorwand 
kunt u de deur ook verplaatsen, bijv. 
helemaal naar rechts.

De ramen in de voorwand hebben 
textielflappen met een ritssluiting, de 
zijwanden zijn uitgerust met textielflap-
pen en doorzichtige folie.

Een rechts aangebouwde erker biedt 
extra ruimte, bijvoorbeeld voor een 
slaaptent. Het ventilatieraam met flap 
zorgt voor een aangenaam klimaat.



Matador III Maat Maten in cm Gewicht in kg Prijs in S

 11  851 – 880  57,00 1.775,–
 12  881 – 910  58,00  1.830,–
 13  911 – 940  60,00  1.895,–
 14  941 – 970  63,00  1.965,–
 15  971 – 1000  65,00  2.030,–
 16  1001 – 1030  66,00  2.085,–
 17  1031 – 1060  67,00  2.155,–
 18  1061 – 1090  69,00  2.220,–

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model)

Erker (BxD) 120 x 230 cm  439,–
stalen frame 32 x 1,5 mm (meerprijs)  139,–
aluminium frame 32 x 1,5 mm (meerprijs)  209,–
Vario-clip (set van 3)  13,90
Vario-clip (set van 5)  19,90
Stormband plus (1 paar)  30,–
Raamluifel (zonder stokken)  53,–

Universele luifel Shadow Comfort op pagina 58. 
Op deze pagina’s vindt u nog tal van andere fraaie extra’s.

Frameschetsen 
– Standaarduitvoering

Dankzij de intelligente 7delige elementenbouwwijze is ons luxe model Matador III uiter
mate flexibel. U kunt alle voor- en zijelementen onderling verwisselen en zo steeds “een 
nieuwe tent” maken die perfect is afgestemd op de vakantiebestemming en/of het aantal 
personen. Of gewoon aan uw eigen voorkeur!

Tentdiepte: ca. 240 cm Luifel: ca. 30 cm 
Materiaal: dak, voor- en zijwanden zijn vervaardigd van hoogwaardig, aan beide zijden gecoat 
polyester, weerbestendig en volledig afwasbaar; de raamfolie absorbeert 90 % van de UV-
straling
Voorwand:  3-delig, alle segmenten zijn uitneembaar en onderling verwisselbaar, ramen met 
raamflappen en ritssluiting; ingangsdeur verplaats- en oprolbaar; veranda-effect; horizontale en 
verticale tunnelzomen, vakken voor verandastokken met klitbandsluiting. 
Zijwanden: uitneembaar; ingangsdeur onderling verwisselbaar en naar opzij tot veranda 
wegrolbaar, grote gaas-/folieramen; dubbele raamflap met rits,; ramen voorzien van gordijnen, 
horizontale en verticale tunnelzoom met klitbandsluiting voor stormstokken; erkeraanbouw 
rechts mogelijk.
Roestvrij stalen naambordje:  voor de buitenwand van uw “Matador III” ontvangt u een roest-
vrij stalen bordje met uw naam!  
Voor uitvoerige informatie  zie de servicerubriek.  
Frame: 28 x 1 mm staal, incl. luifelspanstokken en afstandsstokken, vanaf maat 11 met twee 
extra dakstokken,
vanaf maat 13 met twee extra stormstokken, vanaf maat 18 met 4 extra dakstokken.

Luxeklasse

Voor de bevestiging van de dak stokken zijn in de 
zijwanden extra klitbandsluitingen ingenaaid.

De dubbele slikrand dekt de afspanning af en houdt 
deze schoon: Buiten loopt het water weg, binnen wordt 
de bodem afgedicht.

Een dubbele gordijnrail is in de luxeklasse stan-
daard aangebracht.

De binnenhemel van textiel behoort tot de leve-
ringsomvang. Hij vermindert de condensvorming, 
verbergt de stokken en schept zo een aangename 
woonsfeer in de tent.

Maat 11 – 12

Maat 13 – 17

Maat 18

De tenten van de dwtluxeklasse beschikken standaard over ver
sterkte stalen stokken, luifelspanstokken, afstandsstukken en gordij
nen voor een gezellige woonsfeer. Een individueel roestvrij stalen 
naambordje is het “puntje op de i”! 

Uitstekende 

rand opzij

Zijwanden verwisselbaar

Deur op elke positie mogelijk!

De details van de stan  daard

uitvoering op een rijtje

De details van de 

speciale uitvoering op een rijtje

Serie

Serie
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Onder www.dwt-zelte.com vindt u in de 
rubriek „Complete tenten“ bij Atelier Chalet 
een handig bestelformulier als PDF. Aan 
de hand daarvan kunt u uw tent optimaal 
opbouwen naar uw eigen wensen!

1.    2.       3.        4.
Tentdiepte

240cm

280 cm

Of individueel

Dakvorm Materiaal & kleur
Met PVC gecoat polyesterweefsel 

of leacryl-markiesstof

Flexibele indeling
van voor- en zijwanden – naar uw 

persoonlijke smaak 

Wordt tentdesigner!
Uw droomtent in vier stappen.

individueel
280

240

4.1

4.2

4.

Atelier Chalet
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4.3 

Für die m
aßgenaue Fertigung Ihres Vorzeltes benötigen wir einige Inform

ationen von Ihnen:

Atelier Chalet

 
ÄNDERUNGSOPTIONEN 

VORDERWAND

2.

2.2 Rundbogen-Tür

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster

2.1 Standardfenster

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster2.3 Lüftungseinsatz

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster

2.4 Panoramafenster, 

einfach 

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster

2.5 Panoramafenster Plus

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster

2.6 doppeltes Panorama-

fenster 

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster

+

+

+

+

+
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dwt-individuele klasse

dwt-individuele klasse

„Precies wat ik wilde!“ 
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Tentdiepte

Edelstalen bordje met uw 
naamgravure inclusief!

Een tent die even individueel is 
als u zelf! 

Onze individuele luxecategorie Atelier Chalet is een klasse apart. Hier 
koopt u géén standaardproducten!  Elke “Atelier” is een unicum.
Materiaal, dakvorm, voorwand en nog veel meer – de keuze is aan u! 
Wij dragen ons steentje bij: door uitstekende kwaliteit en een weerga-
loze scala van uitrustingsvarianten. 

En deze tent – uw persoonlijke keuzetent – maken wij dan exclusief 
voor u – met de hand en met veel liefde voor het detail.

In vier stappen naar uw droomtent

Op de volgende pagina’s willen we u al uw mogelijkheden 
laten zien bij de samenstelling van uw Atelier Chalet. 

Onder www.dwt-zelte.com vindt u in de rubriek „Com-
plete tenten“ bij Atelier Chalet een handig bestelformulier 
als PDF. Aan de hand daarvan kunt u uw tent optimaal 
opbouwen naar uw eigen wensen!

Dakvorm

Bij het rondom lopende dak 
zijn voor de bevestiging van de 
zijwaartse dakstokken extra klit-
bandsluitingen aangebracht. Het 
overstek bedraagt ca. 30 cm.

DF. 1. rondomdak

DF. 2. Luifel

luifel met ca. 20 cm 
overstek

Het stormdak sluit in één lijn af 
met de tentwanden. De afsluit-
bare nokventilatie zorgt voor een 
optimale luchtcirculatie.

DF. 3. stormdak

DF. 1. 

DF. 3. 

gewenste tentdiepte    

   
■ ca. 240 cm (Atelier 240)  
■ ca. 280 cm (Atelier 280)  
■ andere tentdiepten op aanvraag 

Kies de passende dakvorm!
Al naargelang de standplaats van uw tent kunt u – 
zonder meerprijs – kiezen uit de volgende dakvormen:  

■ Rondomdak (met ca. 30 cm overstek)  
■ luifel (steekt ca. 20 cm uit)  
■ stormdak (geen overstek) 

280
Individuell

240

DF. 2. 

4.1  M
aße W

ohnwagen (ohne Fußboden)
4.2 M

aße Vorzeltboden (falls vorhanden)

4.

dw
t-Individual-Klasse

Atelier Chalet

 
ALLES N

ACH
 M

Aß

CH
ECKLIS

TE
Schritt für Schritt zu Ihrem

 Zelt

C

H

Hersteller: 

M
odell: 

Baujahr:

Umlauf A – B: 

Giebelbreite C
: 

Höhe H
:

cm
cm

cm

T

HF

MR1M

ML1

ML2

MR2

Breite des Bodens B: 

Tiefe des Bodens T: 

Höhe des Bodens H
F:

cm
cm

cm

4.3 M
aße W

andösen

Für den richtigen Sitz der Hohlsäume im Dach ist 

es wichtig den genauen Abstand der W
andösen 

von der M
itte zu ermitteln. 

Größe 11 – 17 erhält 3 Hohlsäume im Dach; ab 

Größe 18 werden 5 Hohlsäume eingearbeitet.

Bitte ankreuzen, ob die Befestigung des Zeltes

  
 auf dem Fußboden oder 

 seitlich am Fußboden erfolgen soll.
M

L1: 
M

R1: 
M

L2:
M

R2:

cm
cm

cm
cm

Für die m
aßgenaue Fertigung Ihres Vorzeltes benötigen wir einige Inform

ationen von Ihnen:

D
iese Inform

ationen bitte zusam
m

en m
it dem

 Bestellform
ular an Ihren dw

t-H
ändler weitergeben!

dwt-Individual-Klasse

Atelier Chalet

 
ÄNDERUNGSOPTIONEN 

VORDERWAND

2.

Die Vorderwand besteht serienmäßig aus 1 Türelement und 3 Fenstersegmenten; 

die Segmente können getauscht und an beliebiger Position eingesetzt werden.

2.2 Rundbogen-Tür

Tür mit rundbogen – „Stalltür“-Effekt; 

ersetzt die vorhandene hochrollbare Tür

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster

2.1 Standardfenster 

lassen sich zur Veranda herunterklap-

pen; kann die serienmäßig vorhandene 

Tür ersetzen. 

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster2.3 Lüftungseinsatz

in der hochrolllbaren Standard-Tür.   

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster

2.4 Panoramafenster, 

einfach mit Reißverschluss zu öffnen; 

optional für jedes Vorderwandsegment 

erhältlich

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster

2.5 Panoramafenster Plus

(mit Gaze), schützt vor lästigen Mücken 

– mit Moskito-Gaze; optional für jedes 

Vorderwandsegment erhältlich

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster

2.6 doppeltes Panorama-

fenster mit Reißverschluss zu öffnen; 

ersetzt 2 Standard-Fenstersegmente und 

lässt extra viel Tageslicht ins Zelt!

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster

Aufpreis

+

+

+

+

+Summe Aufpreis Vorderwand

C
H
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K
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Schritt für Schritt zu Ihrem Zelt
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dwt-individuele klasse

Materiaal & kleur
gewenst materiaal, gewenste kleur – zonder meerprijs!  
(Alle varianten zijn geschikt voor alle seizoenen!)  

Polyester met PVC-coating
is absoluut scheur- en weerbestendig, lichtecht, vochtbesten-
dig en uitstekend geschikt voor jaarkampeerders. 
 – afwasbaar en heel eenvoudig te reinigen – 

in de dessins 
■ saffier ■ kiezel ■ terra  
■ onyx  ■ crème

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

in de dessins 
■ citrine ■ graniet  ■ kobalt          ■  zand
■ kwarts  ■ marmer ■ robijn  

Kies uw favoriete dessin in uw lievelingskleur! 
De “Atelier Chalet” is desgewenst verkrijgbaar in leacryl-markiesstof of in polyester met PVC-coating. Al naar gelang het tentdoek, zijn verschillende kleu-
ren/dessins mogelijk. Onze Atelier-Chalet bestsellers van de PVC-dessins zijn  “onyx” en “terra”. Bij de acryluitvoering zijn het “kobalt” en “graniet”. Welke 
kleur zou u kiezen? Hier krijgt u een indruk van uw nieuwe tent.

Terra 
Polyester-met PVC-coating

Kiezel 
Polyester-met PVC-coating

Saffier 
Polyester met PVC-coating

Onyx 
Polyester-met PVC-coating

Crème 
Polyester-met PVC-coating

Graniet 
Leacryl-markiesstof

Kwarts 
Leacryl-markiesstof

Kobalt 
Leacryl-markiesstof

Robijn 
Leacryl-markiesstof

Marmer
Leacryl-markiesstof

Zand
Leacryl-markiesstof

Citrine 
Leacryl-markiesstof



A Seitenwand
Tür/Fenstersegment

Vorderwand B Seitenwand
großes Lüftungsfenster

A Seitenwand
Tür/Fenstersegment

Vorderwand B Seitenwand
großes Lüftungsfenster

A Seitenwand
Tür/Fenstersegment

Vorderwand B Seitenwand
großes Lüftungsfenster

Positon2

4.  

