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mijn tent!

Wij houden ervan, om aan uw 
kampeerwensen te voldoen.



NIEW

Wij hebben voor iedere kampeerder 
de passende tent – ook voor u.

Kwaliteit, innovatie, individualiteit en verscheidenheid. 

Sinds 1986 draait bij dwt alles alleen maar om tenten. Als gepassioneerde 
kampeerders weten wij: kamperen is niet hetzelfde als kamperen en ieder 
mens is anders. Het mag banaal klinken, maar wij bieden verschillende tentmo-
dellen aan om te voldoen aan de individuele voorkeuren van onze klanten, dus 
van u. En wel voor alle gebruiksdoeleinden. Uw tent staat meestal op dezelfde 
plaats? Dan bent u zeker geïnteresseerd in onze complete tenten. U houdt van 
flexibiliteit en gaat met de camper of campingbus op vakantie? Dan zijn onze 
praktische mobiele tenten en bustenten wat u zoekt. U wilt een zonnedak? 
Ook hier kunnen wij u verderhelpen. En dat is lang nog niet alles.

Alle producten van dwt voldoen aan onze eisen om altijd topkwaliteit aan te 
bieden. Even belangrijk: wij willen dat uw vakantie zo aangenaam mogelijk be-
gint. Daarom zijn een eenvoudige opbouw van onze tenten en gedetailleerde 
opbouwhandleidingen vanzelfsprekend. Net zoals permanente productverbete-
ringen. Suggesties en feedback hierover krijgen wij gelukkig vaak en regelmatig 
– van u.

Verscheidenheid kent bij dwt nauwelijks grenzen. Daarom ronden talrijke uit-
rustingsopties, speciale uitvoeringen en praktische toebehoren ons uitgebreide 
programma af. Op de volgende pagina’s kunt u uzelf daarvan overtuigen. 

Veel plezier!

Nieuwe modellen van de collectie 2015/16.

De belangrijke onderwerpen in één oogopslag op elk moment

Wij noemen u steeds de maximale prestatie van het model. Wat u er echter niet van hoeft 
te weerhouden om een tent voor het hele jaar of een seizoen mee op reis te nemen. U 
moet gewoon geen lichte reistent als seizoentent of tent voor het hele jaar gebruiken om 
de beschreven redenen. 

Innovatieve modellen met 6 of 10 cm Air-In luchtkamerconstructies.

Modellen met dit symbool zijn gemakkelijk en snel opgezet.

Deze modellen of accessoirepakketten hebben een prijsvoordeel.

Reistenten: 

· Moeten licht en handzaam zijn;

• Voor een afzienbare tijd van enkele weken in de vakantie kunnen 
worden ingezet;

• De basisuitrusting van deze modellen maakt een veilig en stevig 
opzetten mogelijk.

Seizoententen:

· Kunnen van voor- tot najaar op één plaats worden opgezet; 

· Sterk weefsel moet weer en wind, regen en zon, ook tijdens uw 
afwezigheid trotseren. Deels worden ramen met flappen beschermd en 
ventilatieopeningen kunnen afgesloten worden;

· De omvang van het stangenstelsel kunt u al naargelang de standplaats met 
aanvullende stangen praktisch uitbreiden.

Tenten voor het hele jaar: 

· Staan het hele jaar opgesteld;

· Onverslijtbaar en aan beide kanten PVC-gecoat weefsel verwerkt in het 
dak en in de zijwanden, alle materialen zijn UV-stabiel en gemakkelijk te 
onderhouden. De oppervlakken zijn vuilwerend uitgerust,

• Voor deze modellen bieden wij 28 mm en 32 mm stalen stangen als optie aan.
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Voor ieder wat wils in dit uitgebreide assortiment! U kunt kiezen 
uit verschillende maten en constructies. Er bestaan Modelen met of 
zonder grondzeil en verschillende mogelijkheden om uw tent met uw 
voertuig te verbinden. Geringe gewichten en kleine pakmaten zijn 
vanzelfsprekend.

Naast complete tenten en deeltenten behoren ook luifels tot de 
basisuitrusting van iedere kampeerder. Of u nu kiest voor een 
eenvoudig rechthoekig gesneden versie of een modulesysteem met 
uitbreidingsmogelijkheden, alle Modelen zijn een voordelig en licht 
alternatief voor zware zonneschermen.

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

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

Vrijstaande tenten zijn de juiste keuze wanneer u met uw camper 
op uw vakantiebestemming mobiel wilt blijven. Op basis van de 
hoogte van de deur en uw voertuig kiest u het juiste model. De extra 
oppervlakte voor uw voertuig dient als woonruimte of – wanneer u 
met uw voertuig onderweg bent – als opslagplaats voor meubels of 
sporttoestellen.

Naast het omvangrijke assortiment aan tentModelen bieden wij u ook 
een heleboel nuttige toebehoren. Geniet van een echt wooncomfort!

DEELTENTEN

vanaf pagina 44 vanaf pagina 58vanaf pagina 12

vanaf pagina 64 vanaf pagina 78vanaf pagina 73

LUIFELS

CAMPERTENTENBUSTENTEN SPECIALE UITVOERING

COMPLETE TENTEN

INHOUD

3



4



Wij hebben de stof, waaruit uw       
 vakantiedromen gemaakt zijn.

Vrije tijd, ontspanning, nieuwe indrukken – vakantie is gewoon de mooiste 
tijd van het jaar. Wij van dwt doen er alles voor om te garanderen dat u van 
uw vakantie kunt genieten: met hoogwaardige kwaliteitstenten, die van de 
planning over de productie tot de eindcontrole aan bijzonder strenge eisen 
moeten voldoen, zodat wij echt tevreden zijn met het resultaat. Want wij 
sturen alleen de beste tenten en luifels met u op vakantie.

Kwaliteit op alle niveaus.
Onder kwaliteit begrijpen wij veel meer dan hoogwaardig materiaal en 
zorgvuldige verwerking. Voor ons behoren ook een hoge functionaliteit van 
de tenten, een aantrekkelijk design en compromisloze service daartoe. En 
heel belangrijk: gekwalificeerde medewerkers die met passie aan het werk 
gaan en in ons productieatelier iedere nieuwe tent behandelen alsof het hun 
eigen tent zou zijn. Dat garanderen wij al meer dan 25 jaar.

Ontdek nu op de twee volgende pagina’s, hoeveel kwaliteit in iedere 
afzonderlijke dwt-tent zit.

KWALITEIT
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KWALITEIT 

Met de hand gemaakt: onze kwaliteitstenten.
Persoonlijkheid speelt bij dwt een belangrijke rol. Precies daarom worden 
onze tenten met de hand gemaakt. Met de ondersteuning van ultramoderne 
naaimachines hebben onze medewerkers alles onder controle en kunnen ze 
aan uw individuele wensen voldoen. 

En omdat bij een dwt-tent een passend dwt-tentframe hoort, produceren 
wij ook dat zelf.

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

Gekwalificeerd en gemotiveerd: onze medewerkers.
De productie van onze tenten vertrouwen wij uitsluitend toe aan uitste-
kend opgeleide medewerkers. Zij zetten de hoge technische eisen van de 
productontwikkeling om. Met ambachtelijke vakbekwaamheid en jarenlange 
ervaring produceren wij de hoogwaardige dwt-voortenten en -luifels.

Wij doen het liefst alles zelf.
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Kwaliteit betekent voor ons ook een uitgebreide service.

De keuze voor het juiste tentmodel is – niet alleen voor beginners – soms 
een complexe aangelegenheid, want de verschillen tussen onze tentmodellen 
zijn even veelzijdig als hun gebruiksmogelijkheden. Ook als het internet te-
genwoordig ontzettend veel informatie biedt, biedt uiteindelijk het individu-
ele advies van de deskundige verkoper het meest hulp bij de aankoopbeslis-
sing. Daarom luidt ons devies: Met uitgebreid advies naar de juiste tent. Uw 
verkoper ondersteunt u graag – of neem rechtstreeks contact op met ons:
telefoon 0561 / 94 87 70, www.dwt-zelte.com

Natuurlijk verheugen wij ons ook over uw bezoek aan onze stand op beur-
zen – of in Baunatal (D) in ons hoofdkantoor. Op beide plaatsen kunt u in 
alle rust onze tentmodellen bekijken.

En natuurlijk houdt onze service ook na de aankoop niet op. Als uw tent 
beschadigd zou raken, repareren wij de schade natuurlijk. Bij de modellen uit 
de comfort- en luxeklasse zijn ook individuele aanpassingen mogelijk. Spreek 
ons gewoon aan
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Wij hebben de tent  
 die perfect bij u past.

INDIVIDUALITEIT

Onze op maat gemaakte Individuele klasse: Atelier Chalet.
Soms moet het gewoon iets meer zijn – met een tent die volgens uw wensen 
op maat gemaakt wordt. Als u geen kant-en-klare tent koopt, moet u onze 
Individuele klasse eens van dichterbij bekijken. Want ook bij ons voortent-
model Atelier Chalet is niets kant-en-klaar.

Laat niets aan het toeval maar wel aan ons over. Samen met u ontwikkelen wij 
uw individuele Atelier Chalet en houden daarbij rekening met al uw wensen. 
Afmetingen, kleuren, ramen, deuren, erkers, dakvorm, uitrusting – de lijst met 
individualiseringsmogelijkheden is lang. Helemaal in tegenstelling tot de produc-
tietijd. Want wij willen dat u uw op maat gemaakte Atelier Chalet niet zoals veel 
auto’s pas na maanden in ontvangst kunt nemen.

Atelier Chalet p. 32 –37
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INNOVATIE

Wij brengen een  
 frisse wind in uw vakantie.

Een tent opbouwen in luttele minuten: met het Air-In-systeem.
Wij bij dwt kamperen uit passie. Daarom ligt het accent bij onze tenten 
op topkwaliteit, aantrekkelijk design, hoge functionaliteit – en innovatieve 
ideeën. Bijvoorbeeld voor een bijzonder eenvoudige tentopbouw. Met ons 
nieuwe Air-In-systeem bouwt u uw tent in slechts enkele minuten op – 
zonder hulp van derden.
In de plaats van een frame beschikken onze Air-In-modellen over slangen, 
die met behulp van een bijgeleverde luchtpomp opgepompt worden en voor 
stabiliteit zorgen. Hierdoor is niet alleen het vervelende sorteren van de 
stokken voor de tentopbouw verleden tijd maar er wordt ook ongeveer  
30 procent gewicht bespaard. En omdat wij vinden, dat dit gunstige vooruit-
zichten voor onbezorgde kampeerpret biedt, zullen wij ook in de toekomst 
aan innovatieve oplossingen voor onze tenten werken.

Bora Air  p. 55

Junior Air  p. 56

Garda Air  p. 57

Rapid Air  p. 71

Isola Air  p. 72

Luna Air  p. 74

Bora Air High p. 75
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COMPLETE TENTEN De complete tent strekt zich uit over de volledige lengte van de caravan en is 
daarmee de grootste variant van de voortent. Ze is geschikt voor de drie vakan-

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

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

de talloze mogelijkheden die wij u bieden.
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COMPLETE TENTEN

Primusklasse

Comfortklasse

Luxeklasse

Individuele klasse

De complete tenten  
 in het dwt-assortiment.

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

Ter oriëntatie hebben wij onze complete tenten in vier klassen onderver-
deeld. Naargelang de klasse behoren meer elementen tot de standaarduit-
voering, vanaf de Primus-klasse met 10 praktische uitrustingsdetails tot de 
Luxe-klasse, waarbij 26 details en toebehoren standaard voorzien zijn. Van 
instapmodel tot professionele tent – hier vindt u gegarandeerd de voortent 
die perfect aan uw behoeftes voldoet.