Positon2

Positon2

Positon 4

Positon1
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Flexibel model 

Al bij de standaarduitvoering kunt u de opbouw van uw tent 
afstemmen op de vereisten van uw standplaats. Alle segmen-
ten van de vierdelige voorwand kunnen willekeurig verplaatst 
en de beide zijwandsegmenten kunnen probleemloos onder-
ling verwisseld worden.

De details van de standaarduitvoering op een rijtje:

Fame: standaard voorgemonteerd, 28 x 1 mm staal; levering incl. luifelspanstok-
ken en afstandsstukken, vanaf maat 11 met twee extra dakstokken, vanaf maat 
13 met twee extra stormstokken, vanaf maat 18 met 4 extra nokstokken, vanaf 
maat 21 met 4 extra stormstokken.

Materiaal: dak en hooggetrokken spat- en slikranden van hoogwaardig, aan 
beide zijden gecoat polyester, weerbestendig en volledig afwasbaar. 

Voorwand (standaard): 4-delig (1 deur en 3 raamsegmenten), alle elementen 
zijn onderling verwisselbaar en kunnen tot veranda weggeklapt worden; ramen 
te sluiten met raamflappen met rits; raamfolie met en zonder spijlenopdruk 
verkrijgbaar; ingangsdeur naar boven of opzij oprolbaar; verticale en horizontale 
tunnelzomen met klitbandsluiting. 
Zijwanden (standaard): 3-delig (1 deurelement, 1 groot en 1 klein ventilatie-
raam); alle delen onderling verwisselbaar; dubbele raamflappen (doorzichtige 
folie en stofflap) met ritssluiting, zijwandraam met gordijn; horizontale en verti-
cale tunnelzoom voor stormstokken met klitteband te openen, erkeraanbouw 
rechts mogelijk.

Standaard:   
2 deuren diagonaal van elkaar verwijderd ingezet zorgen voor 
korte wegen en scheppen ruimte voor de inrichting.

Spelen met mogelijkheden – verplaats uw ingang naar een willekeurige 
plaats in uw voortent.

Optioneel:   
deur op positie 2, in één lijn met de caravandeur en een dubbel pano-
ramaraam zorgen samen voor meer licht in de tent.

al in de standaarduitvoering

Zijwand A, 2-delig  
met deur/raamsegment

Voorwand, 4-delig Voorwand B, 
zijwand 1-delig
met groot ventilatieraam

Dubbel panoramaraam
120,-€ / Stk.

Boogdeur:               
37,-€ / Stk.

Optioneel:  
de standaarddeur werd vervangen door een boogdeur. 
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Vierde standaardraam, in de voorwand 
vervangt de standaard toegangsdeur.

Boogdeur, in de voor- of zijwand vervangt 
de standaard toegangsdeur en zorgt voor het 
grappige “staldeureffect”.

Tweede deur-/raamsegment, voor de zijwand, vervangt het 
grote ventilatieraam in zijwand B en kan worden gebruikt als extra 
zij-ingang, onderling verwisselbaar.

Panoramaraam enkel, vervangt een 
standaardsegment in de voorwand (kan meer-
dere malen besteld worden)

Panoramaraam Plus (met gaas), vervangt 
een raam- of het deursegment in de voorwand 
en houdt insecten buiten (kan meerdere malen 
besteld worden).

Het tweede grote ventilatieraam 
vervangt de standaard zijwand A . Afsluitbaar 
met folie en PVC-flap.

Dubbel panoramaraam, vervangt twee 
voorwandsegmenten, voor veel licht en het 
veranda-effect.

Deur-/panoramaraam Plus (met gaas), 
vervangt een van de beide zijwandsegmenten. 
Afsluitbaar met folie en PVC-flap.

2 x panoramaraam Plus (met gaas), 
vervangt een van de beide zijwandsegmenten. 
Afsluitbaar met folie en PVC-flap.

Deurventilatie in de 
oprolbare standaarddeur.   

Zo wordt uw tent nóg individueler
U wilt voor uw tent liever een boogsegment als ingangsdeur, in plaats van de standaard zijwand liever een tweede, grote ventilatieraam of in 
plaats van twee voorwandsegmenten liever een dubbel panoramaraam? Bij de individuele dwt-klasse blijft (bijna) niets te wensen over. Hier 
nog een aantal andere wijzigingsopties, zodat u met volle teugen kunt genieten van de mooiste dagen in het jaar:

Belangrijk: alle ramen zijn verkrijgbaar met of zonder spijlenopdruk!Wijzigingsopties voor de voor- en zijwand

Vierde standaardraam:                      
48,– €   / Stk.

Panoramaraam, Plus:        
(met gaas)    97,– €  / Stk.

Tweede grote ventilatieraam:   
79,– €   / Stk.

Dubbel panoramaraam:     
120,– €  / Stk.

Deur-/panoramaraam Plus:           
156,– € / Stk.

2x panoramaraam Plus: 187,- € / Stk.
2 x panoramaraam, enkel: 166,-€ / Stk. 

Boogdeur:
37,- € / Stk.

Tweede deur-/ventilatiesegment:    
135,– € / Stk.  

Ventilatie-inzet:
58,– € / Stk. 

Panoramaraam, enkel:      
73,– € / Stk.

dwt-individuele klasse
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Omdat uw mooiste dagen het waard zijn!
Vo

or
te

nt

Zelfs in de standaarduitvoe-
ring al met tal van mogelijk-
heden!

horizontale tunnelzomen, extra 
lang, met klitbandsluiting

verticale tunnelzomen, extra lang, 
met klitbandsluiting

extra lange tunnelzomen in het dak 
voorkomen het “slaan” bij wind 
(extra tunnelzomen mogelijk)

individuele, variabel plaatsbare 
bodem  afspanning

dubbele gordijnrail dubbele slikrand (de breedte van 
de buitenste slikrand kan naar uw 
wensen vervaardigd worden)

Beschut: bij de verhoogde “vensterbanken” in de zijwanden staan koelkast 
en tafel niet in het zicht.  U kunt bij ons uiteraard te allen tijde uw persoon-
lijke wenshoogte voor de “vensterbank” bestellen.

Ruim: aan de zijwand kunt u probleemloos een erker aanbouwen 
(het  erkersegment behoort niet tot de standaarduitvoering en is tegen 
meerprijs  verkrijgbaar).

Gezellig: de binnenhemel van bedrukte stof verleent het geheel een 
gezellige sfeer.

Handig: de ingangsdeur kan direct in één lijn met de caravandeur 
geplaatst worden. 

 Veilig: de ramen kunnen met PVC flappen worden afgesloten.

Details voor net dat kleine beetje extra comfort. 
Deze details zijn bij de individuele dwt-klasse standaarduitvoering en zonder meerprijs verkrijgbaar:



– 

Maat Maten 
in cm

Voortent
Atelier Chalet 240

e

Voortent
Atelier Chalet 280

e

 11 851 – 880  2.110,–        2.255,–       
 12 881 – 910  2.205,–        2.315,–       
 13 911 – 940  2.240,–        2.350,–       
 14 941 – 970  2.290,–        2.410,–       
 15 971 – 1000  2.365,–        2.475,–       
 16 1001 – 1030  2.415,–        2.555,–       
 17 1031 – 1060  2.465,–        2.595,–       
 18 1061 – 1090  2.550,–        2.670,–       
 19 1091 – 1120  2.785,–        2.910,–       
 20 1121 – 1150  2.815,–        2.930,–       
 21 1151 – 1180  2.855,–        2.980,–       
 22 1181 – 1210  2.925,–        3.050,–       

Prijswijzigingsopties voorwand e

Vierde standaardraam
(vervangt de standaard ingangsdeur)  48,–       

Boogdeur
(vervangt de standaard ingangsdeur)  37,–       

Ventilatie-inzet in het deursegment  58,–         

Panoramaraam, enkel
(vervangt een willekeurig standaardsegment) 73,–      

Panoramaraam, Plus (met gaas)
(vervangt een willekeurig standaardsegment) 97,–     

Dubbel panoramaraam
(vervangt steeds 2 standaardsegmenten) 120,–

Prijswijzigingsopties zijwand e

Boogdeur
(vervangt de standaard ingangsdeur)  37,–       

Ventilatie-inzet in het deursegment  58,–       

Tweede grote ventilatieraam
(vervangt deur-/ventilatieraam – A)  79,–         

Tweede deur-/ventilatiesegment
(vervangt het grote ventilatieraam – B) 135,–      

Deur-/panoramaraam Plus (met gaas)
(vervangt standaardsegment A en/of B) 156,–     

2 x panoramaraam, enkel
(vervangt standaardsegment A en/of B) 166,–

2x panoramaraam Plus (met gaas)
(vervangt standaardsegment A en/of B) 187,–

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model) e

Erker (BxD) 120 x 230 cm 439,–
stalen frame 32 x 1,5 mm (meerprijs)  139,–       
aluminium frame 32 x 1,5 mm (meerprijs)  209,–       
Vario-clip (set van 3)  13,90       
Vario-clip (set van 5)  19,90       
Stormband plus (1 paar)  30,–       
Raamluifel (zonder stokken)  53,–       
Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 58! 35

dwt-individuele klasse

Frameschetsen
– Standaarduitvoering 
   Tunnelzomen dak

Maat 13 – 17 

Maat 21 – 22 

Maat 18 – 20 

Voorbeeld: 
ronde dakvorm

Tentdiepte
•  ca. 240 cm
•  ca. 280 cm
•  andere tentdiepten op aanvraag

Dak
•  Luifel met frame versterkt
 (bij luifel of rondomdak)
•  Tunnelzomen voor luifelspanstokken 
 (bij luifel of rondomdak)
•  zonder extra naad (alleen bij t tot 240) 
•  Dakrail voor regengoten (bij luifel of stormdak)
•  Vario Clip-systeem (schroefloos houdersysteem), 
 later aan te brengen 

Voorwand 
•  Ingangsdeur verplaatsbaar 
•  Ingangsdeur naar boven of opzij oprolbaar 
•  Raamflappen afsluitbaar met ritssluiting 
•  Veranda-effect mogelijk 
•  Horizontale tunnelzomen voor verandastangen, 
 met klitbandsluiting
• Verticale open zomen voor extra stangen, 
 met klittebandsluiting 
•  Duurzame dakventilatie, afsluitbaar
•  Verticale tunnelzomen met klitbandsluiting 
•  Stokopeningen voor luifelafspanning
 (bij luifel of rondomdak) 

Zijwanden 
•  Verwijderbaar  
•  Vervangbaar 
•  Tot veranda wegklapbaar (tot hoogte 90 cm)    
•  Verplaatsbare toegangsdeur
•  Erkeraanbouw rechts (afhankelijk van de dakvorm)
•  Dubbel hoekstuk; voor een betere aanpassing aan schuine  
•  caravan-voorkanten 
•  Verticale tunnelzoom voor extra stokken, met 
 klitbandsluiting
•  Horizontale tunnelzomen voor stormstokken, 
 met klitbandsluiting 
•  Groot gaas-folieraam, met rits afsluitbaar
•  Zijwanden voorzien van gordijnen 
•  dubbele ramen (doorzichtige folie en stof); 
 beide afsluitbaar met rits 

Algemene uitvoering 
• Rondom mogelijkheden voor 
 stormafspanning 
• Tentstokbevestiging 
• Dubbele slikrand, binnen- en 
 buitenliggend
• Slikrand met ogen  
• Bodemafspanning in het midden (rail) 
• Afgedekte ritsen (niet bij raamflappen) 
• Binnenhemel 
•  Frame: 28 x 1 mm stalen frame, al   
 naargelang de keuze van de dakvorm   
 uitgevoerd 

Extra’s tegen meerprijs
• Caravanraamluifels voor voor- en 
 achterzijde Slaaptent *
• Voortentlamp
• Tafelkleed
• Vario Clip-bevestigingselement 
 (SHS-rail)
• Stokspanner

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.

Onder www.dwt-zelte.com vindt u in 
de rubriek „Complete tenten“ bij Atelier 
Chalet een handig bestelformulier als 
PDF. 

* Bevestiging beperkt vanwege binnenhemel

Maat 11 – 12

4.1

4.2

4.

Atelier Chalet
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4.3 

Für die m
aßgenaue Fertigung Ihres Vorzeltes benötigen wir einige Inform

ationen von Ihnen:

Atelier Chalet

 
ÄNDERUNGSOPTIONEN 

VORDERWAND

2.

2.2 Rundbogen-Tür

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster

2.1 Standardfenster

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster2.3 Lüftungseinsatz

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster

2.4 Panoramafenster, 

einfach 

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster

2.5 Panoramafenster Plus

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster

2.6 doppeltes Panorama-

fenster 

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster

+

+

+

+

+
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Lounge

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model)

Speciale aandrukstok (per stuk) 19,50
Schuimrubberstrook (per stuk) 17,90
Wielflap en tochtstrook (set) 22,50
Raamluifel (zonder stokken) 53,–

Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 58!