En voor individualisten hebben wij met ons model Atelier Chalet een com-
plete tent in ons assortiment, die u volgens uw wensen vrij kunt samenstellen. 
Pure luxe voor een eerlijke prijs. Vanaf bladzijde 32 komt u meer te weten! 

Gedetailleerde informatie over de uitrustingskenmerken van de 
complete tenten vindt u op de bladzijden 38/39 in deze cata-

logus. Meer informatie over de afzonderlijke tenten vindt u 
bovendien op www.dwt-zelte.com.
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PRINZ II

21

PRIMUSKLASSE

Het aantrekkelijke, 5-delige model met frisse, vriendelijke kleurge-
ving biedt een omvangrijke 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.
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3 4 5 6 7

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model) Prijs in €

Stalen nokstok, 25 x 1 mm (per stuk)  17,–       
Stalen stormstok, 22 x 1 mm (per stuk)  14,50       
Aluminiumframe 28 x 1 mm (meerprijs)  60,–       
Aluminium nokstok, 28 x 1 mm (per stuk)  22,–       
Aluminium stormstok, 25 x 1 mm (per stuk)  19,50       
Voordeelpakket „Pro“ staal * (Prijsvoordeel 20,–)  75,–       
Voordeelpakket „Pro“ aluminium ** (Prijsvoordeel 20,–)  95,–       
Vario-clip (op pagina 81)
Stormband plus (1 paarr)  36,–       
Binnenhemel  265,–       
Universele luifel Shadow Modul op pagina 78. Op deze pagina’s vindt u nog tal van andere 
fraaie extra’s.

Maat Maten in cm Gewicht in kg Prijs in €

9 791 - 820  28,0        695,–       
10 821 - 850  29,0        760,–       
11 851 - 880  31,0        805,–       
12 881 - 910  32,0        825,–       
13 911 - 940  33,0        855,–       
14 941 - 970  34,0        885,–       
15 971 - 1000  35,0        910,–       
16 1001 - 1030  37,0        930,–       
Gelieve in ieder geval onze richtlijnen met betrekking tot de aanbevolen maten op pagina 
42 in acht te nemen.

*) Voordeelpakket „Pro“ staal 
2 nokstokken van 25 x 1 mm
2 orkaanstokken van 22 x 1 mm
1 framespanner

**) Voordeelpakket „Pro“ 
aluminium 
2 nokstokken van 28 x 1 mm
2 orkaanstokken van 25 x 1 mm
1 framespanner

COMPLETE TENTEN
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 stormstokken, 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.

INFO: De 5-delige complete tenten kunnen niet alleen moeiteloos 
en gemakkelijk worden opgebouwd, maar bieden ook het voordeel dat 
ze op verschillende manieren kunnen worden gebruikt. Als luifel bijvoor-
beeld, met of zonder zijwanden.

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Aanbevolen extra stokken 

(zie pagina 82)

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

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

3  Uitstekende dwarsventilatie door aan beide 
zijden grote gaasramen met dichtritsbare 
folieflap.

4  Grote ramen bieden een aangename en 
luchtige atmosfeer.

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

6  Horizontale tunnelzomen: standaard 
ingenaaid, voor stabiliserende extra 
stokken.

7  Voordeelpakket „Pro“: wordt geleverd met 
2 nokstokken, 2 orkaanstokken en een 
frame spanner !

Maat 9–10 

Maat 11–12

Maat 13–16
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PRINZ PLUS

21

PRIMUSKLASSE

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

PVC-voortent tegen instapprijs
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3 4 5 6 7

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model) Prijs in €

Erker (B x  D) 145 x 230 cm  425,–       
Stalen nokstok, 25 x 1 mm (per stuk)  17,–       
Stalen stormstok, 22 x 1 mm (per stuk)  14,50       
Voordeelpakket „Pro“ staal * (Prijsvoordeel 20,–)  75,–       
Vario-clip (op pagina 81)
Stormband plus (1 paar)  36,–       
Binnenhemel  265,–       
Universele luifel Shadow Modul op pagina 78. Op deze pagina’s vindt u nog tal van andere 
fraaie extra’s.

Maat Maten in cm Gewicht in kg Prijs in €

10 821 - 850  38,0        770,–       
11 851 - 880  40,0        820,–       
12 881 - 910  41,0        855,–       
13 911 - 940  42,0        885,–       
14 941 - 970  43,0        920,–       
15 971 - 1000  44,0        945,–       
16 1001 - 1030  46,0        980,–       
17 1031 - 1060  47,0        1.000,–       
Gelieve in ieder geval onze richtlijnen met betrekking tot de aanbevolen maten op pagina 
42 in acht te nemen.

*) Voordeelpakket „Pro“ staal 
2 nokstokken van 25 x 1 mm
2 orkaanstokken van 22 x 1 mm
1 framespanner

COMPLETE TENTEN
Tentdiepte: ca. 240 cm

Luifel: ca. 20 cm

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

Voorwand: deelbaar en uitneembaar, oprolbare deur links van het mid-
den, ramen met gordijnen, horizontale tunnelzomen onder de ramen 
voor stormstokken of verandastokken. 

Zijwanden: uitneembaar; ingangsdeur zijdelings oprolbaar; horizontale 
tunnelzomen onder de ramen voor stormstokken, grote ventilatieramen 
met folieflap, met rits afsluitbaar. Erkeraanbouw aan de rechterzijwand 
mogelijk. 

Frame: 25 x 1 mm staal; wij raden aan vanaf  maat 11 twee extra  
dakstokken en vanaf maat 13 twee extra stormstokken.

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Aanbevolen extra stokken 

(zie pagina 82)

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

2  Uitstekende dwarsventilatie door grote 
gaasramen met folieflap aan beide zijden, 
met rits afsluitbaar.

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

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

5  Grote ramen bieden een aangename en 
luchtige atmosfeer.

6  Horizontale tunnelzomen: standaard 
ingenaaid, voor stabiliserende extra 
stokken.

7  Voordeelpakket „Pro“: wordt geleverd met 
2 nokstokken, 2 orkaanstokken en een 
frame spanner !

Maat 9–10 

Maat 11–12

Maat 13–16
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JUBILEE 25 ALU

32

1

incl. aluminium frame

PRIMUSKLASSE

Ons jubileumsmodel voor nieuwelingen: de lichte reistent overtuigt 
onder andere door grote heldere ramen in de voorwand die van 
UV-absorberende folie zijn voorzien alsook grote lange ventilaties in de 
gevel en grote ventilaties in de zijden. In totaal bekoort Jubilee 25 Alu door 
zijn fantastische prijs-prestatieverhouding!

Dakspanset
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4 5 6 7

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model) Prijs in €

Aluminium nokstok, 28 x 1 mm (per stuk)  22,–       
Aluminium stormstok, 25 x 1 mm (per stuk)  19,50       
Vario-clip (op pagina 81)
Stormband plus (1 paar)  36,–       
Binnenhemel  265,–       
Universele luifel Shadow Modul op pagina 78. Op deze pagina’s vindt u nog tal van andere 
fraaie extra’s.

Maat Maten in cm Gewicht in kg Prijs in €

9 791 - 820 21,0  895,–       
10 821 - 850 24,0  925,–       
11 851 - 880 27,0  985,–       
12 881 - 910 28,0  1.040,–       
13 911 - 940 29,0  1.110,–       
14 941 - 970 30,0  1.150,–       
15 971 - 1000 31,0  1.185,–       
16 1001 - 1030 33,0  1.230,–       
Gelieve in ieder geval onze richtlijnen met betrekking tot de aanbevolen maten op pagina 
42 in acht te nemen.

COMPLETE TENTEN
Tentdiepte: circa 240 cm

Luifel: circa 20 cm

Materiaal: dak en wanden van trailtex, één zijde gecoat en afwasbaar, 
luchtdoorlatend, lichtecht en extreem licht; hooggetrokken spat- en sli-
kranden van hoogwaardige, aan beide zijden gecoate en weerbestendige 
polyester.

Voorwand: 2-delig en uitneembaar; rondboogdeur zijdelings wegrolbaar; 
grote ramen die 90% van de UV-straling absorberen.

Zijwand: uitneembaar; elke zijwand heeft een groot transparant raam 
met gordijn en een gaasraam, met stoffen flap door ritssluiting sluitbaar, 
alsook een ingangsdeur.

Frame: standaard met aluminiumstokken 28 x 1 mm met dwt-locksys-
teem (DLS); vanaf maat 11 raden wij twee extra dakstokken aan, vanaf 
maat 13 twee extra orkaanstokken. 

INFO: Het gebruik van aluminium stokken is aanbevolen bij lichte 
reistenten en luifels. In vergelijking met stalen stokken reduceren alumi-
nium stokken het totale gewicht van uw voortent en creëren ze laadre-
serves in uw caravan. De stok geeft vorm aan uw tent. Uw tent dient 
tegen plotseling veranderende weersomstandigheden bestand te zijn, 
het is niet aan te raden om op extra stokken te besparen. Aluminium 
weegt niet veel, het geanodiseerde laagje beschermt tegen roest en een 
speciaal onderhoud na gebruik is niet nodig.

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Aanbevolen extra stokken 

(zie pagina 82)

1  De dakspanset zorgt voor voldoende spanning 
van het dak. Te veel regenwater kan tot 
waterzakken leiden. Om dit gevaar tot een 
minimum te reduceren zorgt dit extraatje 
voor egalisatie en trekt het het weefsel over 
de nokstokken. Bestel deze tool nu, de 
dakstokken worden dan meteen meegeleverd. 

2  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.

3  Voor het populaire verandaeffect rolt u de 
voorwand tot de helft of helemaal naar 
beneden.

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

5  In beide zijden bevindt zich een ingang.

6  De beide nieuw ontwikkelde ventilaties 
in de gevel bieden een optimale 
luchtuitwisseling met die van de zijwand.

7  Extra pakket: tassenset en framespanner.  
U bespaart € 95,–!

Maat 9–10 

Maat 11–12

Maat 13–16
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FOX FRESH

21

COMFORTKLASSE

Tijdens de zomer is iedere mogelijke ventilatie in de tent welkom. In de 
voorwand en in de zijwanden zijn grote ‘Fresh’-ventilatieramen ingenaaid 
die veel luchtverversing garanderen en ’s avonds insecten buiten houden. 

inclusief windscherm Fyn II
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Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model) Prijs in €

Erker (B x  D) 145 x 230 cm  425,–       
Stalen frame 28 x 1 mm (meerprijs)  70,–    
Aluminium frame 28 x 1 mm (meerprijs)  70,–    
Pakket stormstokken Maat 10-12  120,–    
Pakket stormstokken Maat 13-18  150,–    
Vario-clip (op pagina 81)
Stormband plus (1 paar)  36,–    
Binnenhemel  265,–    
Universele luifel Shadow Modul op pagina 78. Op deze pagina’s vindt u nog tal van andere 
fraaie extra’s.

Maat Maten in cm Gewicht in kg Prijs in €

10 821 - 850 32,0  1.115,–    
11 851 - 880 36,0  1.185,–    
12 881 - 910 36,0  1.235,–    
13 911 - 940 40,0  1.310,–    
14 941 - 970 41,0  1.355,–    
15 971 - 1000 41,0  1.395,–    
16 1001 - 1030 42,0  1.445,–    
17 1031 - 1060 43,0  1.465,–    
18 1061 - 1090 45,0  1.515,–    
Gelieve in ieder geval onze richtlijnen met betrekking tot de aanbevolen maten op pagina 
42 in acht te nemen.