Maat Maat in cm Breedte aan het koord Gewicht Prijs in S

 1 195 x 180 180 cm 7,00 185,–
 2 280 x 200 250 cm 10,00 249,–

36

Moderne, jonge optiek: het nieuwe model “Lounge” biedt ruimte voor 
twee en overtuigt met een sierlijke vorm en een rustige kleurgeving.

voor caravans van 235 tot 250 cm hoogte
Algemeen: binnen afspanbaar, buitenliggende slikranden, aan de binnen-
zijde gelaste naden; voldoende mogelijkheden voor stormafspanning.
Materiaal: polyester-ripstop 420D, gecoat, waterkolom van 3.000 mm
Voorwand: uitneembaar, groot folieraam met van binnenuit sluitbare 
raamflap; afgedekte ritssluitingen
Zijwanden: uitneembaar, in elke zijwand een ventilatieraam (½ gaas / ½ 
doorzichtige folie) met afneembare raamflap; afgedekte ritssluitingen; 
optioneel en tegen meerprijs zijn dikke schuimrubberstroken met klit-/
sluitband verkrijgbaar.
Frame: 11 mm Longlife-frame (ommanteld GFK-frame) 
Leveringsomvang: tentdoek, stokken, afspanmateriaal, paktas.

Schuimrubberstroken (tegen meer-
prijs verkrijgbaar) zorgen voor de 
optimale afdichting aan de caravan.

Het grote, doorzichtige folieraam 
in de voorwand kan van binnenuit 
worden gesloten met een raamflap.

De ventilatieramen in de beide 
zijwanden zijn gedeeld – half gaas, 
half doorzichtige folie; de raamflap 
kan helemaal verwijderd worden.

Aan beide zijwanden zijn de 
stoktunnels voor de horizontaal 
verlopende stok verstevigd.

De deeltent met koepel onderscheidt zich door een dynamische vorm en is 
in een handomdraai opgebouwd en afgebroken.

Heerlijk flexibel: de voor- en zijwanden kunnen met ritsen geopend en zelfs 
helemaal verwijderd worden.

Een zee van ruimte – 
voor weinig geld!
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Gala

Maat Maten in cm Gewicht in kg Prijs in S

 1 350 x 200 + 40  12,50 329,–

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model)

Speciale aandrukstok (per stuk) 19,50
Schuimrubberstrook (per stuk) 17,90
wielflap en tochtstrook (set)  22,50
Raamluifel (zonder stokken)  53,–

Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 58!

350 cm

200 cm

40 cm

37

Design in iglo-optiek: Gala biedt ruimte en valt op – door frisse kleu-
ren en een dynamisch zwierige vorm.
De beide voorste raamdelen kunnen links en rechts opzij gerold 
worden, zodat een koel en luchtig plekje ontstaat. Een goed doordacht 
framesysteem brengt het model in de juiste vorm. De stokken worden 
door tunnels geleid en met haken vastgemaakt.

voor caravans met een hoogte 235 tot 250 cm
Materiaal: polyester ripstop 420D, gecoat, waterkolom van 3.000 mm
Voorwand: uitneembaar, groot folieraam met gaasinzet; tevens te gebrui-
ken als naar opzij wegrolbare deur. De raamflappen kunnen van buitenaf 
worden gesloten met een ritssluiting
Zijwanden: uitneembaar, in elke zijwand een ventilatieraam (½ gaas / ½ 
doorzichtige folie) met afneembare raamflap; afgedekte ritssluitingen; 
optioneel en tegen meerprijs zijn dikke schuimrubberstroken met klit-/
sluitband verkrijgbaar.
Algemeen: binnen afspanbaar met buitenliggende slikrand, aan de bin-
nenzijde gelaste naden; voldoende stormspanmogelijkheden
Frame: 11 mm Longlife-frame (ommanteld GFK-frame) 
Leveringsomvang: tentdoek, stokken, afspanmateriaal, paktas.

Schuimrubberstroken (tegen meer-
prijs verkrijgbaar) zorgen voor de 
optimale afdichting aan de caravan.

De combinatie van licht en donker materiaal zorgt voor voldoende licht in de 
tent en biedt toch een schaduwplekje bij zonnig weer.

De zijwanden kunnen per ritssluiting helemaal uitgenomen of tot veranda 
omgeklapt worden. De segmenten in de voorwand kunnen naar opzij weg-
gerold worden, zodat een schaduwplekje onder de zon ontstaat.

De raamflappen in de zijwand 
kunnen naar opzij weggerold of 
helemaal uitgenomen worden.

Alle vier ramen fungeren als ven-
tilatieramen en zijn dus voorzien 
van folie en gaas voor de vereiste 
luchtverversing.

De stokzakken rechts en links in 
de zijwand zijn versterkt, zodat 
de stok de caravanwand niet kan 
beschadigen.

Mag het iets meer zijn? 
De nieuwe “Gala”!

Bodemmaat-schets
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Aqua

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model)

Aandrukstok (per stuk) 16,90
wielflap en tochtstrook (set) 23,50
Stalen nokstok, 25 x 1 mm (per stuk) 14,90
Stalen stormstok, 22 x 1 mm (per stuk) 12,90
Vario-clip (set van 3) 13,90
Vario-clip (set van 5) 19,90
Stormband plus (1 paar) 30,–
Binnenhemel 79,–
Raamluifel (zonder stokken) 53,–

Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 58!

Maat Maat in cm Gewicht in kg Prijs in S

 1 210 x 160  22,00 299,–
 2 250 x 190  24,00 389,–

– 

38

Frameschetsen 
– Standaarduitvoering
    Aanbevolen extra’s
 (zie pagina 63)

Met de model Aqua bent u gegarandeerd het gesprek van de dag op 
de camping! 

Vloermaat (B x D): ca. 160–190 cm voor caravans met een railhoogte tot 
250 cm. Opmerking: de tent wordt naar boven toe smaller, de dak-
breedte is 20 cm minder dan de vloerbreedte. Let hierop bij de keuze van 
de maat!
Materiaal: dak-, zij- en voorwand van aan één zijde gecoat, lichtecht, wa-
terdicht en afwasbaar synthetisch materiaal. Slikrand van aan beide zijden 
gecoat polyester.
Voorwand: twee ramen met getinte raamfolie die minstens 90 % van de 
UV-straling absorbeert.
Zijwanden: beide met een ingang in staldeureffect en verborgen rits-
sluiting, vast aangenaaide schuimrubberstroken voor de afdichting aan de 
caravan.
Extra uitrusting: tentdoek, frame, haringen, grondpennen, scheerlijnen 
en pakzak
Frame: 25 x 1 mm staal, galvanisch verzinkt en gechromatiseerd.

Maat 1 + 2

De Vario Clip-elementen (speciale 
uitvoering) bieden gebruikscomfort 
en veiligheid - het lastige schroeven 
is overbodig! Het speciale dakkoord 
is standaard aangebracht.

Het vastgeschroefde wandoog 
voorkomt dat de nokstok – en 
daarmee dus ook de tent - aan 
de caravan wegglijdt. Dat gebeurt 
vooral bij zijwind. In het dak kunnen 
met Vario-clips (tegen meerprijs) 
extra stokken bevestigd worden.

De intensieve, attractieve kleuren en de getinte raamfolies maken van de uitbouw-
tenten een echte blikvanger en de folies houden tevens de UV-straling tegen.

Speciale, gebogen aandrukstokken 
(optie) met aangenaaide schuimrub-
berstroken (bij de levering inbegrepen) 
zorgen voor een optimale afdichting.

Aqua slaat zowel ’s zomers als ’s winters een uitstekend figuur.

Ademend tentdoek

Ondoorzichti-
ge raamfolies

2 zij-ingangen

Aangenaaide 

schuimrubber
stroken
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Cortina II

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model)

Aandrukstok (per stuk) 16,90
Stalen nokstok, 25 x 1 mm (per stuk)  14,90
Stalen stormstok, 22 x 1 mm (per stuk)  12,90
wielflap en tochtstrook (set)  23,50
Vario-clip (set van 3)  13,90
Vario-clip (set van 5)  19,90
Stormband plus (1 paar)  30,–
Binnenhemel 98,–
Raamluifel (zonder stokken)  53,–

Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 58!

Maat Maten in cm Gewicht in kg Prijs in S

 1 200 x 150  22,00 349,–
 2 220 x 180  24,00 410,–
 3 250 x 200  27,00 475,–
 4 300 x 200  29,00 499,–
 5 350 x 210  30,00 559,–
 6 400 x 210  33,00 585,–

– 

39

Frameschetsen 
– Standaarduitvoering
   Aanbevolen extra’s
 (zie pagina 63)

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

Tentdiepte: ca. 150–210 cm (al naargelang de maat)  
voor caravan met een railhoogte tot 250 cm
Materiaal: alle delen zijn vervaardigd van hoogwaardig, aan beide 
zijden gecoat polyester, weerbestendig, gelakt en volledig afwasbaar; 
de raamfolie absorbeert 90 % van de UV-straling.
Voorwand: verticaal voor optimale ruimte-indeling; 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 afspanlad-
ders; slikrand met ogen.  
Leveringsomvang: tentdoek, frame, haringen, grondpennen, scheer-
lijnen en pakzak.
Frame: 25 x 1 mm staal, galvanisch verzinkt en gechromatiseerd. 
Maten 1 en 2 met twee staanders, maten 3 en 6 met drie staanders.

Maat 3 – 6Maat 1 – 2

De Vario Clip-elementen (speciale 
uitvoering) bieden gebruikscomfort 
en veiligheid - het lastige schroeven 
is overbodig! Het speciale dakkoord 
is standaard aangebracht.

Het vastgeschroefde wandoog 
voorkomt dat de nokstok – en 
daarmee dus ook de tent - aan 
de caravan wegglijdt. Dat gebeurt 
vooral bij zijwind. In het dak kunnen 
met Vario-clips (tegen meerprijs) 
extra stokken bevestigd worden.

Winter en zomer – Cortina II is voor elk jaargetijde de goede keuze.

Elke zijwand heeft een 
separate boogdeur - voor 
het populaire staldeureffect. 
Heerlijk flexibel: bij de maten 
3 en 4 kunt u de voorwand 
naar boven oprollen en bij 
de maten 5 en 6 helemaal 
verwijderen.Speciale gebogen aandrukstok-

ken (optie) en aangenaaide 
schuimrubberstroken 
(bij de levering in-
begrepen) zorgen 
voor een optimale 
afdichting.

Voor voorjaar, zomer en herfst – 
maar zelfs perfect voor de winter!
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U kunt de beide voorwandsegmenten naar wens omwisselen en bij de 
positie van de toegangsdeur kiezen tussen midden links en rechtsbuiten.

Een gezellig plekje ontstaat door de omgeklapte voor-
wand.

Het verandadak is verkrijgbaar in een stan-
daardbreedte van 100 cm. Uiteraard kunt 
u ook iedere andere maat bestellen. Het 
wordt door middel van koord en dubbele 
railsystemen ( áls extra bestellen) met het 
tentdak verbonden. 

Beide daken worden met een dubbel 
railprofiel vast verbonden.
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Juwel
– 

Maat Element-intrek-
maat* in cm

Vloermaat *  
in cm

Element-intrek-
maat* in cm

Gewicht  
in kg

Prijs  
in S

1 520 – 540 300 x 240 --- 39,00 1.070,–
Vloer 310 x 240 ---

2 570 – 590 350 x 240 --- 41,00 1.090,–
Vloer 360 x 240 ---

3 600 – 620 380 x 240 --- 42,50 1.195,–
Vloer 390 x 240 ---

4 630 – 650 410 x 240 610 – 630  43,00 1.235,–
Vloer 420 x 240 Vloer 420 x 240

5 660 – 680 440 x 240 640 – 660 44,50 1.305,–
Vloer 450 x 240 Vloer 450 x 240

6 700 – 720 --- 680 – 700 46,50 1.355,–
Vloer 490 x 240 Vloer 490 x 240

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model)

stalen frame 32 x 1,5 mm (meerprijs) 159,–
Verandadak incl. stokken*) (per strekkende meter breedte) 119,–
Stalen nokstok  25 x 1 mm (per stuk) 14,90
Stalen stormstok, 22 x 1 mm (per stuk) 12,90
Vario-clip (set van 3) 13,90
Vario-clip (set van 5) 19,90
Stormband plus (1 paar) 30,–
Binnenhemel 210,–
Raamluifel (zonder stokken) 53,–

Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 58!