COMPLETE TENTEN
Tentdiepte: circa 240 cm 

Luifel: circa 20 cm

Materiaal: dak uit hoogwaardig, aan beide zijden met kunststof gecoate 
polyester, weerbestendig, gelakt en volledig afwasbaar. Voor- en zijwan-
den uit trailtex TOP, aan één zijde gecoate polyester, licht, lichtecht en 
afwasbaar. Raamfolies UV-absorberend. Spat- en slikranden van aan 
beide zijden met kunststof gecoate polyester, onderhoudsvriendelijk.

Voorwand: de voorwand kan worden gesplitst en de segmenten zijn 
onderling verwisselbaar. De ingangsdeur is oprolbaar en het grote venti-
latieraam in de voorwand zorgt voor een optimale verluchting en ther-
misch evenwicht in de tent. Het muggengaas wordt door middel van 
een doorzichtige flap van buiten uit met ritssluiting bedekt. Een goede 
verluchting is belangrijk om de vorming van condenswater tot een mini-
mum te herleiden!

Zijwand: de beide zijwanden beschikken over een groot ventilatieraam 
uit muggengaas, dat ook bij slecht weer kan worden gebruikt. De flap 
kan zo worden uitgespand dat er geen vocht doorheen het muggengaas 
kan dringen. De ingangsdeur is zijdelings oprolbaar, dakrail om achteraf 
een regengoot aan te brengen. Erkeraanbouw aan de rechterzijwand 
mogelijk.

Frame: 25 x 1 mm staal; vanaf maat 11 met 2 extra dakstokken, vanaf 
maat 13 met twee extra orkaanstokken.

Standaard: de windbescherming Fyn II, 450x140 cm, behoort tot de stan-
daarduitvoering. U bespaart € 119,– !

Maat 10

Maat 11–12

Maat 13–18

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Aanbevolen pakket storm-

stokken (zie pagina 82)

1  De deur kan naar rechts worden open 
gezet. De wanddelen kunnen omlaag 
worden geklapt en zo in een veranda 
worden getransformeerd.

2  Alle delen van de voor- en zijwanden 
kunnen eruit gehaald worden.

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

4  De flap van het ventilatieraam in de zijwand 
kan zo worden uitgespand dat er ook bij 
regen verlucht kan worden en toch geen 
regenwater in de tent binnendringt.

5  De voorwandhelften kunnen door elkaar 
worden vervangen. U kunt de deur 
daardoor op 2 verschillende posities 
plaatsen.

6  Het ventilatieraam in de voorwand is 
bijzonder handig wanneer er bij warme 
temperaturen voldoende moet worden 
verlucht.

Windscheerm Fynn II: Aangenaam extra comfort op alle plaatsen waar de wind waait.
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 binnenstokken worden met klitband aan het 
tentdoek bevestigd. De horizontale spanstokken worden door tunnelzomen gevoerd en geven het windscherm stabiliteit. 
Accessoires: afspanlijnen met bodemanker en bodemplaten met ijzeren haringen.
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RIVA

2 31

COMFORTKLASSE

Deze voortent bewijst dat design en functie 
wonderbaar harmoniëren. Riva brengt in geestdrift 
een volledig innovatieve tentvorm. Het ronde frame 
zorgt niet alleen optisch voor een indrukwekkende look 
maar creëert ook veel plaats!
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4 6 75

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model) Prijs in €

Aluminium frame 28 x 1 mm (meerprijs)  70,–       
Gripstopsluitingen (1 set) voor stalen frame  90,–       
Gripstopsluitingen (1 set) voor alu frame  100,–       
Vario-clip (op pagina 81)
Stormband plus (1 paar) 36,–
Universele luifel Shadow Modul op pagina 78. Op deze pagina’s vindt u nog tal van andere 
fraaie extra’s.

Maat Maten in cm Gewicht in kg Prijs in €

12 881 - 910 49,0  1.420,–       
13 911 - 940 50,0  1.475,–       
14 941 - 970 51,0  1.525,–       
15 971 - 1000 52,0  1.570,–       
16 1001 - 1030 53,0  1.625,–       
17 1031 - 1060 54,0  1.660,–       
Gelieve in ieder geval onze richtlijnen met betrekking tot de aanbevolen maten op pagina 
42 in acht te nemen.

COMPLETE TENTEN
Tentdiepte: circa 240 cm

Luifel: circa 20 cm

Materiaal: Voorwand: de voorwandhelften zijn uitrits- en uitwisselbaar; 
de voorwand kan half of helemaal tot veranda worden omgeklapt; toe-
gangsdeur oprol- of naar opzij wegrolbaar; speciaal gordijnensluitsys-
teem; vast ingenaaide, met folieflap afsluitbare elementen van muskieten-
gaas voor doeltreffende dwarsventilatie; verhoogde balustrade, hierdoor 
kunnen kampeerkasten uit het zicht worden geplaatst.

Zijwand: beide zijwanden beschikken over een groot ventilatieraam van 
muggengaas; ventilatieramen afsluitbaar door flap van transparante folie; 
raam compleet van gordijnen voorzien, speciale dakrail voor het aan-
brengen achteraf van dakgoten.

Frame: 25 x 1 mm staalframe, voordak versterkt met voordakframe en 
afstandstukken. 28 mm aluminium frame tegen toeslag leverbaar.

INFO: De gebogen dakvormen verhogen de stabiliteit van het tent-
frame en zorgen ook voor een betere windstabiliteit van de voortent. 
De hogere dakhelling en de lagere zijwanden verminderen de kans op 
waterophopingen op het dak en verbeteren de aerodynamica van de 
voortent.

TIP: Een ideale reis- en seizoentent dankzij het gebruik van licht tent-
materiaal van het dak en van de wandelementen. Speciaal voor de reis 
raden we het optionele en gewichtsreducerende aluminiumframe van 
28x1 mm aan. 

Maat 12–17

Frameschetsen
– Standaarduitvoering

1  Grote ramen en efficiënte 
ventilatiesegmenten zorgen voor helderheid 
en een aangenaam klimaat.

2  De voorwandhelften kunnen door elkaar 
worden vervangen. U kunt de deur 
daardoor op 2 verschillende posities 
plaatsen.

3  In elke zijwand bevinden zich een deur en 
een groot ventilatieraam.

4  De hoge ramen laten veel licht in de ruimte 
vallen, de gordijnen creëren een gezellige 
sfeer.

5  Beide ventilaties in de voorwand zijn 
belangrijk voor een goede luchtcirculatie.

6  Deze nokventilatie laat de warme lucht 
ontsnappen en zorgt voor een aangenaam 
klimaat in uw tent.

7  De doorzichtige, heldere raamafdekkingen 
worden bij vochtig weer gesloten en bieden 
desondanks vrij zicht.
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FOCUS 

2 31

COMFORTKLASSE

FOCUS Grijs

FOCUS Blauw

Design en functie, zonder compromissen 
– dat is Focus. Zijn moderne look wordt 
onderstreept door veel ruimte en licht, die ook 
voor een woongevoel zorgen. Maar ook de functi-
onaliteit komt niet te kort: Focus is veelzijdig bruikbaar 
en uiteraard zeer stabiel. Wat wil men nog meer?
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4 5 6 7 8 9

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model) Prijs in €

Gripstopsluitingen (1 set) maat 10 – 12  35,–    
Gripstopsluitingen (1 set) maat 13 – 17  50,–    
Aluminium nokstok, 28 x 1 mm (- 200 cm; per stuk)  21,–    
Aluminium stormstok, 28 x 1 mm (per stuk)  21,–    
Aluminium uitzestok, 28 x 1 mm (per stuk)  20,–    
Vario-clip (op pagina 81)
Stormband plus (1 paar)  36,–    
Andere extra‘s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 78.

Maat Maten in cm Gewicht in kg Prijs in €

10 821 - 850 25,0  1.375,–    
11 851 - 880 26,0  1.425,–    
12 881 - 910 27,0  1.470,–    
13 911 - 940 30,0  1.525,–    
14 941 - 970 31,0  1.560,–    
15 971 - 1000 32,0  1.610,–    
16 1001 - 1030 33,0  1.650,–    
17 1031 - 1060 34,0  1.705,–    
Gelieve in ieder geval onze richtlijnen met betrekking tot de aanbevolen maten op pagina 
42 in acht te nemen.

COMPLETE TENTEN
Dakdiepte: circa 210 cm

Bodemdiepte: circa 300 cm

Materiaal: vdak en wanden van trailtex, één zijde gecoat polyesterweef-
sel; luchtdoorlatend, lichtbestendig en licht; ramen van hoogwaardige 
UV-absorberende raamfolie ( 90%); slikrand van robuust, aan beide 
zijden gecoat polyesterweefsel, weersbestendig en compleet afwasbaar. 

Voorwand: 3-delig en uitneembaar; deur naar boven rolbaar; grote 
ramen met binnen in verduisterende f lappen, die van boven en van 
beneden opengeritst kunnen worden. In het midden een deur om 
omhoog te rollen met ventilatie.

Zijwanden: elke zijwand beschikt over een groot ventilatieraam met 
externe stoffen flap die bij slecht weer naar buiten kan worden geklapt 
en afgespannen. 

Frame: tandaard uitgerust met aluminium frame 32 x 1,5 mm; maat 10-12 
wordt geleverd met 1 dakstok en 2 stormstokken 28 x 1 mm alumini-
um maat 13-17 wordt geleverd met 3 dakstokken en 2 stormstokken 
28 x 1 mm aluminium

INFO: De buitengewone tentvorm als lichte reistent is erg windsta-
biel, de tent is nl. gemaakt zonder petluifel. Dit innovative model is stan-
daard uitgerust met een stabiele boogstok bestaande uit een aluminium 
buis van 32x1,5 mm. Deze boog loopt over de volledige breedte van de 
tent via stokkanalen. Het meegeleverde zon- en weerscherm beschermt 
de nokventilatie in de ingangsdeur.

Maat 10–12 

Maat 13–17

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Aanbevolen extra stokken 

(zie pagina 82)

1  Geen petluifel en voorzien van schuin ge-
plaatste wanden voor meer windstabiliteit.

2  Hier zijn beide externe voorwanddelen als 
windscherm ingetrokken. De luifel biedt 
schaduw.

3  Als eenvoudige en snel opgebouwde luifel 
is het voor korte oponthouden de juiste 
keuze.

4  Alle ramen van de voorwand kunnen met 
interne flappen worden gesloten.

5  Als eenvoudige en snel opgebouwde luifel 
is het voor korte oponthouden de juiste 
keuze.

6  Door de opening in de voorwand stroomt 
verse lucht naar binnen.

7  De zonbeveiliging van de voorwand dient 
tegelijkertijd ter beschutting tegen regen 
en wind direct boven de ingang. Het is aan 
te raden om hiervoor een opstelstok te 
gebruiken.

8  De flappen van de zijwand kunnen worden 
naar buiten geklapt en afgespannen zodat 
ook bij slecht weer verse lucht in de tent 
kan raken. 

9  De buizen van het frame worden over de 
hele tentbreedte in kanalen geleid opdat 
een optimale pasvorm is gegarandeerd.
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PARADIES II 240/280/300

21

240
280

300
COMFORTKLASSE

Met zijn uitstekende, zorgvuldig afgewerkte materialen laat het 
aantrekkelijke, extreem robuuste model Paradies II 240 niets 
te wensen over. Qua uitvoering, materiaal en functionaliteit is de 
Paradies II 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. In elk van deze drie Modelen voelt u zich meteen thuis voor 
sei zoen- en jaarcamping, maar tevens uitermate attractief geprijsd! De afgebeelde 
erker is een extraatje en moet separaat besteld worden

3 Tentdiepten

Erker alstublieft als extra bestellen
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3

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model) Paradies II 240
Prijs in €

Paradies II 280
Prijs in €

Paradies II 300
Prijs in €

Erker (BxD) 145 x 230 cm  425,–        425,–        425,–       
Stalen frame 28 x 1 mm (meerprijs)  70,–       --- ---
Stalen frame 32 x 1,5 mm (meerprijs)  170,–        130,–        130,–       
Aluminium frame 32 x 1,5 mm (meerprijs)  240,–        200,–        200,–       
Pakket stormstokken Maat 9 - 12  120,–        120,–        120,–       
Pakket stormstokken Maat 13 - 20  150,–        150,–        150,–       
Pakket stormstokken Maat 21 - 22  170,–       --- ---
Vario-clip (op pagina 81)
Tochtstrook met ventilatie (op pagina 80) vanaf 59,– vanaf 59,– vanaf 59,–
Stormband plus (1 paar) 36,– 36,– 36,–
Binnenhemel  265,– 285,– 305,–
Universele luifel Shadow Modul op pagina 78. Op deze pagina’s vindt u nog tal van andere fraaie extra’s.

Maat Maten 
in cm

Gewicht 
in kg

Paradies II 240 
Prijs in €

Gewicht 
in kg

Paradies II 280 
Prijs in €

Gewicht 
in kg

Paradies II 300
Prijs in €

9 791 - 820 38,0  1.285,–       --- --- --- ---
10 821 - 850 39,0  1.345,–       45,0  1.495,–       46,5  1.610,–       
11 851 - 880 44,0  1.380,–       51,0  1.570,–       52,5  1.685,–       
12 881 - 910 45,0  1.425,–       52,0  1.655,–       53,5  1.785,–       
13 911 - 940 49,0  1.465,–       57,0  1.680,–       58,5  1.800,–       
14 941 - 970 51,0  1.510,–       58,0  1.780,–       59,5  1.910,–       
15 971 - 1000 52,0  1.545,–       59,0  1.840,–       60,5  1.970,–       
16 1001 - 1030 54,0  1.595,–       62,0  1.915,–       63,5  2.045,–       
17 1031 - 1060 55,0  1.640,–       64,0  1.965,–       65,5  2.105,–       
18 1061 - 1090 60,0  1.690,–       68,0  2.070,–       69,5  2.215,–       
19 1091 - 1120 61,0  1.805,–       69,0  2.260,–       70,5  2.420,–       
20 1121 - 1150 62,0  2.115,–       --- --- --- ---
21 1151 - 1180 68,0  2.175,–       --- --- --- ---
22 1181 - 1210 69,0  2.285,–       --- --- --- ---
Gelieve in ieder geval onze richtlijnen met betrekking tot de aanbevolen maten op pagina 42 in acht te nemen.

COMPLETE TENTEN
Paradies II 240 Paradies II 280 Paradies II 300

Tentdiepte: circa 240 cm circa 280 cm circa 300 cm
Luifel: circa 20 cm circa 20 cm circa 20 cm

Materiaal: dak, voor- en zijwanden zijn ver-
vaardigd 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 uitneem-
baar en kunnen onderling gewisseld worden; 
ramen met dichtr itsbare raamf lappen, 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 ven-
tilatieraam en raamflap rechts mogelijk.

Frame: 25 x 1 mm staal (28 x 1 mm staal bij 
Paradies II 280/300); vanaf maat 11 levering 
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.

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

2  Wanneer u de voorwand helemaal of gedeeltelijk 
omrolt, voelt u zich als op een veranda - 
tunnelzomen voor de stokken zijn ingenaaid!

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Aanbevolen pakket storm-

stokken (zie pagina 82)

Maat 9–10 

Maat 11–12

Maat 13–17

Maat 18–20

Maat 21–22

3  Met zijn enorme diepte biedt Paradies II 
280/300 heel veel comfort en het 
versterkte frame zorgt voor een 
gegarandeerd stevige stand. De 
voorwandhelften kunnen door elkaar 
worden vervangen. U kunt de deur 
daardoor op 2 verschillende posities 
plaatsen.

INFO: Onze Modelen van de com-
fortklasse voldoen aan de vereisten van 
ervaren kampeerders. Of u nu kiest voor 
een reis- of seizoenstent, de materiaalse-
lectie en de uitrusting zijn steeds op het 
geadviseerde gebruik afgestemd. Dankzij 
de aangeboden opties kunt u uw tent 
optimaal aan het gebruik in de toekomst 
en vooral aan het voorspelde weer aan-
passen. Voor diegene die meer ruimte 
wensen in de voortent, bieden we een 
selectie aan Modelen met verschillende 
tentdieptes. Let bij het kiezen van uw 
voortent uiteraard op het dessin, maar 
ook op het materiaal, de stokken en de 
praktische uitrusting.
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TANGO 240/300

21

240
300

LUXEKLASSE

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

2 tentdiepten

De afbeelding toont Tango 300
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4 5 63

97

108

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model) Tango 240
Prijs in €

Tango 300
Prijs in €

Erker (BxD) 145 x 230 cm  465,–        465,–       
Stalen frame 32 x 1,5 mm (meerprijs)  130,–        130,–       
Aluminium frame 32 x 1,5 mm (meerprijs)  200,–        200,–       
Pakket stormstokken Maat 10 - 12  120,–        120,–       
Pakket stormstokken Maat 13 - 20  150,–        150,–       
Pakket stormstokken Maat 21 - 22  170,–        170,–       
Vario-clip (op pagina 81)
Tochtstrook met ventilatie (op pagina 80) vanaf 59,– vanaf 59,–
Stormband plus (1 paar) 36,– 36,–
Binnenhemel  265,–  305,– 
Universele luifel Shadow Modul op pagina 78. Op deze pagina’s vindt u nog tal van 
andere fraaie extra’s.

Maat Maten 
in cm

Gewicht 
in kg

Tango 240 
Prijs in €

Gewicht 
in kg

Tango 300 
Prijs in €

10 821 - 850 43,0  1.610,–       48,0  1.830,–       
11 851 - 880 52,0  1.660,–       54,0  1.920,–       
12 881 - 910 54,0  1.705,–       57,0  2.035,–       
13 911 - 940 60,0  1.760,–       62,0  2.085,–       
14 941 - 970 61,0  1.805,–       64,0  2.180,–       
15 971 - 1000 63,0  1.850,–       65,0  2.265,–       
16 1001 - 1030 68,0  1.920,–       68,0  2.340,–       
17 1031 - 1060 69,0  1.965,–       69,0  2.410,–       
18 1061 - 1090 74,0  2.035,–       74,0  2.525,–       
19 1091 - 1120 75,0  2.185,–       75,0  2.740,–       
20 1121 - 1150 75,0  2.530,–       77,0  3.130,–       
21 1151 - 1180 81,0  2.610,–       83,0  3.225,–       
22 1181 - 1210 --- --- 84,0  3.260,–       
Gelieve in ieder geval onze richtlijnen met betrekking tot de aanbevolen maten op pagina 
42 in acht te nemen.

COMPLETE TENTEN
Tango 240 Tango 300

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

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

Voorwand: 3-delig, alle segmenten kunnen worden weggenomen 
en door elkaar vervangen; ramen met raamflappen en ritssluiting; 
ingangsdeur verzetbaar en naar boven rolbaar; veranda-effect; hori-
zontale en verticale tunnelzomen met klitbandsluiting; tassen voor 
verandastokken en klitbandsluitingen.

Zijwanden: uitneembaar, ingangsdeur zijdelings wegrolbaar; gaas-/
folieraam; dubbele raamflappen, Weefselflappen afsluitbaar met rits-
sluiting; ramen van gordijnen voorzien; verticale en horizontale tun-
nelzoom voor stormstokken met klittenbandsluiting; erkeraanbouw 
aan de rechterzijde mogelijk. 

Tango 300: met een bijkomend ventilatieraam aan beide kanten.

Frame: Tango 240 en Tango 300 met 28 x 1 mm staal incl. luifel-
spanstokken met twee afstandstukken; vanaf maat 11 met twee extra 
dakstokken, vanaf maat 13 met twee extra orkaanstokken, vanaf maat 
18 met 4 extra nok stokken. Optioneel ook met 32 x 1,5 mm stalen 
resp. aluminium frame tegen toeslag verkrijgbaar.

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

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

2  De raamflappen beschermen tegen 
ongewenste blikken en de folies tegen UV-
straling.(de afbeelding toont Tango 240).

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

4  Dit ruimtecomfort is optimaal voor gebruik als 
seizoentent of tent voor het hele seizoen.

5  De ritsafdekkingen beschermen tegen 
vroegtijdige verontreiniging en zonnestralen.

6  Bij regen biedt deze hoes boven het 
ventilatieraam speciale bescherming.

7  Horizontale tunnelzomen met klitbandsluiting 
voor de bevestiging van stormstokken / 
verandastokken ter stabilisering tegen wind.

8  Verticale tunnelzoom in het midden van de 
voorwand ter bevestiging van het middelste 
framebeen.

9  Individuele, traploos verstelbare 
bodemafspanning.

10  Mooi zuiver: een dubbele 
verrottingsbestendige strook bedekt de 
afspanning; buiten loopt regenwater weg; 
binnen wordt de bodem afgedicht.

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Tunnelzomen dak
– Aanbevolen pakket storm-

stokken (zie pagina 82)

Maat 10 

Maat 11–12

Maat 13–17

Maat 18–20

Maat 21–22

Opmerking: de bevestiging 
van de nokstokken in het 
dak door tunnelzoom en 
tentstokhouder (serie) 
zorgt voor een betere 
verbinding van frame en 
tentdak. Het gebruikelijk 
“slaan” van het tentdak 
bij sterke wind wordt zo 
verminderd.
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CARAT 240/280

21

240
280

LUXEKLASSE

Pure stabiliteit: dit nieuwe exclusieve model voldoet aan de 
strengste eisen wat betreft functionaliteit en materiaal. Het extreme 
weerstandsvermogen, de hoogwaardige afwerking en in het bijzonder de 
individuele opbouw van de voorwand zorgen ervoor dat Carat de perfec-
te keuze is voor ieder seizoen. De geventileerde tochtstrook en de variabele 
bodemafspanning zijn praktische onderdelen voor deze tent voor het hele jaar. 

2 tentdiepten
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6

5

7

8

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model) Carat 240
Prijs in €

Carat 280
Prijs in €

Erker (BxD) 145 x 230 cm  465,–        465,–       
Stalen frame 32 x 1,5 mm (meerprijs)  140,–        140,–       
Aluminium frame 32 x 1,5 mm (meerprijs)  210,–        210,–       
Pakket stormstokken Maat 11 - 12  120,–        120,–       
Pakket stormstokken Maat 13 - 19  150,–        150,–       
Binnenhemel  265,–        285,–       
Vario-clip (op pagina 81)
Tochtstrook met ventilatie (op pagina 80) vanaf 59,– vanaf 59,–
Stormband plus (1 paar) 36,– 36,–
Universele luifel Shadow Modul op pagina 78. Op deze pagina’s vindt u nog tal van 
andere fraaie extra’s.

Maat Maten 
in cm

Gewicht 
in kg

Carat 240 
Prijs in €

Gewicht 
in kg

Carat 280 
Prijs in €

11 851 - 880 67,0  1.870,–       68,5  2.075,–       
12 881 - 910 68,0  1.935,–       69,5  2.145,–       
13 911 - 940 72,0  2.005,–       73,5  2.225,–       
14 941 - 970 73,0  2.050,–       74,5  2.275,–       
15 971 - 1000 74,0  2.120,–       75,5  2.355,–       
16 1001 - 1030 76,0  2.185,–       77,5  2.425,–       
17 1031 - 1060 77,0  2.260,–       78,5  2.505,–       
18 1061 - 1090 82,0  2.330,–       83,5  2.585,–       
19 1091 - 1120 83,0  2.485,–       --- ---
Gelieve in ieder geval onze richtlijnen met betrekking tot de aanbevolen maten op pagina 
42 in acht te nemen.