41

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

voor caravans met een hoogte 235 - 250 cm
Tentdiepte: ca. 240 cm Luifel: ca. 25 cm
Materiaal: dak, wanden en hooggetrokken spat- en slikranden van hoogwaardige, aan beide zijden 
gecoate polyester, weerbestendig en volledig afwasbaar. Ramen van UV-absorberende folie (ca. 
90%).
Voorwand: uitneembaar, vervangbaar en tot veranda omklapbaar, toegangsdeur naar boven oprol-
baar, ramen afsluitbaar met ritsflappen.
Zijwanden: uitneembaar en onderling verwisselbaar, toegangsdeur opzij wegrolbaar, grote ventila-
tieramen (1/2 gaas, 1/2 folie) zijn afsluitbaar met raamflappen, met aangenaaide schuimrubberstro-
ken voor een betere afdichting aan de caravan, met nokventilatie, horizontale tunnelzomen met 
klittebandsluiting.
Verandadak: diepte ca. 270 cm, bevestiging via rails en dubbelrails (als extra tegen meerprijs te 
bestellen)
Frame: standaard met stalenframe 25 x 1 mm, incl. 2 speciale aandrukstokken

Frameschetsen 
– Standaarduitvoering
    Aanbevolen extra’s
 (zie pagina 63)

rechts intrekbaar

Als u de voor- en zijwanden verwijdert, hebt u een 
heerlijk schaduwplekje onder uw luifel!

Wanneer u weggaat, sluit u de raamflappen. Zo 
hoeft u niet bang te zijn voor hitte en nieuwsgierige 
blikken.

– 

Maat 4

Maat 5 – 6

links intrekbaar

Maat 1 – 2

Maat 3 – 4

Maat 5 – 6

in het midden intrekbaar

Maat 3 – 4

Maat 1 – 2

Maat 5
Rechts, links, 
midden, zes ma-
ten – dat noem 
ik nog eens indi-
vidualiteit!

links  
intrekbaar

in het midden 
intrekbaar

rechts  
intrekbaar

* Prijs voor een afwijkende maat op aanvraag
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Union Alu

Maat Maat in cm Gewicht in kg Prijs in S

 1 240 x 220  18,00 659,–

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model)

Aandrukstok (per stuk) 18,50
Wielflap en tochtstrook (set) 23,50
Vario-clip (set van 3) 13,90
Vario-clip (set van 5) 19,90
Raamluifel (zonder stokken) 53,–

Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 58!
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Flexibiliteit heeft een naam: Union Alu. In korte tijd en zeer eenvoudig 
kan deze worden omgebouwd tot luifel en – als de wind opsteekt – 
snel omgetoverd in een windscherm.

Te monteren aan caravans met railhoogte van 235 – 250 cm

Algemene uitvoering: binnen of buiten afspanbaar; inclusief Power Grip-
klemtechniek
Frame: aluminiumframe 28 x 1 mm, verstelbaar, bestaande uit twee stok-
bogen en twee afstandsstokken incl. Power Grip-sluitingen
Materiaal: compleet van aan één zijde gecoat polyester (trailtex); ex-
treem licht, afwasbaar en waterdampdoorlatend, rot- en weerbestendig; 
raamfolie UV-absorberend
Dak en voorwand: met 2 grote, blauwgetinte panorama-folieramen; 
vastgenaaide lussen voor de stormafspanning; stokbogen worden in de 
stoktunnels gevoerd
Zijwanden: compleet uitneembaar; toegangsdeuren in de rechter en 
linker zijwand; grote ventilatieramen van muskietengaas garanderen 
optimale dwarsventilatie; ventilatieramen afsluitbaar met blauw getinte 
folieflappen; vast aangenaaide schuimrubberstroken

Frameschetsen 
– Standaarduitvoering

De getinte raamfolie absorbeert 90% 
van de UV-straling en zorgt voor aan-
gename schaduw. De ventilatieramen 
opzij kunnen worden gesloten met 
blauw getinte folieflappen.

De aangenaaide vormele-
menten zijn bedoeld voor 
de extra stormafspanning.

Voor meer stevigheid wor-
den de boogstokken door 
tunnelzomen gevoerd. De 
ingenaaide rits maakt de 
opbouw een stuk gemak-
kelijker.

De zijelementen kunnen eenvoudig en snel verwijderd 
worden.

Maat 1

DAT kan ik 
warm aan-
bevelen! 

D
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Bristol II

Maat Maten in cm Gewicht in kg Prijs in S

 1 225 x 180 26,00 699,–
 2 250 x 220  28,00 729,–
 3 275 x 220  29,00 755,–
 4 300 x 220  30,00 799,–
 5 340 x 220  31,00 849,–
 6 380 x 220  32,00 939,–

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model)

stalen frame 28 x 1 mm (meerprijs) 59,–
aluminiumframe 28 x 1 mm (meerprijs) 59,–
Vario-clip (set van 3) 13,90
Vario-clip (set van 5) 19,90
Stormband plus (1 paar) 30,–
Binnenhemel 115,–
Raamluifel (zonder stokken) 53,–

Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 58!
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De Vario Clip-elementen (speciale uitvoering) 
bieden gebruikscomfort en veiligheid - het lastige 
schroeven is overbodig! Het speciale dakkoord is 
standaard aangebracht.

De compleet verwijder-
bare voorwand maakt 
niet alleen de opbouw 
gemakkelijker. Hij is ook 
perfect geschikt als luifel.

Maat 1 Maat 2 – 6

Speciale, gebogen aandrukstokken met aange-
naaide schuimrubberstroken (bij de levering 
inbegrepen) zorgen voor een optimale afdichting. 

De nieuwe nokventilatie in de beide zijwanden 
zorgt nu voor een betere luchtverversing en kan 
bij zware wind gesloten worden.

Het vastgeschroefde wandoog voorkomt dat de 
nokstok – en daarmee dus ook de tent - aan de 
caravan wegglijdt. Dat gebeurt vooral bij zijwind. 
In het dak kunnen met Vario-clips (tegen meer-
prijs) extra stokken bevestigd worden.

Met zijn doordachte materiaalcombinatie van afwasbaar dak en 
hoogwaardige Leacrylwanden is de Bristol bij uitstek geschikt voor 
zowel kort als seizoenkamperen. Dankzij zijn aantrekkelijke optiek, 
zijn gezellige ambiance en de mooie gordijnen, de handige zij-ingangen 
en het brede matenspectrum is dit model een alom geliefde vakantie-
genoot.

Materiaal: dak: volledig synthetisch, buitenzijde gecoat, waterdicht, 
UV-bestendig, eenvoudig te reinigen. Zijwanden / voorwand: Leacryl ca. 
300 g/m2, met spindop geverfd, weerbestendig, lichtecht, raamfolie extra 
UV-stabiel en koubestendig, hooggetrokken spat- en slikrand: aan beide 
zijden gecoate polyester, afwasbaar en weerbestendig.
Voorwand: eendelig, veranda-effect mogelijk, met gordijnen.
Zijwanden: met raam incl. gordijn, ingangsdeur en vast aangenaaide, 
dikke schuimrubberstroken voor de optimale afdichting van de zijwanden 
aan de caravan; de aan beide zijden ingewerkte nokventilatie is bedoeld 
om de condensvorming tot een minimum te beperken en kan ook 
gesloten worden.
Frame: 25 x 1 mm staal, galvanisch verzinkt en goud gepassiveerd, incl. 
twee gebogen aandrukstokken voor de schuimrubberstroken.

U kunt de voorwand tot 
veranda omlaag rollen.

Horizontale tunnelzo-
men met klitbandsluiting 
voor de bevestiging van 
stormstokken / veranda-
stokken ter versteviging 
bij wind. 

Deze tent 
ademt.

Frameschetsen 
– Standaarduitvoering



Lotus

Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 58!

Maat Afmetingen in cm Gewicht in kg Prijs in S

 1 200   x   200  5,00 99,–
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Dat Lotus op het eerste gezicht doet denken aan een paraplu, 
heeft een reden. Ook al gaat het hier om een luifel, toch func-
tioneert de Lotus met zijn handige dakvlakken ook wel eens als 
regendak, omdat het water hier uitstekend weg kan lopen.

Dakdiepte: ca. 200 cm
Materiaal: polyester ripstop 420D, gecoat, 
Waterkolom van 3.000 mm
Frame: 11 mm Longlife-frame (ommanteld GFK-frame)
Basisafmeting: ca. 200 x 200 cm
Pakmaat ca. 65 x 20 x 20 cm
Gewicht ca. 5 kg 

Maak gewoon de bodemaf-
spanning los en trek de luifel 
naar de gewenste plaats voor 
uw caravan. Precies daar waar 
u schaduw wilt.

Gespannen als een zonnescherm. Dankzij 
het geringe gewicht ook snel en probleem-
loos opgezet. Het frame is voorzien van 
een kunststof coating.

Grote parasol 
tegen een “pa-

rapluprijs”!

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



Delta Flora

Maat Maten in cm Gewicht in kg Prijs in S

  1 200 x 240  6,00 89,–
  2 250 x 240  6,30 92,–
  3 300 x 240  7,00 109,–
  4 350 x 240  7,30 119,–
  5 400 x 240  7,60 129,–
  6 450 x 240  8,00 139,–

Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 58!

Maat Afmetingen in cm Gewicht in kg Prijs in S

 1 250   x   250  7,00 145,–

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model)

Sluisstok 17,90
Magneetadapterset 39,50
Koordadapterset 30,–

Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 58!
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Delta is een echte blikvanger! Zowel aan de caravan als 
aan de bus is het ultralichte zonnedak snel aangebracht en 
binnen een oogwenk hebt u een gezellig schaduwplekje.

Dakdiepte: ca. 170/250 cm  
Materiaal: trailtex, ademend, extreem licht, afwasbaar, 
lichtecht, waterdicht en extreem scheurbestendig. De blauw 
getinte raamfolie absorbeert minstens 90% van de UV-
straling.
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 telescopeerbare uitzetstokken, 22 x 1 mm staal.

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. 240 cm 
Materiaal: compleet van gecoat PVC, waterafstotend, scheurbe-
stendig en onderhoudsvriendelijk.
Leveringsomvang: dak, uitzetstokken, scheerlijnen, haringen en 
grondpennen.
Frame: maten 1 en 2 elk met twee, maten 3 - 6 elk met drie 
telescopische uitzetstokken 22 x 1 mm staal.

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

Kies uw lievelingskleur:  
	 •	Lagunablauw
	 •	Lichtgrijs

Bodemmaat-schets

Of daar?

Daar?
Of zo?

Absoluut variabel: u kunt de luifel ook 
gebruiken als voor- of achterzeil...

… of als extra zijluifel of rechts aan een 
voortent!

Bus? Caravan? Ca-

ravan? Bus? Delta 

past overal bij.



Foyer

Maat Maat in cm Gewicht in kg Prijs in S

 1 240 x 200  3,50 149,–
 2 335 x 200  4,50 209,–

Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 58!
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De blauwgetinte 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 vakantieverblijf binnenkomt en binnen alles schoon 
blijft.

Dakdiepte: ca. 200 cm 
Materiaal: dak en voorwand polyester met PU-coating aan één zijde, 
afwasbaar en uiterst onderhoudsvriendelijk, de transparante raamfolie 
van de voorwand is blauw getint en absorbeert minstens 90 % van de 
schadelijke UV-straling.
Voorwand:	dankzij	de	flexibele	afspanladders	en	de	telescopeerbare	uit-
zetstokken kan de voorwand in een individueel gewenste vorm worden 
afgespannen.
Frame: maat 1 met twee uitzetstokken 22 x 1 mm; maat 2 met drie 
uitzetstokken.

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

Tot straks in 
de foyer!

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



Tour Plus

Maat Maten in cm Gewicht in kg Prijs in S

 1 600  8,00 195,–
 2 700  8,50 210,–
 3 800  9,00 245,–
 4 900  9,50 255,–

Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 58!
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Over handig gesproken… U kunt de ultralichte Tour Plus zowel aan 
de langszijde of rechts dan wel links van de caravan 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 koordlengte! 
Oogringen (oogafstand 50 cm) voor.
Leveringsomvang: dak, uitzetstokken, scheerlijnen, haringen en grond-
pennen.
Frame: drie telescopische stokken 22 x 1 mm staal.

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

zon mee!
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Losse zijwanden zijn ver-
krijgbaar in de uitvoering 
“Color”: rood, geel en 
blauw, met een groot 
folieraam.

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.

De basismodule Flair Vario 
Modul is een fraaie luifel!

U kunt zelfs een tweedelige voorwand 
met twee folieramen in de rechter- en een 
ronde boogingang met gaasraam/bedrukte 
folieflap	in	de	linkerhelft	van	de	voorwand	
aanbrengen. Deze wordt met een rits 
aan de zijwanden en het dak bevestigd. 
Deze uitbreiding is alleen aan te bevelen in 
combinatie met een basisframe.



Flair Vario Modul
–

Maat Maten 
in cm

Gewicht 
in kg

Basismodule
zonder frame in S

Voorwand 
in S

 8 761 – 790 8,00 235,– 235,–
 9  791 – 820 8,40 245,– 245,–
 10  821 – 850 8,70 260,– 255,–
 11  851 – 880 9,00 275,– 259,–
 12  881 – 910 9,50 285,– 269,–
 13  911 – 940 9,90 290,– 289,–
 14  941 – 970 10,30 295,– 299,–
 15  971 – 1000 10,60 300,– 305,–
 16  1001 – 1030 11,00 320,– 309,–
 17  1031 – 1060 11,40 340,– 319,–
 18  1061 – 1090 11,80 360,– 335,–
 19  1091 – 1120 12,30 380,– 345,–
 20  1121 – 1150 12,80 430,– 359,–
 21  1151 – 1180 13,30 480,– 379,–

Zijelementen “Color” in blauw, geel en rood (1 paar) 99,–
Zijelementen “Fresh” (1 paar) 129,–
Set gordijnen voor voor- en zijwanden 65,–
Stokken a.u.b. separaat meebestellen
set uitzetstokken (3 stuks) 29,–
basisframe 25 x 1 mm staal 105,–
basisframe 28 x 1 mm aluminium 145,–

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model)
dakspangereedschap (2 nokstokken 25 x 1 mm staal, incl. spangordel) 40,–
Stalen stormstok, 22 x 1 mm (per stuk) 12,90
Vario-clip (set van 3) 13,90
Vario-clip (set van 5) 19,90
Stormband plus (1 paar) 30,–
Wielfl	ap	en	tochtstrook	(set) 29,–

Universele luifel Shadow Standard op pagina 58. 
Op deze pagina’s vindt u nog tal van andere fraaie extra’s.
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Frameschetsen 
– Standaarduitvoering
  Aanbevolen extra’s
 (zie pagina 63) Deze fraaie luifel beschermt tegen de zengende middaghitte en zorgt voor een prettig schaduw-

plekje om te lezen, te eten of gezellig te zitten. U kunt accentuerende zijwanden in uw wenskleur 
heel gewoon meebestellen en voila - u hebt een perfecte bescherming tegen de wind. 
En last but not least kunt u het geheel zelfs nog voorzien van een deelbare voorwand die u door 
middel van ritsen aan de luifel bevestigt!

Dakdiepte: ca. 240 cm  
Materiaal: dak, voorwand en zijwanden van Trailtex, aan één zijde met acrylaatcoating, ramen van 
hoogwaardige folie met hoge UV-stabiliteit.
Zijwanden: extra te bestellen; uitneembaar dankzij verwisselbare ritsen; in “Color” (blauw, geel en 
rood)	met	folieraam	of	“Fresh”	met	muskietengaas	en	raamflap.
Voorwand: extra te bestellen (alleen aanbevolen in combinatie met basisframe). Bevestiging met rits.
Belangrijk: bij zij- en voorwanden gaat het hier alleen om een extra wind- en zonnebescherming – het 
comfort dat onze gasttenten bieden, kan hier uiteraard niet geboden worden.
Dak: zonder naad, met tunnelzomen voor gevelstokken (bij het gebruik van een basisframe); robuuste 
driehoekige ogen voor de stormafspanning aan de voorhoeken en ritsen voor de bevestiging aan de 
voor- en zijwanden.
Afspanning:	binnen	afspanbaar	met	flexibele	afspanladders;	buitenliggende	slikrand	met	ogen.		
Leveringsomvang: basismodule (zonder zijwanden, zonder voorwand!), afspanladders, grondpennen, 
haringen.
Frame: drie framevarianten verkrijgbaar. A.u.b. apart bestellen (zie prijzentabel). 
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 dakstokken, vanaf maat 21 vier extra stormstok-
ken – gelieve apart te bestellen. Extra stokken vindt u op pagina 63.

Maat 8 – 10

Maat 13 – 17 

Maat 11 – 12

Maat 18 – 20 

Maat 21

“Dakspanset”, bestaande uit 2 spanriemen en 2 nokstokken, opti-
oneel verkrijgbaar. Hij dient als ondersteuning voor een optionele 
afspanning van het dakoppervlak. Desondanks moet wel gelet worden 
op een goede bodemafspanning in de zijelementen.

De Vario Clip-elementen (speciale uitvoering) bieden gebruikscom-
fort en veiligheid - het lastige schroeven is overbodig! Het speciale 
dakkoord is standaard aangebracht.
Wij adviseren het gebruik van de Vario-clips voor de bevestiging van 
extra dakstokken.

Dak, zij- en voorwanden zijn via ritsen met elkaar verbonden – een 
duidelijke stabiliteitsverbetering ten opzichte van de gebruikelijke 
clipverbindingen op bepaalde punten!

Ik heb zojuist de 
luifel gekocht, vol-

gend jaar bestel 
ik de zijwanden in 

mijn favoriete kleur 
en op Otto’s ver-
jaardag komt de 

voorwand!

Opmerking: bij onzekere weersverwachting, sneeuwval, 
regen en wind moet de luifel verwijderd worden – voor 
uw eigen veiligheid en die van uw campingburen.
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De voorwand kan door middel van de rits gedeeld of verwijderd 
worden.

U kunt de handige binnentent het best meteen meebestellen!  
Hij is luchtdoorlatend, met compleet gaasinzet in de ingangsdeur die bovendien 
blikdicht gesloten kan worden. Teven beschikt hij over een kuipbodem van water-
dicht, gecoat materiaal (optie tegen meerprijs).

Dankzij de intelligente, stabiele frameconstructie staat de tent van-
zelf al stevig - u kunt rustig op trektocht gaan!



iFjord III

Model Afmetingen in cm Gewicht in kg Prijs in S

 Fjord III 340 x 240  16,50 279,–
 Tentbodem Fjord III 340 x 240  1,00 41,–
 Slaaptent Fjord III 140 x 200  1,00 61,–
 Magneetadapterset  1,00 39,50
 Koordadapterset  1,00 30,–
 Klapzuigbevestiging (p. st.)  34,–
Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 58!

51

Het model Fjord III is ideaal voor de populaire minivans van Mercedes, 
VW, Ford, Peugeot en Citroën. De bevestiging aan de dakreling geschiedt 
heel simpel met klitteband! Dankzij zijn compacte afmetingen vindt hij een 
plekje op elke camping. Uitvoering en hantering zijn ronduit ideaal - via de 
rondomlopende ritssluiting kunt u heel snel een grondzeil intrekken en ook 
een slaaptent is zonder problemen ingehaakt.

Tentdiepte: ca. 240 cm      Tentbreedte: ca. 340 cm 
voor bussen met een goothoogte van 180 - 220 cm
Materiaal: van 75D polyester 195T, met PU-coating, uitermate scheurbestendig, 
waterkolom 3.000 mm.
Voorwand: uitneembaar en deelbaar, met groot folieraam incl. gordijn in de linker-
helft.
Zijwanden: elk met een ventilatieraam (één helft gaas, andere helft transparante 
folie), met stofflap en rits op de helft of geheel afsluitbaar.
Achterwand: met variabele tochtstrook, verbindingssluis met tunnelzoom voor de 
sluisstok en voorbereiding voor schuifkoord. Via een railadapter wordt de tent aan 
de rail van het voertuig bevestigd.
Uitvoering: aan de binnenzijde gelaste naden, ritsvoorbereiding voor het latere 
intrekken van een grondzeil; slikrand.
Leveringsomvang: tentdoek, frame incl. sluisstok, gordijnen, scheerlijnen, grondpen-
nen, framezak en draagtas.
Extra’s: slaaptent met complete gaasflap in de ingangsdeur, de deur kan bovendien 
door middel van een ademend ondoorzichtig doek worden gesloten; railadapterset 
met harde PVC-kern en verbindingsadapter, met klapzuigbevestiging.
Frame: Longlife-frame (fiberglas met textielommanteling) 12,7 mm, incl. drie tele-
scopeerbare dakstokken en sluisstok van aluminium

U kunt de achterwand helemaal 
naar links oprollen.

Frameschetsen 
– Standaarduitvoering 

1. Klapzuiger
Klapzuiger – voor de bevestiging 
van de sluisstok, ook zonder re-
gengoot of rail: u klemt de sluis-
stok gewoon in de klapzuiger 
en bevestigt deze op het droge, 
schone voertuigdak.

2. Magneetadapter
De magneetadapter is een nog 
snellere mogelijkheid voor de 
verbinding met het voertuig. Hij 
hecht op vlakke autodaken en 
wordt via koord en profielen 
met de tent verbonden.

3. Koordadapterset
Voor voertuigen zonder regen-
goot bieden wij als optie een 
koordadapterset aan voor de 
bevestiging van de tent (voor 
raildiktes 5 en 7 mm).

4. Relingbevestiging
Als uw auto een dakreling 
heeft, kunt u de aangenaaide 
klitbandsluitingen gebruiken.

Aan de 3 stoktunnels zijn 
scheerlijnen bevestigd voor het 
borgen van de tent.

In elk van de zijwanden bevindt 
zich een ventilatieraam met flap 
aan de buitenzijde.

De spanstokken worden 
gefixeerd met behulp van hoog-
waardige sluitingen.

Het aan de achterwand vastge-
naaide windscherm kan desgewenst 
worden teruggerold. Span het aan de 
tegenoverliggende zijde met haken en 
bevestig het met pennen in de grond.

Standaardbevestiging 
door middel van sluisstok 
met klem.

Via de rondom lopende ritssluiting 
kunt u later nog een bodem aanbren-
gen – snel en eenvoudig!

ca.-Packmaat in cm (B x D) 75 x 23

Hoe bevestig ik mijn tent aan de auto?

Eindelijk een tentbodem! 
Dat is niet alleen bijzonder, 

maar individueel!

Bij alle bustenten (behalve Maxum en Globus) kunt u kiezen uit vier bevestigingsmogelijkheden: 
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Rodeo

i

 Model Afmetingen in cm Gewicht in kg Prijs in S

Rodeo 340 x 240  12,00 189,–
 Slaaptent Rodeo 140 x 200  1,00 61,–
 Magneetadapterset  1,00 39,50
 Koordadapterset  1,00 30,–
 Klapzuigbevestiging (p. st.) 34,–
Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 58!
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Dankzij de beide spanstokken in het dak staat 
de tent veilig en zeker. De ramen kunnen 
worden gesloten met de vast ingenaaiden 
gordijnen.

De achterwand kan half naar rechts 
geopend en ook helemaal naar opzij 
weggerold worden.

Bestel de ruime binnentent van actief ademend materiaal en 
waterdichte bodem het best meteen mee als toebehoren!

De compacte tunnel-bustent Rodeo zorgt voor aanzienlijk meer 
ruimte bij het reizen per bus. De in twee breedtes te openen achter-
wand biedt veel bewegingsvrijheid en de grote ramen zorgen voor 
voldoende licht in de tent.

Tentdiepte: ca. 240 cm  Tentbreedte: ca. 340 cm 

voor bussen met een goothoogte van 180 - 220 cm

Materiaal: van 68 D polyester, PU- coating; waterkolom 2.000 mm.
Voorwand: twee transparante raamfolies met gordijnen, ingang naar opzij 
oprolbaar. 
Zijwanden: elk met ventilatieraam (gaas/transparante folie), met stofflap 
en ritssluiting afsluitbaar.
Achterwand: opzij te openen in twee breedtes, verbindingssluis met tun-
nelzoom voor de sluisstok en voorbereiding voor inschuifkoord. Via een 
railadapter wordt de tent aan de rail van het voertuig bevestigd.
Uitvoering: aan de binnenzijde gelaste naden, buitenliggende slikrand.
Leveringsomvang: tentdoek, frame incl. sluisstok, gordijnen, scheerlijnen, 
grondpennen, framezak en draagtas.
Frame: Longlife-frame (fiberglas met textielommanteling) 12,7 mm, incl. 
drie telescopeerbare dakstokken en sluisstok van aluminium

Frameschetsen 
– Standaard-
uitvoering 

ca.-Packmaat in cm (B x D) 75 x 25

Hoe bevestig ik mijn tent aan de auto?
Bij alle bustenten (behalve Maxum en Globus) 
kunt u kiezen uit vier bevestigingsmogelijkhe-
den. Meer daarover onderaan op pagina 51.

Laat deze superaanbie-
ding niet aan uw neus 
voorbijgaan! 



Isola

i

 Model Afmetingen in cm Gewicht in kg Prijs in S

Isola 300 x 300  16,50 229,–
 Slaaptent Isola 140 x 200  1,00 61,–
 Magneetadapterset  1,00 39,50
 Koordadapterset  1,00 30,–
Uitzetstokken 22x1 mm staal (p. st.) 10,90
 Klapzuigbevestiging (p. st.) 34,–
Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 58!
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De handige mobieltent Isola doet dienst als gezellige, beschermde 
ruimte vóór de bus. Ventilatieopeningen zorgen voor een optimaal 
klimaat. En wanneer u overdag erop uit wilt trekken, laat u de Isola 
gewoon op het kampeerterrein staan.