COMPLETE TENTEN
Carat 240 Carat 280

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

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

Voorwand: 3-delig, alle segmenten zijn verwijderbaar en onderling uit-
wisselbaar; raam met raamflappen en ritssluiting, ingangsdeur verplaats- 
en oprolbaar; verandaeffect, horizontale en verticale tunnelzomen met 
klittenbandsluiting voor stormstokken; Tunnels voor verandastokken met 
klitbandsluitingen.

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

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

INFO: De vorming van condenswater is een natuurkundige reactie 
en is afhankelijk van de luchtvochtigheid en van de temperatuursveran-
deringen. Maak gebruik van de ventilatie mogelijkheden (gaasramen, hor, 
nokventilatie) van uw tent, om de luchtcirculatie binnen in de tent moge-
lijk te maken. Sluit uw tent niet “luchtdicht” af. De nokventilatie is een 
vorm van gedwongen circulatie, die samen met de optionele ventilatie en 
met ventilatiegaten in de tochtstrook de luchtcirculatie garandeert, ook 
wanneer u er niet bent.

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

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

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

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

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

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

7  Individuele, traploos verstelbare 
bodemafspanning.

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

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Tunnelzomen dak
– Aanbevolen pakket storm-

stokken (zie pagina 82)

Maat 11-12 

Maat 13–17

Maat 18–19

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

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10

INDIVIDUELE KLASSE

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 weergaloze scala van uitrustingsvarianten. Details voor net dat 

kleine beetje extra comfort. Deze details zijn bij de individuele dwt-klasse standaarduitvoering en zonder 
meerprijs verkrijgbaar.

1  Beschut: dankzij de verhoogde borstwering is 
het mogelijk om meubels te plaatsen, zonder 
dat het raam afgedekt wordt.

2  Ruim: aan de zijwand kan er zonder problemen 
een erker worden aangebouwd. De erker is 
leverbaar tegen bijbetaling.

3  Luchtdoorlatend: De ventilatiegaten in de 
tochtstrook bieden extra circulatie, ook 
wanneer u er niet bent. Tevens reduceren ze 
de vorming van condenswater.

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

5  Dfubbele gordijnrail

6  Horizontale tunnelzomen (ca. 60 cm),  
met klitbandsluiting.

7  Door middel van de lange klittenbanden aan de 
wanden worden de stangen aan de tentdoek 
bevestigd.

8  In het dak zijn per standaard geleverde 
dakstang 2 tunnelzomen ingenaaid.

9  Individuele, variabel plaatsbare bodem 
afspanning

10  Aan de hoeken is de slikrand aan elkaargenaaid 
voor een betere afdichting.

Twee Modelen, die uw dromen werkelijkheid laten 
    worden – ontdek de mogelijkheden!
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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 1

4 5 6

2 3

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

Tweede grote ventilatieraam: 
135,– € / Stk.

Boogdeur:  
65,– € / Stk.

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

Panoramaraam, enkel: 
125,– € / Stk.

Vierde standaardraam: 
80,– € / Stk.

ATELIER CHALET  \ \  COMPLETE TENTEN 

Al bij de standaarduitvoering kunt u de opbouw van uw tent afstemmen 
op de vereisten van uw standplaats. Alle segmenten van de vierdelige 
voorwand kunnen willekeurig verplaatst en de beide zijwandsegmenten 
kunnen probleemloos onderling verwisseld worden.

Zijwand A, 2-delig  
met groot ventilatieraam

Voorwand, 4-delig
(vanaf Maat 18, 6-delig)

Zijwand B, 1-delig
met groot ventilatieraam

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

Onder www.dwt-zelte.com vindt u 
in de rubriek „Complete tenten“ bij 
Atelier Chalet een handige checklist 

als PDF. Aan de hand daarvan kunt u uw tent 
optimaal opbouwen naar uw eigen wensen!

1  Tweede, groot ventilatieraam, vervangt de 
standaard zijwand A. Afsluitbaar met folie 
en pvc-flap. 

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

3  Vierde standaardraam in de voorwand 
vervangt de standaard toegangsdeur.

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

5  Panoramaraam Plus (met gaas), vervangt 
een raam- of het deursegment in de 
voorwand en houdt insecten buiten.

6  Panoramaraam enkel, vervangt een 
standaardsegment in de voorwand.

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. 

Vanaf nu kunt u de tentdiepte nog persoonlijker kiezen. Naast de 
bestaande dieptewijzigingen van 241 tot 300 cm is nu ook een diepte van 
301 tot 350 cm als optie mogelijk. Wij vinden het belangrijk dat u ook 
echt kunt profiteren van de mooiste dagen van het jaar. Daarom een 
overzicht van alle mogelijke wijzigingen.

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

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

Scan met uw mobiele telefoon onze 
QR-code en ontvang meer informatie op
www.dwt-zelte.de/flexibele-inrichting

240 (Standard)

Individueel tot 350 cm tentdiepte
Tentdiepte

Flexibel model al in de 
standaarduitvoering

De details van de standaarduitvoering op een rijtje:

Wijzigingsopties voor de voor- en zijwand:

Materiaal
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ATELIER CHALET

INDIVIDUELE KLASSE

KONDOR 

Polyester-met  
PVC-coating

DELPHIN 

Polyester-met  
PVC-coating

ATLANTIK

(donkerblauw/grijs) 
Polyester-met  
PVC-coating

ONYX

Polyester-met  
PVC-coating

GRANIT

Leacryl-markiesstof

RUBIN 

Polyester-met  
PVC-coating

Rondomdak

34



A Seitenwand
Tür/Fenstersegment

Vorderwand B Seitenwand
großes Lüftungsfenster

Maat Maten in cm Gewicht in kg Prijs in €

12 881 - 910 68,0  2.915,–       
13 911 - 940 73,0  2.965,–       
14 941 - 970 75,0  3.025,–       
15 971 - 1000 77,0  3.125,–       
16 1001 - 1030 81,0  3.190,–       
17 1031 - 1060 83,0  3.255,–       
18 1061 - 1090 89,0  3.590,–       
19 1091 - 1120 91,0  3.670,–       
20 1121 - 1150 93,0  3.715,–       
21 1151 - 1180 100,0  3.765,–       
22 1181 - 1210 102,0  3.855,–       
Verandering in diepte 241 - 260 cm  205,–       
Verandering in diepte 261 - 280 cm  280,–       
Verandering in diepte 281 - 300 cm  345,–       
Verandering in diepte 301 - 350 cm 
(incl. stalen stokken van 32 x 1,5 mm)

 520,–       

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model) Prijs in €

Erker (B x D) 145 x 230 cm 
(vanaf tentdiepte 330 cm, geen erker mogelijk)

 515,–       

Stalen frame 32 x 1,5 mm (meerprijs)  140,–       
Aluminium frame 32 x 1,5 mm (meerprijs)  210,–       
Pakket stormstokken Maat 9 - 12  120,–       
Pakket stormstokken Maat 13 - 20  150,–       
Pakket stormstokken Maat 21 - 22  170,–       
Vario-clip (op pagina 81)
Stormband plus (1 paar)  36,– 
Andere extra‘s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 78.

PrijswijzigingsoptiesSeitenwand Prijs in €

Boogdeur
(vervangt de standaard ingangsdeur)

 65,–       

Panoramaraam, enkel 
(vervangt een willekeurig standaardsegment)

 125,–       

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

 170,–       

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

 135,–       

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

 190,–       

Prijswijzigingsopties voorwand Prijs in €

Vierde standaardraam
(vervangt de standaard ingangsdeur)

 80,–       

Boogdeur
(vervangt de standaard ingangsdeur)

 65,–       

Panoramaraam, enkel 
(vervangt een willekeurig standaardsegment)

 125,–       

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

 170,–       

ATELIER CHALET  \ \  COMPLETE TENTEN 

Tentdiepte
 • circa 240 cm of de individueel  
gewenste diepte 

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

Dak
 • Petluifel rondom, versterkt met frame 
 • Tunnelzomen voor luifelspanstokken
 • Tunnelzomen in het dak (ca. 30 cm), 2 stuks per dakstok 
 • zonder extra naad (alleen bij tentdiepte tot 240 cm) 
 • Dakrail voor schroefloze Vario Clip-elementen, Vario Clip-elementen 
kunnen optioneel later aangebracht worden 

Voorwand (standaard)
 • 4-delig (1 deur-, 3 raamsegmenten), 
 • alle delen onderling uitwisselbaar 
 • Ingangsdeur oprolbaar 
 • Raamflappen afsluitbaar met ritssluiting, verandaeffect mogelijk
 • Horizontale tunnelzomen (ca. 60 cm) voor verandastokken, met 
klittenbandsluiting
 • Verticale tunnelzomen (ca. 90 cm) voor extra stokken, met 
klittenbandsluiting 
 • Duurzame nokventilatie, afsluitbaar 
 • Stokopeningen voor luifelafspanning 

Zijwanden (standaard)
 • 3-delig (1 deurelement, 1 groot en 1 klein 
ventilatieraam); uitneembaar 
 • Alle delen onderling uitwisselbaar 
 • Tot veranda wegklapbaar
 • Erkeraanbouw rechts, indien gewenst ook 
links, vanaf tentdiepte 330 cm niet mogelijk
 • Dubbel hoekstuk voor een betere 
aanpassing aan schuine voorkanten van 
caravans 
 • Verticale tunnelzoom (ca. 90 cm) voor extra 
stokken, met klitbandsluiting 
 • Horizontale tunnelzoom (ca. 60 cm) voor 
stormstokken, met klitbandsluiting 
 • Groot gaas-folieraam
 • Dubbele raamflappen (doorzichtige folie en 
stof), beide afsluitbaar met rits 
 • Zijramen met gordijnen

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

Frame: 
 • 28 x 1 mm staal; levering incl. 
voordakspanstokken en afstandsstukken, 
vanaf maat 11 met twee extra dakstokken, 
vanaf maat 13 met twee extra 
orkaanstokken, vanaf maat 18 met 4 extra 
nokstokken, vanaf maat 21 met 4 extra 
orkaansteunen.
 • Bij een dieptewijziging van 301 tot 350 cm 
met stalen stokken van 32 x 1,5 mm.

Aanbevelingen: wij raden ons stormpakket aan 
als beveiliging tegen extreme weersomstandig-
heden. Op winderige plaatsen raden wij het 
gebruik van gripstopsluitingen aan, in de plaats 
van de standaardbuisklemmen aan de stokken. 
Als optie bij te bestellen.

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

Scan met uw mobiele telefoon onze 
QR-code en ontvang meer informatie op
www.dwt-zelte.de/flexibele-inrichting

Op pagina’s 32/33 
tonen wij u alle op-
bouwmogelijkheden.