Tentdiepte: ca. 300 cm 
Tentbreedte: ca. 300 cm
Voor bussen met een goothoogte van 180 - 220 cm
Materiaal: 75 D polyester, PU-coating, 
waterkolom 3000 mm, stoktunnels van Oxford polyester ripstop, extra 
versterkt
Voorwand: ingang en ventilatieraam met buitenflap om te sluiten en op 
te rollen.
Zijwanden: op de rechterzijde een oprolbare ingang met ventilatieraam. 
Op de linkerzijde een ventilatieraam met afsluitbare buitenflap.
Achterwand: in twee breedtes opzij te openen, verbindingssluis met 
tunnelzoom voor de sluisstok en voorbereiding voor inschuifkoord, 
evenals klitbandsluitingen voor de bevestiging aan een reling.
Via een koordadapter of een magneetadapter wordt de tent aan de rail 
van het voertuig bevestigd.
Uitvoering: aan de binnenzijde gelaste naden, buitenliggende slikrand.
Leveringsomvang: tentdoek, frame, sluisstok met klemmen, scheerlij-
nen, grondpennen, framezak en draagtas.
Frame: stokken en hoeken evenals de sluisstok van stalen buis en glasve-
zelstokken in het dakgedeelte

Een deel van de rechter zijwand 
is oprolbaar.

De binnentent is geschikt als 
slaapplaats of als opbergruimte. 
Gelieve als extra te bestellen.

De achterwand kan desgewenst 
helemaal of half opzij worden 
gerold.

De ruimte die de tent naast de 
auto biedt, is onmisbaar als be-
scherming tegen regen en zon! 

Vooral de ventilatie-
inzet in de voorwand 
is heel waardevol. Dit 
grote ventilatievlak 
zorgt samen met de 
ventilatieramen in de 
zijwanden voor een 
aangenaam klimaat 
en beschermt u tegen 
muggen.

De tent is vrijstaand en fungeert tijdens uw af-
wezigheid met de auto als welkome bergruimte 
voor bijv. meubels of fietsen.

Alle raamflappen 
kunnen ook half 
gesloten worden. 
Dan komt bij 
regen nog steeds 
voldoende lucht 
de tent binnen. 

De framecombinatie van staal en fiberglas 
bieden lichtgewicht en stabiliteit in één.

ca.-Packmaat in cm (B x D) 75 x 23

Frameschetsen 
– Standaarduit-
voering 

Kan alleen blijven staan!
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Hoe bevestig ik mijn tent aan 
de auto?
Bij alle bustenten (behalve 
Maxum en Globus) kunt u 
kiezen uit vier bevestigingsmogelijk-
heden. Meer daarover onderaan op 
pagina 51.
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Beide zijwanden hebben grote ingangen. Onder de 
textieldeur is over het hele oppervlak een gaasnet 
ingenaaid dat voor een perfecte ventilatie zorgt en de 
muggen buiten houdt. Het grote raam in de voorwand 
kan van binnenuit met een gordijn gesloten worden. 

Door het wegrolbare windscherm in de achterwand 
ontstaat onder het voertuig geen onaangename tocht – 
een doordacht comfort – vooral bij het gebruik van een 
slaapcabine!

U kunt de handige binnentent het best 
meteen meebestellen! (Optie tegen 
meerprijs).

De grote ventilatieramen in de zijwanden worden 
beschermd door een dak. Ze bestaan uit een textielflap 
met transparante folie. Een gaasinzet zorgt voor optimale 
ventilatie.



Sprint

i

Model Afmetingen in cm Gewicht in kg Prijs in S

Sprint 350 x 280  17,50 399,–
 Slaaptent Sprint 140 x 200  1,00 61,–
 Magneetadapterset  1,00 39,50
 Koordadapterset  0,50 30,–
 Klapzuigbevestiging (p. st.) 34,–
Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 58!
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Het  model Sprint onderscheidt zich door een omvangrijke uitrusting en een heldere, frisse 
optiek. Grote ingangen in de zijwanden, compleet voorzien van gaas, en het via ritssluiting 
eenvoudig aan te brengen vloerzeil bieden comfort en veel bewegingsvrijheid. De stabiele 
frameconstructie garandeert standveiligheid; in kleur afgezette stokkanalen zorgen voor 
een aangenaam accent. 
Al deze voordelen maken de Sprint tot een ideale reisgenoot voor alle campingbusbezitters.

Tentdiepte: ca. 280 cm      Tentbreedte: ca. 350 cm 
voor bussen met een goothoogte van 180 - 220 cm
Materiaal: van 75 D polyester, PU- coating; waterkolom 3.000 mm.
Voorwand: ingang naar opzij oprolbaar, met folieraam incl. gordijn.
Zijwanden: aan elk een oprolbare ingang incl. gaas, apart te openen via ritssluiting; ventilatieraam 
met via rits afsluitbare stof- en folieflap.
Achterwand: te openen in twee breedtes, met verwijderbaar windscherm, verbindingssluis met 
tunnelzoom voor de sluisstok en voorbereiding voor inschuifkoord. Via een railadapter wordt de 
tent aan de rail van het voertuig bevestigd.
Uitvoering: aan de binnenzijde gelaste naden, buitenliggende slikrand; ritsvoorbereiding voor 
het latere intrekken van een vloerzeil.
Leveringsomvang: tentdoek incl. vloerzeil, frame, sluisstok, gordijnen, scheerlijnen, grondpennen, 
framezak en draagtas.
Extras: slaaptent met complete gaasflap in de ingangsdeur, de deur kan bovendien door middel 
van een ademend doek blikdicht worden gesloten; railadapterset met harde PVC-kern en ver-
bindingsadapter, met klapzuigbevestiging.
Frame: drie Longlife-boogstokken (fiberglas met textielommanteling) 12,7 mm, zes staanders, 
drie telescopeerbare dakstokken en een sluisstok van aluminium.

Tijdens uw afwezigheid doet de tent dienst 
als bergplaats voor kampeermeubels of 
fietsen.

Voor de dwarsventilatie bij ge-
sloten ramen zorgt een direct 
boven het raam ingenaaide, 
afsluitbare ventilatieopening.   

Stabiele hoeken en 3 inwendige span-
stokken zorgen voor stevig houvast en 
stabiliteit.

Een eenvoudig te reinigen vloerzeil behoort 
tot de leveringsomvang. Het wordt gewoon 
via een ritssluiting aan het tentdoek 
bevestigd en laat noch vocht noch insecten 
binnen!

Frameschetsen 
– Standaarduitvoering 

Hoe bevestig ik mijn tent aan de auto?
Bij alle bustenten (behalve Maxum en Globus) kunt u kiezen uit vier bevestigingsmoge-
lijkheden. Meer daarover onderaan op pagina 51.

Mijn tip voor zomer 
2009: oranje-blauw!

ca.-Packmaat in cm (B x D) 75 x 23



Maxum

Model Afmetingen in cm Gewicht in kg Prijs in S

Maxum 350 x 250  16,00 429,–
 Slaaptent Maxum 140 x 200  1,00 61,–
Luifel 350 x 100  3,00 89,–
Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 58!
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De slaaptent (optie tegen meerprijs) 
wordt gewoon in de ogen gehaakt. 

Doordacht: grondzeil en doek zijn 
veilig verbonden door middel van 
een rits.

Intelligente, flexibele framecon-
structie!

Bescherming tegen vocht en vuil! 
Grondzeil en tochtstrook zijn via 
een rits stevig met het tentdoek 
verbonden.

Eveneens als optie: een luifel die via 
afgedekte ritsen wordt bevestigd.

Ideaal voor bestelwagens en kampeerbussen:  het model Maxum 
valt op door zijn aantrekkelijke, harmonieuze kleurgeving en veel 
innovatieve details! 

Tentdiepte: ca. 250 cm       Tentbreedte: ca. 350 cm 
voor voertuigen met een hoogte van ca. 250 cm.  
Materiaal: polyester-ripstop 210 T, met PU-coating en, uitermate 
scheurbestendig. Waterkolom 3000 mm.
Voorwand: ingang naar opzij oprolbaar, met folieraam incl. gordijn.  
Zijwanden: ventilatieraam (gaas/folie), met stofflap en rits half of hele-
maal afsluitbaar, eerste segment van de zijwand naar boven oprolbaar.
Achterwand: in twee breedtes opzij te openen; variabel, afneembaar 
windscherm, met verbindingssluis en lus. Tunnelzoom voor het inschui-
ven van een railstaaf, zodat een magneetadapter resp. de railadap-
terset kan worden bevestigd. Hier zijn ook klitbanden aangenaaid die 
bedoeld zijn voor het oprollen / bevestigen van de sluis.
Leveringsomvang: tentdoek incl. grondzeil, frame, gordijnen, scheerlij-
nen, grondpennen en framezak.
Frame: 3 ‚Longlife‘-boogstokken 11 mm (ommanteld fiberglas), 3 dak-
stokken en 6 staanders, 19 mm aluminium.

Frameschetsen 
– Standaarduitvoering 

ca.-Packmaat in cm (B x D) 80 x 30

Bodem en tentdoek via 
ritssluiting verbonden

Opt
ione

le 

luife
l!

Hoek flexibel



Globus Plus

Model Afmetingen in cm Gewicht in kg Prijs in S

Globus Plus Maat 1 180 x 180  33,00 639,–
Globus Plus Maat 2 (Alu) 320 x 225  34,00 1.159,–
Globus Plus Maat 3 (Alu) 400 x 225  36,00 1.298,–

Dakstok Aluminium 25 x 1 mm 15,–
Stormstok Alu 25 x 1mm 18,90
Veiligheidsgordel plus (1 paar) 30,–
Veiligheidsgordel XL (1 paar) 38,–
Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 58!
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Al vele jaren is Globus een topper. Nu is deze uiterst comfortabele 
reisgenoot beschikbaar in drie maten - voor elk wat wils!

voor campers van 250 – 300 cm hoogte en 250 – 275 cm doorgangs-
hoogte deur.
Materiaal: dak: in maat 1 van aan beide zijden gecoate polyester, in de 
maten 2 en 3 van 100 % synthetisch materiaal, buitenzijde gecoat en 
afwasbaar; wanden van Trailtex, ademend, extreem scheurbestendig en 
afwasbaar.
Voor-/zijwanden: verticaal, eendelig bij maat 1, bij de maten 2 en 3 
vierdelig, alle wandsegmenten uitneembaar en onderling verwisselbaar, 
twee toegangsmogelijkheden. Deur naar elke positie verplaatsbaar en 
naar boven oprolbaar; met ventilatieraam (gaas/folie); door reliëfflap 
met rits afsluitbaar, bij maat 1 met twee vaste zijwanden en deur; hori-
zontale tunnelzoom voor stormstokken.  
Achterwand: vastgenaaid, deelbaar en los oprolbaar.
Leveringsomvang: tentdoek, frame, gordijnen, scheerlijnen, grondpen-
nen en pakzak. 
Frame: maat 1 met 25 x 1 mm staal, maten 2 en 3 met licht  
28 x 1 mm aluminiumframe.

Bij de maten 2 en 
3 zijn de voor- en 
zijwanden uitneem-
baar en onderling 
verwisselbaar; de 
deelbare achterwand 
kan naar boven wor-
den opgerold. De horizontale sluis wordt over het voertuig gespan-

nen of op het dak bevestigd, de verticale sluis wordt 
verticaal aan het voertuig gespannen. In de achter-
wand zijn ventilatieopeningen ingenaaid.

ook zonder de 
voorwand is het 
hier – beschermd 
tegen wind en zon – 
heerlijk vertoeven. 
Desgewenst kunt u 
ook de zijwanden 
verwijderen.

Ook in de winter en perfect onderkomen.

Maat 2+3

Maat 1

ca.-Packmaat in cm (B x H x D) 115 x 30

In een segment is een 
ventilatieraam met buitenflap 
ingenaaid.

De tent is vrijstaand te 
gebruiken.

3 maten voor 
de “groten”!