Maat 12 

Maat 13–17

Maat 18–20

Maat 21–22

240 (Standard)

Individueel tot 350 cm tentdiepte

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Tunnelzomen dak
– Aanbevolen pakket storm-

stokken (zie pagina 82)

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

INDIVIDUELE KLASSE

KONDOR 

Polyester-met  
PVC-coating

DELPHIN 

Polyester-met  
PVC-coating

ATLANTIK

(donkerblauw/grijs) 
Polyester-met  
PVC-coating

ONYX

Polyester-met  
PVC-coating

GRANIT

Leacryl-markiesstof

RUBIN 

Polyester-met  
PVC-coating

Luifel met panoramavenster Plus in de voorwand, optie
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A Seitenwand
Tür/Fenstersegment

Vorderwand B Seitenwand
großes Lüftungsfenster

Maat Maten in cm Gewicht in kg Prijs in €

12 881 - 910 60,0  2.775,–    
13 911 - 940 67,0  2.825,–    
14 941 - 970 69,0  2.880,–    
15 971 - 1000 71,0  2.980,–    
16 1001 - 1030 75,0  3.050,–    
17 1031 - 1060 77,0  3.105,–    
18 1061 - 1090 84,0  3.455,–    
19 1091 - 1120 86,0  3.510,–    
20 1121 - 1150 88,0  3.540,–    
21 1151 - 1180 93,0  3.590,–    
22 1181 - 1210 95,0  3.680,–    
Verandering in diepte 241 - 260 cm  205,–    
Verandering in diepte 261 - 280 cm  280,–    
Verandering in diepte 281 - 300 cm  345,–    
Verandering in diepte 301 - 350 cm 
(incl. stalen stokken van 32 x 1,5 mm)

 520,–    

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model) Prijs in €

Erker (B x D) 145 x 230 cm 
(vanaf tentdiepte 330 cm, geen erker mogelijk)

 515,–       

Stalen frame 32 x 1,5 mm (meerprijs)  140,–       
Aluminium frame 32 x 1,5 mm (meerprijs)  210,–       
Pakket stormstokken Maat 9 - 12  120,–       
Pakket stormstokken Maat 13 - 20  150,–       
Pakket stormstokken Maat 21 - 22  170,–       
Vario-clip (op pagina 81)
Stormband plus (1 paar)  36,– 
Andere extra‘s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 78.

Prijswijzigingsopties zijwand Prijs in €

Boogdeur
(vervangt de standaard ingangsdeur)

 65,–       

Panoramaraam, enkel 
(vervangt een willekeurig standaardsegment)

 125,–       

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

 170,–       

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

 135,–       

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

 190,–       

Prijswijzigingsopties voorwand Prijs in €

Vierde standaardraam
(vervangt de standaard ingangsdeur)

 80,–       

Boogdeur
(vervangt de standaard ingangsdeur)

 65,–       

Panoramaraam, enkel 
(vervangt een willekeurig standaardsegment)

 125,–       

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

 170,–       

ATELIER CHALET  \ \  COMPLETE TENTEN 

Tentdiepte
 • circa 240 cm of de individueel  
gewenste diepte 

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

Dak
 • Petluifel circa 20cm, versterkt met frame 
 • Tunnelzomen voor luifelspanstokken
 • Tunnelzomen in het dak (ca. 30 cm), 2 stuks per dakstok 
 • zonder extra naad (alleen bij tentdiepte tot 240 cm) 
 • Dakrail voor regengoten
 • Dakrail voor schroefloze Vario Clip-elementen, Vario Clip-elementen 
kunnen optioneel later aange bracht worden

Voorwand (standaard)
 • 4-delig (1 deur-, 3 raamsegmenten)
 • alle delen onderling uitwisselbaar 
 • Ingangsdeur oprolbaar 
 • Raamflappen afsluitbaar met ritssluiting, verandaeffect mogelijk
 • Horizontale tunnelzomen (ca. 60 cm) voor verandastokken, met 
klittenbandsluiting
 • Verticale tunnelzomen (ca. 90 cm) voor extra stokken, met 
klittenbandsluiting 
 • Duurzame nokventilatie, afsluitbaar 
 • Stokopeningen voor luifelafspanning 

Zijwanden (standaard)
 • 3-delig (1 deurelement, 1 groot en 1 klein 
ventilatieraam); uitneembaar 
 • Alle delen onderling uitwisselbaar 
 • Tot veranda wegklapbaar
 • Erkeraanbouw rechts, indien gewenst ook 
links, vanaf tentdiepte 330 cm niet mogelijk
 • Dubbel hoekstuk voor een betere 
aanpassing aan schuine voorkanten van 
caravans 
 • Verticale tunnelzoom (ca. 90 cm) voor extra 
stokken, met klittenbandsluiting 
 • Horizontale tunnelzoom (ca. 60 cm) voor 
stormstokken, met klittenbandsluiting 
 • Groot gaas-folieraam
 • Dubbele raamflappen (doorzichtige folie en 
stof), beide afsluitbaar met rits 
 • Zijramen met gordijnen

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

Frame: 
 • 28 x 1 mm staal; levering incl. 
voordakspanstokken en afstandsstukken, 
vanaf maat 11 met twee extra dakstokken, 
vanaf maat 13 met twee extra 
orkaanstokken, vanaf maat 18 met 4 extra 
nokstokken, vanaf maat 21 met 4 extra 
staanders.
 • Bij een dieptewijziging van 301 tot 350 cm 
met stalen stokken van 32 x 1,5 mm.

Aanbevelingen: wij raden ons stormpakket aan 
als beveiliging tegen extreme weersomstandig-
heden. Op winderige plaatsen raden wij het 
gebruik van gripstopsluitingen aan, in de plaats 
van de standaardbuisklemmen aan de stokken. 
Als optie bij te bestellen.

Maat 12 

Maat 13–17

Maat 18–20

Maat 21–22

Op pagina’s 32/33 
tonen wij u alle op-
bouwmogelijkheden.

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Tunnelzomen dak
– Aanbevolen pakket storm-

stokken (zie pagina 82)

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

Scan met uw mobiele telefoon onze 
QR-code en ontvang meer informatie op
www.dwt-zelte.de/flexibele-inrichting

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

240 (Standard)

Individueel tot 350 cm tentdiepte
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1  Afspanning frame: De extra hoekaf-
spanning maakt de hoeknaad van 
de tent vast op de juiste positie 
achter het frame en vereenvoudigt de 
opbouw.

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

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

4  Ingenaaide tunnels: voor de goede 
geleiding van extra luifelstokken

5  Dubbel hoekstuk: houdt de zijwand 
recht bij voertuigen met schuine 
voorkant

6  Afgedekte ritssluitingen: bij goede 
afspanning jarenlang houdbaar

7  Gordijnrail en gordijnrolletjes: voor 
het snel ophangen van de gordijnen

8  Horizontale tunnels: voor extra stabili-
satie stokken

9  Tentkoord voor schroefloze Vario 
Clip-elementen: bespaart u tijdroven-
de montage. Ook verkrijgbaar als set

10  Steekgesp voor de veiligheidsgordel 
(afb. rechts) al aangebracht. Bij tenten 
met stormdak wordt de gordel met 
ringen aan de pen van het dak beves-
tigd (afb. li.)

1  Bevestigingsprofiel, voor beves-
tiging van de regengoot, deze 
regengoot is te koop bij uw vak-
handel. Dit bevestigingsprofiel is 
ook te gebruiken voor bevestiging 
(d.m.v. dubbelprofiel) van een 
extra luifel.

2  Afsluitbare nokventilatie in de 
voorwand: reguleert de luchtcir-
culatie en voorkomt tocht

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

4  Horizontale tunnelzomen met 
klittenbandsluiting: voor extra 
stokken, zeer comfortabel te 
openen en te sluiten

COMFORTKLASSE 
Wanneer u meer comfort en veiligheid wenst, het zekere voor het onzekere wilt nemen en niets aan 
het toeval wilt overlaten, kunt u voor een model uit de comfortklasse kiezen. Naast alle eigenschappen 
van de primusklasse omvat de serie bijkomende praktische detailoplossingen. Let daarbij op de verdere 
aanvullende en modelspecifieke uitrustingsgegevens op de afzonderlijke productpagina’s. 

Bevat standaard alle uitrustingskenmerken van de Primus-klasse.

PRIMUSKLASSE
De perfecte tent voor de prijsbewusten onder ons: met de standaard basisuitrusting bent u goed 
voorzien. Alle belangrijke uitrustingskenmerken, zoals ingenaaide tunnelzomen, dubbel hoekstuk en 
gordijnrail, zijn reeds voorhanden. De gebruikelijke dwt-kwaliteit van de materialen is standaard.
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1  Steekgespen voor deuren en raam-
flappen: extra groot en handig

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

3  Dubbele gordijnrails: voor het snel 
ophangen van de gordijnen

1  Op maat gemaakt product: En deze 
tent – uw persoonlijke keuzetent 
– maken wij dan exclusief voor 
u – met de hand en met veel liefde 
voor het detail.

2  Individuele tentdiepte: Vertel ons 
welke diepte u voor uw voortent 
wenst.

3  Tochtstrook met ventilatiega-
ten: De ventilatiegaten in de 
tochtstrook zorgen voor extra 
circulatie, ook wanneer u er niet 
bent, en reduceren de vorming 
van condenswater

4  Binnenhemel: De binnenhemel van 
bedrukte stof verleent het geheel 
een gezellige sfeer.

5  Tunnelzomen in het dak:  
(ca. 30 cm), 2 stuk per dakstok

6  Keuze uit vijf kleuren en twee 
materialen: Kies het materiaal en 
de kleur – zonder daar meer voor 
te moeten betalen!4  Afgedekte ritssluitingen: voor 

optimale bescherming en perfecte 
afdichting

5  Zijwandgordijnen: zorgen voor een 
gezellige woonsfeer

6  Flexibele ladderafspanning op een 
pees individuele, variabel plaatsba-
re bodem afspanning.

7  Dubbele slikranden: dekt de afspan-
ning af. Buiten loopt het water 
weg, binnen wordt de bodem 
afgedicht.

8  Versterkt 28 x 1 mm stalen buis-
frame: voor extra stabiliteit en 
veiligheid

9  Luifelspanstokken en afstandsstuk-
ken: voor perfecte stabiliteit

LUXEKLASSE
Sluit geen compromissen. Hier vindt u een maximum aan uitrusting wat betreft standaardtenten. Dat is 
duidelijk door het feit dat u hier naast de uitrustingsdetails van de primus- en comfortklasse uw tent nog 
van andere luxueuze detailoplossingen kunt voorzien. Voor een optimale veiligheid tijdens uw vakantie 
en wanneer u er niet bent. 

Bevat standaard alle uitrustingskenmerken van de Primus- en Comfort-klasse.

INDIVIDUELE KLASSE
Wenst u een op maat gemaakte tent? Geen probleem! De modellen Atelier Chalet van de 
individuele klasse worden op basis van uw wensen individueel en met een optimale pasvorm voor uw 
caravan geproduceerd. Voor het model in kwestie kiest u de dakvorm, de gewenste tentdiepte, de 
kleurencombinatie die u bevalt en u kunt ons ook vertellen welke wandindeling u verkiest. Wij zetten 
uw wensen in de realiteit om! En we zorgen ervoor, dat niets ontbreekt. Ook de binnenhemel maakt 
deel uit van de levering. Daarvoor hebben we echter wat tijd nodig. We hopen dat u daar begrip voor 
kunt opbrengen. We willen namelijk dat u aan uw nieuwe voortent, uw droomtent, vele jaren plezier 

beleeft. Dit alles gebeurt natuurlijk op basis van betaalbare prijzen. Bevat standaard alle 
uitrustingskenmerken van de Primus-, Comfort- en Luxe-klasse.