Frameschetsen 
– Standaarduitvoering
– Aanbevolen extra’s
 (zie pagina 63) 



Luifel Shadow standaard 160 voor dwt-voortenten Prijs

Breedte dwt-maten S

 Maat 1 450 10/11 185,–
 Maat 2 510 12/13 195,–
 Maat 3 570 14/15 205,–
 Maat 4 630 16/17 215,–
aluminiumframe 28 x 1 mm (meerprijs) 49,–

Shadow Comfort voor dwt-voortenten Comfort 170 Comfort 240

dwt-maten Prijs in S Prijs in S
 Maat 9 791 - 820  185,–        199,–       
 Maat 10 821 - 850  189,–        205,–       
 Maat 11 851 - 880  195,–        209,–       
 Maat 12 881 - 910  215,–        230,–       
 Maat 13 911 - 940  225,–        240,–       
 Maat 14 941 - 970  235,–        250,–       
 Maat 15 971 - 1000  245,–        260,–       
 Maat 16 1001 - 1030  255,–        275,–       
 Maat 17 1031 - 1060  265,–        280,–       
 Maat 18 1061 - 1090  269,–        285,–       
 Maat 19 1091 - 1120  285,–        315,–       
 Maat 20 1121 - 1150  305,–        335,–       
 Maat 21 1151 - 1180  315,–        345,–       
 Maat 22 1181 - 1210  335,–        365,–       
aluminiumframe 28 x 1 mm (meerprijs)  49,–        49,–       

Shadow De Luxe 240 voor dwt-voortenten met gebogen tentdak Prijs

dwt-maten S

 Maat 12 881 - 910  285,–       
 Maat 13 911 - 940  295,–       
 Maat 14 941 - 970  305,–       
 Maat 15 971 - 1000  315,–       
 Maat 16 1001 - 1030  330,–       
 Maat 17 1031 - 1060  335,–       
aluminiumframe 28 x 1 mm (meerprijs)  69,–       

Universele luifel
Kies de bij uw dwt-tent passende universele luifel uit 
de verschillende maten, de uitvoering standaard/com-
fort of De Luxe!

Materiaal/Uitvoering:  trailtex; incl. stalen frame, afspanaccessoires en ogen. 
Oudere luifelmodellen (uitvoering standaard, diepte 160 cm) worden met ogen 
bevestigd (zie afb. en tekst onder). Aan de nieuwere luifels (uitvoering comfort in 
170 of 240 cm diepte) bevestigt u het dak via het koord en het verbindingsprofiel 
(zie onder). Voor modellen met gebogen tentgevel (Progress, Royal 300, Fusion 
Vario) is de luifel Shadow De Luxe met een diepte van 240 cm verkrijgbaar. Hij 
wordt via ritssluitingen aan de voortent bevestigd.

Shadow  Standard / Comfort / De Luxe

Standaard: 
het middelste oog is al 
in het dak aangebracht, 
de buitenste ogen 
monteert u al naar-
gelang de luifelmaat. 
Leg de ogen over de 
pennen van de luifel en 
stabiliseer de achterste 
hoek via de afspanlij-
nen.

Comfort: 
hier verbindt u de luifel via 
het railkoord en het dub-
bele profiel met de tent. Zo 
heeft hij nog meer houvast 
en past hij perfect. 
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Apparaten- en extra tent

Maten
Middenhoogte/Zijhoogte

Prijs 
in S

Apparatentent Universal II 230x175/190/165 349,–
Apparatentent Remise 230x175/190/165 429,–
Dream maat 1 voor voortenten en bustenten 140x200 89,–
Dream maat 2 voor voortenten en bustenten 180x200 119,–
Dream voor aanbouwerker 120x200 79,–

Extra tenten
Wanneer u voor uw weekend of vakantie een mooi plekje hebt gevonden, moet dat 
natuurlijk ook echt gezellig worden! 
Laat uw vrijetijdsapparatuur ’s nachts niet buiten staan, biedt uw campinggasten een 
eigen slaaptent, zorg voor meer privé-sfeer en comfort met een windscherm of een 
raammarkies! 

Dream
Deze slaaptent past in veel  
tenttypes en tenterkers.

Materiaal/Uitvoering: 
licht tentdoek, waterdichte kuipbodem van aan beide zijden 
gecoat bandmateriaal, met verstelbare banden 
en binnenzak voor het opbergen van kleine dingen.

Universal II
De stabiele apparatentent Universal is een veilige plek 
voor alles wat niet buiten moet blijven staan! 

Materiaal/Uitvoering: gecoate polyester, weerbestendig 
en volledig afwasbaar. Voorwand met nokventilatie, 
dakhoeken met driehoekige ogen voor afspanlijnen; 
slikrand met ogen.
Frame: 20 x 1 mm stalen buis.

De ritsen zijn afgedekt en dus be-
schermd tegen voortijdige verontrei-
niging en UV-instraling.

In de voor- en achterwand zijn ventila-
tieopeningen aangebracht. In combinatie 
met het ventilatieraam in de rechter 
zijwand zorgen zij voor voldoende lucht-
circulatie.

Onder het raam 
in de rechter 
zijwand is plaats 
genoeg voor een 
keukenblok of 
voor kasten. 

Remise
Multifunctionele tent met gaasraam in de zijwand en nokventilatie in de voor- en 
achterwand.

Materiaal / uitvoering: hoogwaardige, gecoate polyester, afwasbaar en rotbestendig. 
Voor- en achterwand met nokventilatie; groot gaasraam met flap en afgedekte ritsen in 
de rechterzijwand; gootrail, binnen en buiten afspanbaar; slikrand met ogen.
Frame: 25 x 1 mm stalen buis.
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Raammarkies Privat Maat 
in cm

Prijs 
in S

Raammarkies Privat 180 x 75 53,–
Stalen frame voor raammarkies 24,50
Aluminium frame voor raammarkies 29,–

Windscherm Fyn II Prijs 
in S

Windscherm Fyn II incl. frame 79,–
Windscherm Fyn II Window incl. frame 89,–

Windscherm
Aangenaam extra comfort op alle plaatsen waar de wind 
waait: handig windscherm met en zonder raam.

Fyn II / Fyn II Window
Afmetingen: lengte 450 cm / hoogte 140 cm
Materiaal: afwasbaar, eenvoudig te reinigen polyester.
Frame: 19 x 1 mm stalen stok;  
3 horizontale spanstokken,  
4 verticale uitzetstokken.
Uitvoering: de buitenstokken worden door vaste tunnelzomen gevoerd, de 2 bin-
nenstokken worden met klitband aan het tentdoek bevestigd. De horizontale span-
stokken worden door tunnelzomen gevoerd en geven het windscherm stabiliteit. 
Accessoires: afspanlijnen met bodemanker en bodemplaten met ijzeren haringen. Bodemplaten met ijzeren haringen 

zorgen voor de nodige stabiliteit.

Raammarkies

Materiaal: leacryl markiesweefsel, weerbestendig en lichtecht of gecoat,  afwasbaar 
polyesterweefsel - tegen dezelfde prijs!
Frame: tegen meerprijs leverbaar.
Opmerking: de raamluifel is verkrijgbaar in dezelfde kleur als de voortent

Privat
De raammarkies beschermt uw privé-sfeer en be-
schermt u tegen te veel zon. Eenkleurig of gestreept.

U
it

vo
er

in
g-

de
ta

ils

60



Gordijnen Gr. 8-13 
in S

Gr. 14-21 
in S

Dessin B, F, G, J, K, L 40,50 61,50
Dessin CB, CS, CR, CG, CT 70,90 95,20

Nuttige accessoires Prijs
in S

Veiligheidsgordel Plus (1 paar) 31,–
Veiligheidsgordel XL (1 paar) 38,–

Dessin B Dessin K Dessin F Dessin G Dessin J Dessin L 

Dessin CS Dessin CB Dessin CG Dessin CR Dessin CT

Gezellige gordijnen

Gordijnen beschermen niet alleen tegen de zon en nieuwsgierige blikken, maar zorgen ook voor een 
behaaglijke sfeer. Daarom voorzien wij onze tenten al standaard van gordijnen: de modellen van de 
Primus- tot de luxeklasse met kleurige dessins (links), “Atelier Chalet”-tenten met gordijnen in nobel 
wit, met fraaie, in kleur op het tentdoek afgestemde sierrand. Wanneer u voor uw tent een ander dan 
het standaard gabardine wenst, kunt u hier tegen meerprijs kiezen uit alle 11 dessins.

Binnenhemel
Het katoenen neteldoek van 
de binnenhemel schept een 
gezellige, huisselijke ambiance 
in de tent. Tevens wordt de 
condensatievorming vermin-
derd en de binnentempera-
tuur verlaagd. 

Veiligheidsgordel plus 
Voor meer stabiliteit! De steekgesp is in alle deel- en complete 
tenten al aangebracht. De afspanning geschiedt via een sta-
biele trekveer die de spanning van de gordel regelt, terwijl een 
ijzeren haring voor het nodige houvast zorgt.

Bij stormdaken zonder overstek wordt het oog van de gor-
delband over de doorn van de tentstok gelegd. Een schuur-
bescherming tussen oog en doek beschermt het dak tegen 
mechanische beschadiging. 

Veiligheidsgordel XL
Net als gordel Plus, maar in een extra lange uitvoering van 
230 cm lengte. 

Accessoires
Geniet van puur wooncomfort!
Hier vindt u tal van handige accessoires die de opbouw, de beveiliging, de verpakking en de opslag 
van uw tent gemakkelijker en eenvoudiger maken. 
En omdat we graag willen dat u zich op de camping even prettig voelt als thuis in uw woonkamer, 
bieden wij u bovendien gordijnen aan in fraaie dessins en intensieve kleuren. Tafelkleedjes en lam-
penkappen in bijpassende kleuren ronden het beeld af. Zo worden de mooiste dagen van het jaar 
nog mooier!

Per set: 2 gordelbanden met ogen,
2 ontlastingsveren, gespen, schuur-
bescherming en 2 haringen.

Prijs zie model
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Aantrekkelijke textielaccessoires Prijs 
in S

 Tafelkleed ca. 140 x 140 cm 19,–
 Tafelkleed ca. 190 x 140 cm 25,–
 Voortentlamp (incl. Pendellamp) 29,90

Nuttige accessoires Prijs 
in S

Tent-draagtas (ca. 120 x 40 cm) 22,50
Accessoiretas (ca. 55 x 23 x 25 cm) 12,90
 Stokkentas (ca. 120 x 40 cm) 18,90

Nuttige accessoires Prijs 
in S

  Opstapje UNO 19,90
  Opstapje DUE 36,90

Nuttige accessoires Prijs 
in S

Organizer I hoekschap (B x H) ca. 60 x 145 cm 14,90
Organizer II (B x H) ca. 60 x 145 cm 23,90

Lengte in cm Hoogte in cm Prijs in S
500 50 49,–
600 50 55,–
700 50 59,–

Textielaccessoires
Kies tafelkleed en lampenkap passend 
bij uw model in felgeel (abrikoos), 
warm rood (kastanje) of helder blauw 
(gentiaan).

Organizer I Hoekschap
De handige bergruimte voor allerlei dingen wordt gewoon 
in de hoek van de tent bevestigd.

Organizer II
opbergtas hangend
Bespaart veel plaats: kan in de gootrail van de caravan-
zijwand of aan de dubbele rail van het tentdak bevestigd 
worden. Kies voor het opbergen uit nettassen of open/
gesloten textieltassen.

1. Tent-draagtas 
De tas van robuust polyesterweefsel is voor 
een optimale ventilatie aan de kopse zijden 
voorzien van muskietengaas. Een geavan-
ceerd gordelsysteem kan de omvang van de 
tassen verkleinen, zodat u hierin ook perfect 
de stokken kunt opbergen.

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

3. Stokkentas
Materiaal: Robuust Oxford-polyester, 
binnenzijde gecoat. Voor een goede 
ventilatie is bovenin een brede ventila-
tiestrook aangebracht.
Accessoire: incl. verstelbare schouder-
riem.

Caravan-opstapje
Maak het leven gemakkelijker! Het handige opstapje vermindert de 
instap hoogte en helpt u omhoog.  
Opstapje UNO (één trede) (L x B x H) in cm: 25 x 43 x 25, 
gewicht ca. 2,3 kg; 
opstapje DUE (twee treden) (L x B x H) in cm: 53 x 43 x 38, 
gewicht ca. 4,0 kg.