FUNCTIES
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UITRUSTING HELE TENTEN
Primusklasse  Comfortklasse   Luxeklasse    Individuele klasse      

model Prinz II Prinz Plus Jubilee 25 Alu Fox Fresh Riva Focus Paradies II Tango Carat Atelier Chalet
omtrekmaat in cm 791 - 1030 791 - 1030 791 - 1030 821 - 1090 881 - 1060 821 - 1060 791 - 1210 821 - 1210 851 - 1120 881 - 1210
bodemdiepte in cm 240+280+300 240+300 240+280 240+individuell
aanbevolen gebruik / gebruiksdoel
materiaal / dak
aan beide kanten met kunststof gecoat polyester (PVC) x x x x x x x
trailtex,eenzijdig gecoat polyesterweefsel x TOP TOP
materiaal / wanden
aan beide kanten met kunststof gecoat polyester (PVC) x x x x x
trailtex,eenzijdig gecoat polyesterweefsel x x TOP TOP x
Leacryl- markiesstof x
dak
zonder extra naad x x x x x x x x tot 280 cm diepte
holle zomen met klittenbandsluiting voor dakstangen x x x
holle zomen voor luifelspanstaven x x x x x x x x x
stormrand voor regengoot x x x x x luifel
luifel met stangen versterkt x x x x
Vario Clip-systeem (schroefloos klemsysteem), achteraf mee uit te rusten x x x x x x x x x x
luifel
uitneembaar x x x x x x x x x x
ingangsdeur verplaatsbaar x x x x x x
voorwanddelen uitwisselbaar x x x x x x
vensterflap(pen) met ritssluiting x x x x x x
veranda-effect mogelijk x x x x x x x x x
horizontale holle zomen voor stormstangen x x x
horizontale holle zomen met klittenbandsluiting voor stormstangen x x x x x
verticale holle zoom met klittenbandsluiting, voor de middenstangen x x x x x
permanente gevelventilatie aan bovenkant x x x
permanente gevelventilatie aan bovenkant, afsluitbaar x x x x x x
stangendoorlaat om luifel uit te zetten x x x x
zijwanden
uitneembaar x x x x x x x x x
zijwanddelen, -deur verwisselbaar, voor veranda uitklapbaar x
horizontale holle zomen met stormstangen x x x
horizontale holle zomen met klittenband voor stormstangen x x x x x x
verticale holle zomen met klittenband voor stormstangen x x
ingangsdeur x x x x x x x x
ventilatievenster met f lap en ritssluiting x x x x x x
ventilatievenster met dubbele f lap en ritssluiting x x x x
zijwanden met vitrages x x x x x
erkeraanbouwmogelijkheid rechts x x x x x x
dubbele windhoek; voor betere aanpassing bij schuine schoren x x x x x x x x x x
algemene uitrusting
vitragestormranden x x x x x x dubbel dubbel dubbel
binnen of buiten spanbaar, f lexibele spankoorden x x x x x x x
dubbele vuilstrippen, aan de binnen en buitenkant, individueel traploos positioneerbare bodemspanning x x x
afgedekte ritssluitingen (niet bij vensterflappen) x x x
rondom stormspanmogelijkheden x x x x x x x x x
steekgesp voor veiligheidsgordel Plus en Plus XL x x x x x x x x x x
complete leveringsomvang
tentdoek, stangen, vitrages, spanmateriaal, wiel- en windscherm, 1 rugzak x x x x x x x x x x
2. rugzakken voor stangen inclusief x x x x x x x
binnenhemel x
Windscherm met ventilatie-inzet x
Extra’s tegen meerprijs
slaaptijd x x x x x x x x x
binnenhemel x x x x x x x x
veiligheidsgordel Plus en Plus XL x x x x x x x x x x
Vario Clip-opschuifelement (SHS-stormrand) x x x x x x x x x x
stangenspanner x x x x x x x x x x
zonneluifel x x x x x x x x x

 reistijd         seizoenstent        tent voor het hele jaar
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UITRUSTING DEELTENTEN
model Favorit III Juwel III Tempo II Cortina II Triton Mars Alu Fortuna Bora Air Junior Air Garda Air
bodembreedte van ca. … tot … in cm 440-560/individueel 300-490 210-310 200-400 300-450 240-375 250 240-375 320 340
bodemdiepte van ca. … tot … in cm 250/individueel 240 200 150-210 240 240 280 240 290 300
aanbevolen gebruik / gebruiksdoel
materiaal / dak
tweezijdig met kunststof gecoat polyester weefsel (PVC) x x x x x
polyesterweefsel PU-gecoat x x x x x
materiaal / wanden
tweezijdig kunststof gecoat polyester weefsel (PVC) x x x x
trailtex, eenzijdig gecoat polyester weefsel x
polyester weefsel PU-gecoat x x x x x
dak
zonder extra naad tot 280 cm diepte x x x x
holle zomen voor luifelspanstangen x x
stormrand voor regengoot eenzijdig intrekbaar x x
luifel versterkt met stangen x x
Vario Clip-systeem (schroefloos klemsysteem), achteraf mee uit te rusten x x x x x
voorwand
uitneembaar x x x vanaf maat 5 x
ingangsdeur x vanaf maat 4 x x
ingangsdeur verplaatsbaar x x
vensterflap(pen) met ritssluiting x x x x x
voorwanddelen uitwisselbaar x x
veranda-effect mogelijk x x x x
horizontale holle zomen met klittenband voor stormstangen x x x
verticale holle zoom met klittenband, voor middenstangen x x
stangendoorlaat voor uitzetten luifel x
zijwanden
uitneembaar x x x x
uitwisselbaar x x
als veranda uitklapbaar x
verticale holle zomen met klittenband voor stormstangen x
horizontale holle zomen met klittenband voor stormstangen x x
ingangsdeur x x x x x x x x x x
ventilatievenster met f lap en ritssluiting x x x x x x x
zijwanden met vitrages x x x x x x
ventilatievenster met dubbele f lap en ritssluiting x x
volumineuze schuimstofverdikkingen Extra x x x x Extra Extra Extra Extra Extra 
permanente gevelventilatie aan bovenkant, afsluitbaar x x
permanente gevelventilatie aan bovenkant x x x
achterwand
2-delig, individueel uitneembaar; overtreksluis met koord en treklussen x
algemene uitrusting
vitragestormrand dubbel x x x x
binnen spanbaar, f lexibele spankoorden x x x x x x
buiten spanbaar, f lexibele spankoorden x x x x x x x
dubbele vuilstrippen, aan de binnen en buitenkant, individueel traploos positioneerbare 
bodemspanning x

afgedekte ritssluitingen (niet bij de vensterflappen) x x x x x x x x x
rondom stormspanmogelijkheden x x x x x x x x x x
steekgesp voor veiligheidsgordel Plus en Plus XL x x x x x
complete leveringsomvang
tentdoek, stangen, vitrages, spanmateriaal, wiel- en windscherm, 1 rugzak x x
2. rugzakken voor stangen inclusief x
extra’s tegen meerprijs
slaaptijd x x x x x x x
tentbodem x x
binnenhemel x x x x x
veiligheidsgordel Plus en Plus XL x x x x x
Vario Clip-opschuifelement (SHS-stormrand) x x x x x
stangspanner x x x x x
wiel- en windscherm x x x x x x x
aanzetstang x x x x x x x
schuimstofverdikking/luchtkussen Air-In x x x x
verandadak x

 reistijd         seizoenstent        tent voor het hele jaar
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www.dwt-zelte.com

Ausführliche Größenempfehlungen für Ihren Caravan

Hoe vind ik de juiste maat? Tips voor het aankopen van een tent Framevarianten

Scan met uw mobiele telefoon onze QR-code en ontvang meer 
informatie op www.dwt-zelte.de/matenoverzicht

Scan met uw mobiele telefoon onze QR-code en ontvang meer 
informatie op www.dwt-zelte.de/infos/aankoop

Scan met uw mobiele telefoon onze QR-code en ontvang meer 
informatie op www.dwt-zelte.de/materialen

Bij de dealer
In ons maatadvies vindt u onze maat-
geving 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.

Kinderspel dankzij onze online maatcalculator
Maak gebruik van onze online maatcalculator op www.dwt-zelte.
com. Dankzij onze contacten met de fabrikanten mag u er zeker van 
zijn dat u hier steeds de nieuwste informatie krijgt.

Telefonisch via onze servicelijn
Via +49 561 948770 kunt u ons ook persoonlijk bereiken. Vermeld 
het fabricaat van uw caravan of camper en wij zenden u de lijst 
met de aanbevolen maten toe. Of stuur gewoon een mailtje naar  
info@dwt-zelte.com!

Zo bepaalt u de deelintrekmaat bij 
gedeeltelijke voortenten:
Let op de aangegeven hoogtes bij de 
afzonderlijke Modelen!
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).

Hoe en waar staat uw tent?
Staat ze op een seizoen- of jaarkampeerplaats? Of begeleidt ze u tijdens 
het reiskamperen? Staat uw voortent onder loof- of naaldbomen? Of in 
de openlucht? Wanneer u een standplaats onder de bomen verkiest, 
raden wij tentModelen met geïntegreerd met kunststof gecoat polyes-
terweefsel in het dak. Die zijn namelijk eenvoudiger te onderhouden.

Op vakantie in uitgesproken winderige regio’s?
Uw tent moet zo weinig mogelijk aan de wind worden blootgesteld. Let 
bij de keuze van de voortent zeker op de dakvorm. Hoe minder dakover-
steek, hoe meer uw tent bestand is tegen de wind.

Welke kampeervorm u ook kiest, let bij het opbouwen van uw tent 
steeds op een goede en degelijke bodemafspanning!

Eerder reis- of jaarkampeerder?
Wanneer u een seizoen- of jaarkampeerder bent, let er dan op dat u 
voldoende extra stokken, zoals nokstokken en orkaanstokken, gebruikt. 
Zo geeft u de voortent nog meer stabiliteit.
Houdt u meer van reiskamperen, dan raden wij tentModelen met geïn-
tegreerde lichtere materialen aan en een gewichtsreducerend aluminium 
frame, dat bij enkele tentModelen reeds in de levering inbegrepen is of 
optioneel wordt aangeboden.

Let er bij het aankopen van een tent op dat u het juiste tentframe kiest!
Wij verwerken alle materialen geschikt voor de bouw van tenten en 
bieden naast de standaardstokken alternatieven aan, zodat u, al naar 
gelang uw behoefte ,de juiste keuze kunt maken. Het is om het even of u 
vooral naar stabiliteit op zoek bent of gewichtsreductie belangrijk vindt.

Aluminium: 
Het ideale alternatieve frame voor 
reiskampeerders. Het gemakkelijk op te 
bouwen frame, is verkrijgbaar in de volgende 
dikten: 

voor normale weersomstandigheden 
iameter 28 x 1 mm

voor extreme weersomstandigheden 
diameter 32 x 1,5 mm

Staal: 
Het galvanisch verzinkte, stalen buisframe 
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

Aanbevelingen: wij raden ons stormpakket aan als beveiliging tegen 
extreme weersomstandigheden. Op winderige plaatsen raden wij het 
gebruik van gripstopsluitingen aan, in de plaats van de standaardbuis-
klemmen aan de stokken. Als optie bij te bestellen.
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Scan met uw mobiele telefoon onze QR-code en ont-
vang meer informatie op www.dwt-zelte.de/materialen

Goed materiaal is belangrijk 

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

Alle originele 
dwt-kleur- en 
kwaliteitspatronen 
in één oogopslag!