U
it

vo
er

in
g-

de
ta

ils

Tochtstrook
De tochtstrook van dubbelzijdig gecoat pvc en een ommanteld intrekkoord be-
schikt over twee afsluitbare inzetten van muskietengaas. Zo wordt de voortent 
beter geventileerd en de vorming van condenswater beperkt – ook tijdens uw 
afwezigheid. Warm aanbevolen voor seizoen- en jaarkampeerders.
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Stok-Nr. Uitvoering Lengte
in cm

Telescopische
Uitvoering

Ø 22 x 1 
Staal

Prijs (E)

Ø 25 x 1 
Staal

Prijs (E)

Ø 28 x 1 
Staal

Prijs (E)

Ø 32 x 1,5 
Staal

Prijs (E)

Ø 25 x 1 
Aluminium
Prijs (E)

Ø 28 x 1 
Aluminium
Prijs (E)

Ø 32 x 1,5 
Aluminium
Prijs (E)

1  Stormstok met puntdop 170 - 260 12,90 14,90 --- --- 15,50 --- ---
1  Stormstok met beugelvoet 170 - 260 --- 16,00 18,50 22,90 --- --- 26,50 

1  Stormstok met puntdop 210 - 300 --- --- --- --- 18,90 --- ---
2  Aandrukstok, beugelvoet, boven gebogen 170 - 270 16,90 --- --- --- 18,50 --- ---
3 Veranda-/ dakstok, 2 klemmen 70 - 120 8,90 --- --- --- 10,90 --- ---
3 Veranda-/ dakstok, 2 klemmen 115 - 200 9,90 --- --- --- 13,50 --- ---
3 Veranda-/ dakstok, 2 klemmen 200 - 280 11,50 --- --- 24,50 15,00 --- ---
3 Veranda-/ dakstok, 2 klemmen 280 - 360 15,90 --- --- --- 19,90 --- ---
4 Nokstok, haak, klem 170 - 260 --- 14,90 21,50 24,50 --- 19,50 24,90 

4 Nokstok, haak, klem 170 - 300 --- 21,50 24,90 26,50 --- --- 27,90 

5  Luifelspanstok 100 - 200 10,50 --- --- --- 12,50 --- ---
5  Luifelspanstok 200 - 280 11,50 --- --- --- 14,00 --- ---
5  Luifelspanstok 280 - 360 16,00 --- --- --- 18,50 --- ---
6 Afstandsstuk, 2 klemmen 18 - 23 7,50 --- --- --- --- --- ---
6 Afstandsstuk, 2 klemmen 22 - 30 8,50 --- --- --- --- --- ---
6 Afstandsstuk, 2 klemmen 29 - 36 9,90 --- --- --- --- --- ---
7 Uitzetstok, stokhouder/doorn 110 - 200 9,90 --- --- --- 10,90 --- ---
7 Uitzetstok, stokhouder/doorn 165 - 250 11,00 --- --- --- 14,50 17,00 ---

Stokspanner  22,– i

Tentstokhouders (set van 3)       4,95 i

Vario-clip (set van 3)  13,90 i

Vario-clip (set van 5)  19,50 i

1

3

5

3
4

5
6

7

1

2

Stokspanner Met dit hulpmiddel kan men ge-
makkelijk en snel werken. De haak klemt aan de 
buis en met het palmechanisme kan men de stok 
met de gewenste druk spannen. 

Tentstokhouders voorkomen het fladderen van 
het tentdoek bij sterke wind; individueel toepasbaar, 
drie stuks in een zak (optie voor alle tenten). 

Vario-clipelementen maken het schroeven 
overbodig en zorgen voor gebruikscomfort en 
veiligheid. Levering per set van 5: de speciale dakrail 
is standaard aangebracht

Daarmee gaat het 
gemakkelijker! Extra stokken

voor nog meer comfort en veiligheid!
U wilt voor uw tent graag nog meer stabiliteit 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.
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niet afgebeeld
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Ontdek meer!
Behalve uitvoerige informatie over de producten en de onderneming vindt u op 
onze internetpagina ook allerlei extra service-informatie: 
nieuws, persinformatie, uitvoerige informatie over materialen en onderhoud van 
uw tent, montagehandleidingen, maatadviezen voor uw caravan, een comfortabele 
dealer-zoekfunctie met routebeschrijving en nog veel meer.  Neus gerust eens 
rond in onze prijsaanbiedingen! Daar vindt u extra posten en restvoorraden die de 
vakhandel u tegen super-spaarprijzen aanbiedt. 

www.dwt-zelte.com

Verwijzingsbordjes aan de show-
tenten, verklaren de bijzonderhe-
den van ieder model.

Tenten om aan te raken!
In de dwt-showroom in Baunatal krijgt u live-informatie
Veel speciaalzaken hebben niet voldoende ruimte om onze tenten in de originele 
opbouw te tonen. Ter ondersteuning van deze speciaalzaken en om u de mogelijkheid 
te bieden, uitvoerige informatie in te winnen, nodigen wij uit naar Baunatal.
Daar kunt u de tenten in een speciale showroom alle rust bekijken en u uitvoerig laten 
informeren door onze medewerkers. Op een tentoonstellingsoppervlak van ca. 300 
m² presenteren wij u doorlopend minstens 12 verschillende modellen, waarbij het hele 
assortiment vertegenwoordigd is: 
•	 bus-	en	campertenten
•	 klassieke	voortenten	(complete	en	deeltenten)
•	 touring-	en	trekkingtenten
•	 accessoires
•	 accessoires	voor	meer	gezelligheid	en	comfort	-	en
•	 frameopties
U kunt het best van tevoren telefonisch een afspraak met ons maken. Wij kunnen dan 
garanderen dat een van onze adviseurs tijd genoeg heeft om u alles te laten zien en uit 
te leggen.

dwt - de film
Voeten omhoog, popcorn op tafel – dwt-Zelte presenteert zichzelf voor het eerst in 
bewegende beelden. Kijk onder  www.dwt-zelte.com kosteloos naar onze onderne-
mingsfilm en ontdek bijvoorbeeld hoe een collectie ontstaat, wat bij de vervaardiging 
belangrijk is of hoe alles 20 jaar geleden begon.  
Veel plezier! 
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NEU

• De details van de standaarduitvoering op een rijtje
• De details van de speciale uitvoering op een rijtje
Het is heel eenvoudig: op elke modelpagina in de rubriek “Complete tenten” ziet u rechts aan de rand een balk met kleurpunten. Deze punten kenmerken 
de details die behoren tot de standaarduitvoering van het betreffende model. Het smalle vouwblad hier rechts in de omslag bevat de tabel met alle uitvoe-
ringsdetails. U opent gewoon het vouwblad terwijl u de verschillende modellen bekijkt. Zo ziet u in één oogopslag, over welke  uitvoeringsdetails de tent 
beschikt die u op dat moment bekijkt.

Reserve-onderdelen & co.
In onze nieuwe, speciale catalogus vindt u een over-
zicht van nuttige accessoires, handig toebehoren en 
belangrijke reserveonderdelen. 
Op 14 pagina’s vindt u allerlei dingen die bijdragen 
aan een perfecte campingvakantie: van allerlei 
haken, haringen en extra stokken tot en met func-
tionele opbergsystemen.  
Het assortiment omvat ook zinvolle reserveon-
derdelen voor oudere tentmodellen. Met de 
nieuwe catalogus willen wij onze klanten nog meer 
service bieden, want onze filosofie is een rondom-
begeleiding van de kampeerders.

U kunt de speciale catalogus  
“Accessoires, Toebehoren, 
Reserveonderdelen” tele-
fonisch of via het internet 
bestellen, maar u kunt hem 
ook aanvragen bij uw dwt-
specialist.

Waarop u vóór de aankoop van 
een tent moet letten: 
verschillende kampeergewoontes stellen verschillende eisen aan uw 
voortent. Daarom moet u voordat u gaat plannen, eerst een antwoord 
vinden op de twee belangrijkste vragen. 

Hoe en waar staat uw tent? Staat hij jarenlang op een vaste plek? Heeft 
hij in het seizoen een bepaalde plaats en wordt hij ’s winters opgeslagen? 
Is uw tent uw metgezel voor reiskamperen en moet hij daarbij steeds 
storm en zelfs sneeuw kunnen weerstaan? Al naargelang de vragen, hoe 
en waar uw tent staat, heeft het complete dwt-programma verschil-
lende tentmodellen en framealternatieven te bieden.
Wij verwerken alle materialen die voor de tentbouw geschikt zijn en 
bieden ook voor de standaardframes alternatieven aan, zodat u kunt 
kiezen wat voor u het best geschikt is. Meer informatie rondom het 
thema “Frames” vindt u op de volgende pagina.

Wij maken uw droomtent precies op maat, qua vorm afgestemd op uw 
caravan – segment voor segment – met de hand.  

Uw luxueuze droomtent voor 
een vakantie op maat!

Geniet van optimaal comfort en stel uw tent samen naar uw eigen 
wensen. Het topmodel uit onze individuele klasse biedt u tal van 
indelings- en planningsmogelijkheden. 

Meer informatie over de Atelier Chalet vindt u vanaf pagina 28.
Het dwt-outdoor assortiment 2009 Verkrijgbaar in de speciaal-
zaken! Attractieve, hoogwaardige tenten voor touring en trekking 
vindt u ook in het internet onder www.dwt-outdoor.com.

Welkom bij dwt!

De kwaliteitsbeloftes van dwt…
“Wij doen niets liever dan wensen vervullen. UW wensen! Daarom beloven wij u: of het nu gaat om een aantrekkelijk design, om 
een faire prijs-/prestatieverhouding of om de realisatie van individuele wensen – wij hebben voor u in elke productklasse het pas-
sende antwoord. Dat garandeert dwt u. Dat garanderen WIJ u.”

Peter, Claus & Dieter Winneknecht

Prijs Individualiteit Design

Tentdiepte
ca. 240 cm
ca. 250 cm
ca. 270 cm ca. 280 cm
ca. 300 cm ca. 350 cm

Dak
zonder extra naad
open zomen voor de luifelstokken
dakrail voor regengoten
luifel met frame versterkt
Vario-clip-systeem (schroefloos bevestigingssysteem), ook later aan te brengen

Voorwand
ingangsdeur naar boven of opzij oprolbaar
ingangsdeur verplaatsbaar
ritsbare ramen
veranda-effect mogelijk
horizontale open zomen voor verandastangen
horizontale open zomen voor verandastangen, met klitbandsluiting
duurzame dakventilatie
duurzame dakventilatie, afsluitbaar
verticale open zoom, voor middenstokken
stokopeningen voor luifelafspanning

Zijwanden
verwijderbaar
vervangbaar
tot veranda omklapbaar
verticale tunnelzoom voor extra stang
horizontale open zomen voor stormstokken, met klitbandsluiting
toegangsdeur
verplaatsbare toegangsdeur
groot gaas-folieraam, met rits en klep afsluitbaar
zijwanden voorzien van gordijnen
dubbele ramen (doorzichtige folie en stof); beide ramen met rits
erkeraanbouw rechts mogelijk
dubbel hoekstuk; voor een betere aanpassing aan schuine caravan-voorkanten

Algemene uitrusting
binnen afspanbaar met behulp van afspanladders
buiten afspanbaar, flexibele afspanladders
dubbele slikrand, binnen- en buitenliggend, afspanning in het midden
slikrand met ogen
afgedekte ritsen (niet bij raamflappen)
rondom mogelijkheden voor stormafspanning

Compleet – Leveringsomvang
tentdoek, stokken, gordijnen, afspanmateriaal, wielflap en tochtstrook, 1 pakzak
inclusief 2e pakzak voor stokken

Extra‘s tegen meerprijs
caravanraamluifels voor voor- en achterzijde
slaaptent
binnenhemel
stormband plus
voortentlamp
tafelkleed
Vario-clip-bevestigingselement (SHS-koord)
tentstokbevestiging
stokspanner
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www.dwt-zelte.com

www.dwt-zelte.com

Complete tenten – Voortenten – Luifels – Camper- en bustenten – Extra’s

CoLLECTIon 2009Attractieve, hoogwaardige tenten voor touring 
en trekking vindt u in het internet onder 
www.dwt-outdoor.com 
Daar kunt u ook onze kosteloze  
dwt-outdoor-folder aanvragen.

Tot ziens, 
bij uw dwt-specialist!

Dieter Winneknecht GmbH ·  Harzweg 11 ·  D-34225 Baunatal ·  info@dwt-zelte.com

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. © 2008/2009 by Dieter Winneknecht GmbH, 
D-34225 Baunatal. 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 microfilm en verwerking met behulp van elektronische systemen. www.dwt-zelte.com

Dit is het einde van 
onze catalogus –
maar zeker niet van 
ons assortiment!

In ons outdoor-assortiment bieden wij allerlei aantrekkelijke modellen in alle 
maten voor trekking- en wandelfans, maar ook voor de gezinsvakantie. 
Dit jaar nieuw: Flexi, de dynamische touringtent. Met zijn bijzondere 
vouwsysteem voor de stokken is hij snel en eenvoudig opgezet en ook weer 
afgebroken. nu bij uw speciaalzaak!

Stalenboek

dwt-ouTDooR 2009

In onze maatadvies vindt u een 
aanbeveling m.b.t. de dwt-tentmaat 
voor uw caravan aan de hand van 
modeltype, bouwjaar en de geme-
ten omloopmaat. Overleg na het 
meten altijd met uw dwt-specialist 
en laat de gegevens controleren.

U wilt van tevoren best wel 
eens weten, hoe uw nieuwe tent 
aanvoelt?Uw dwt-specialist heeft 
een stalenboek met originele kleur- 
en kwaliteitsmonsters voor u ter 
inzage.

Maatadvies
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Maatadvies 2009
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www.dwt-zelte.com

Ausführliche Größenempfehlungen für Ihren Caravan

mijn tent