In uw dwt-
speciaalzaak kunt 
u steeds een kijkje 
nemen in het 
stalenboek. Op 
onze website kunt 
u bovendien alles te 
weten komen over 
de dwt-materialen 
en het onderhoud 
ervan: 
www.dwt-zelte.com

MATEN & TIPS MATERIALEN

Professionele tips voor het optimale onderhoud vindt u in het internet. 
Snuffel in ons informatietijdschrift op www.dwt-zelte.com: in het artikel 
„Voor elke streek de juiste voortent“ vindt u nog meer tips over het thema 
tentmateriaal!

aan beide zijden met kunststof gecoat (PVC) 
polyesterweefsel

trailtex TOP, trailtex  
aan één zijde gecoat polyesterweefsel 

Leacryl Polyesterweefsel

Geschiktheid:  
jaartenten, wintertenten, dakgedeelte van alle 
tentcategorieën, zij- en voorwanden van jaar- 
en seizoententen.

Geschiktheid:  
trailtex voor zonnedaken en lichte reistenten, 
trailtex TOP voor reistenten en seizoententen

Geschiktheid:  
jaartenten, seizoententen, zij- en voorwanden 
van reistenten, in beperkte mate voor 
wintertenten

Geschiktheid:  
voor lichte reistenten 

Samenstelling:  
aan beide zijden (binnen en buiten) 
trevira / polyester met PVC-coating

Samenstelling:  
Synthetisch grondweefsel, doorgaans in 
verschillende dikten, trailtex TOP is zwaarder, 
aan één kant met PU-coating

Samenstelling:  
synthetisch vezelmateriaal, verschillende 
gewichtsklassen, optisch vergelijkbaar met  
de natuurvezel katoen

Samenstelling:  
synthetische vezels, eenzijdig PU- of  
PVC-gecoat in verschillende garensterktes  
en oppervlakgewichten

Voordelen:  
absoluut dicht, extreem scheurvast, 
rotbestendig, bestand tegen schimmels

Voordelen:  
lichtgewicht, waterdicht, lichtdoorlatend, 
gemakkelijk te reinigen, in beperkte mate 
waterdampdoorlatend

Voordelen:  
absoluut rotbestendig, waterdampdoorlatend, 
hoge lichtechtheid, water- en olieafstotende 
impregnering

Voordelen:  
gemakkelijk opzetten en afbreken,  
gering transportgewicht

Opgelet:  
sterkere neiging tot condensvorming,  
ademt niet

Opgelet:  
neiging tot condensvorming, minder 
elasticiteit, moet langer drogen

Opgelet:  
constant hoge elasticiteit bij slechts gering 
vormherstel, moet langer drogen

Opgelet:  
vanwege de dichtheid kan sneller 
condensvorming ontstaan´. Bij niet-gecoate 
weefsels is de uv-bestendigheid beperkt. Dit 
hangt van de gebruiksduur en de standplaats 
af. Op standplaatsen die vaak worden 
blootgesteld aan zonlicht gaat de tent minder 
lang mee. UV-belasting bij zoninstraling kan 
weefsel beschadigen
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DEELTENTEN De naam zegt het al: de deeltent staat voor een deel van uw caravan en is de 
juiste oplossing voor iedereen die aanvullend een beschutte vrije ruimte voor 

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

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

Deeltenten zijn heel populair voor korte vakanties en korte tripjes, maar 
ook bij de traditionele wintercamping. Rondtrekkende kampeerders weten 
de snelle opbouw te waarderen. Winterkampeerders vinden vooral de 
geringe tentdiepte en het daarmee gepaard gaande steilere dakoppervlak 
waarvan de sneeuw gewoon kan afglijden een voordeel. 

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

Bij de deeltenten in het dwt-programma wordt flexibiliteit met een hoof-
dletter geschreven, want onze modellen zijn perfect geschikt voor de 
meest uiteenlopende toepassingen. Meerdelige modellen vergemakkelijken 
de opbouw en garanderen zo talloze gebruiksmogelijkheden. En als u een 
bijzonder eenvoudige opbouw wenst, bekijk dan onze innovatieve Air-
In-modellen vanaf bladzijde 55. Deze deeltenten kunnen in slechts enkele 
minuten opgebouwd worden, waarbij luchtstokken in de plaats van een 
frame voor stabiliteit zorgen. 

Een speciale vorm in de categorie van de deeltenten is de vrijstaande 
deeltent, ons model Favorit III. Met deze tent kunt u uw caravan me-

enemen op vakantie, zonder dat u uw voortent moet afbreken. 
Zo blijft u mobiel. Favorit III zie bladzijde  46. 

Meer details over de afzonderlijke tenten vindt u op 
www.dwt-zelte.com.

Deeltenten van dwt: voor de grootste flexibiliteit.
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FAVORIT III

21

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

Vrijstaande voortent, 32x1,5 mm. Stalen frame
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3 54

235 cm

30 cm 30 cm 30 cm

255 cm

Maat Maten in cm Gewicht in kg Prijs in €

1 440 x 250 125,0  2.940,–       
2 480 x 250 126,0  2.990,–       
3 520 x 250 127,0  3.050,–       
4 560 x 250 130,0  3.115,–       

Wijziging van de tentbreedte volgens uw wensen
(tot maximaal 600 cm)  400,–       

Verandering in diepte 251 - 260 cm  210,–       
Verandering in diepte 261 - 280 cm 285,–       
Verandering in diepte 281 - 300 cm  395,–       
Andere tentbreedtes op aanvraag

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model)  Prijs in €

Schuimrubberstroken (1 paar)  110,– 
Pakket ‘Stabilo’ – Voordakversteviging (1 paar)  115,– 
Pakket stormstokken Maat A Maat 1+2  120,–       
Pakket stormstokken Maat B Maat 3+4  150,–       
Binnenhemel  335,– 
Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 78.

DEELTENTEN
Voor caravans met een hoogte van 235-250 cm. 

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

Materiaal: volledig uit polyesterweefsel dat aan beide kanten voorzien is 
van een kunststofcoating, afwasbaar en rotbestendig. 

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

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

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

Dak: voordak met stokken versterkt; tunnelzoom voor voordakstokken. 

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

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

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

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

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

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

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Aanbevolen extra stokken 

(zie pagina 82)

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

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

Algemene uitrusting: rondom mogelijkheden 
voor stormafspanning, dubbele slikrand, afge-
dekte ritssluitingen (ook aan de raamflappen), 
dubbele gordijnrail, individuele bodemafspan-
ning via rails en afspanladders. 

Leveringsomvang: tentdoek, tentstokken, gor-
dijnen, afspanmateriaal, pakzakken.

Aanbevelingen: wij raden ons stormpakket 
aan als beveiliging tegen extreme weersom-
standigheden. Voor winderige plaatsen raden 
wij het gebruik van de gripstopsluitingen aan, 
in de plaats van de standaardbuisklemmen aan 
de stokken. Als optie bij te bestellen. Met het 
stokkenpakket ‘Stabilo’ verbindt u voordak- en 
hoofdstokken stevig met elkaar. Een plus voor 
de stabiliteit van uw tent op winderige dagen. 
Als optie bij te bestellen.

Maat 1–4 

Achterwand

Pakket ‘Stabilo’
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JUWEL III

21

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

JUWEL III links intrekbaar

JUWEL III Maat 1-3
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3 4 5

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model)  Prijs in €

Stalen frame 28 x 1 mm (meerprijs)  70,–       
Stalen frame 32 x 1,5 mm (meerprijs)  180,–       
Verandadak * incl. stokken (per strekkende meter breedte)  155,–       
Uitbreiding van verandadak, bijbetaling per 10 cm in de breedte  13,–       
Stalen nokstok 25 x 1 mm (per stuk)  17,–       
Stalen stormstok, 22 x 1 mm (per stuk)  14,50       
Vario-clip (op pagina 81)
Stormband plus (1 paar)  36,–       
Binnenhemel  245,–       
Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 78.

 
links 
intrekbaar

in het midden 
intrekbaar

 
rechts  

intrekbaar

Maat Element-intrekmaat * 
in cm

Vloermaat * 
in cm

Element-intrekmaat 
in cm Gewicht in kg Prijs in €

1 520 – 540 300 x 240 --- 42,0 1.330,–
Vloer 310 x 240 ---

2 570 – 590 350 x 240 --- 44,0 1.410,–
Vloer 360 x 240 ---

3 600 – 620 380 x 240 --- 45,0 1.500,–
Vloer 390 x 240 ---

4 630 – 650 410 x 240 610 – 630  46,0 1.545,–
Vloer 420 x 240 Vloer 420 x 240

5 660 – 680 440 x 240 640 – 660 48,0 1.645,–
Vloer 450 x 240 Vloer 450 x 240

6 700 – 720 --- 680 – 700 49,0 1.700,–
Vloer 490 x 240 Vloer 490 x 240

* afwijkende maat op aanvraag

DEELTENTEN
Voor caravans met een hoogte 235 - 250 cm

Tentdiepte: circa 240 cm

Luifel: circa 25 cm

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

Voorwand: uitneembaar en tot veranda opklapbaar, ramen kunnen met flappen met ritssluiting 
afgesloten worden. Maten 1 – 3 met twee ramen. Maten 4 – 6 met twee ramen en ingangsdeur, 
de voorwandhelften zijn uitwisselbaar, deur verplaatsbaar. 

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

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

Frame: standaard met stokken van 25 x 1 mm staal incl. 2 speciale aandrukstokken.

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

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Aanbevolen extra stokken 

(zie pagina 82)

Maat 1–2 

Maat 1–2 

Maat 4 

Maat 3–4

Maat 3–4

Maat 5–6

Maat 5–6

links intrekbaar

rechts intrekbaar

in het midden  
intrekbaar

Maat 5

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

2  Het verandadak is er in een standaardbreedte van 100cm. 
U kunt echter ook elke andere maat verkrijgen. De 
verbinding met het tentdak wordt via stormranden en 
dubbele profielrails tot stand gebracht, moet als extra 
worden besteld.

3  De flappen beschermen de ramen tegen vuil en straling 
van de zon.

4  Links ingetrokken uitvoering.

5  Rechts ingetrokken uitvoering.
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TEMPO II

3 41 2

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model) Prijs in €

Aandrukstok (per stuk)  18,50       
Stalen nokstok, 25 x 1 mm (per stuk)  17,–       
Stalen stormstok, 22 x 1 mm (per stuk)  14,50       
Wielflap en tochtstrook (set)  23,50       
Vario-clip (op pagina 81)
Stormband plus (1 paar)  36,–       
Binnenhemel  140,–       
Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 78.

Maat Maten in cm Gewicht in kg Prijs in €

1 210 x 200 23,0  605,–       
2 240 x 200 25,0  645,–       
3 270 x 200 28,0  700,–       
4 310 x 200 31,0  740,–       

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

2  De voorwand kan tot veranda worden 
neergerold.

3  De voorwand kan bij alle maten worden 
uitgenomen.

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

Voor caravan met een railhoogte tot 250 cm.

Algemene uitrusting: binnen resp. buiten afspanbaar met fl exibele 
afspanladders; slikrand met ogen.

Materiaal: alle delen van hoogwaardig, aan beide zijden met kunst-
stof bekleed polyesterweefsel, weersbestendig, gelakt en com-
pleet afwasbaar; de verwerkte raamfolie absorbeert 90 % van de 
UV-straling.

Voorwand : ver ticaal voor optimale benutting van de ruimte; 
de voorwand ist uitneembaar en kan ttot veranda wegklapbaar; 
mogelijkheden voor stormafspanning in de dakhoeken en onder de 
ramen, raamverduistering in de voorwand, dakrail voor de bevesti-
ging van een regengoot.

Zijwanden: ingangsdeur met staldeureffect en afgedekte ritssluitin-
gen in elke wand; aangenaaide volumineuze schuimrubberstroken 
voor een onberispelijke afdichting. 

Tempo ziet er niet alleen goed uit 
maar beschikt ook over functionele 
highlights: De buitenflappen bescher-
men de ramen tegen vuil, kou en 
uv-stralen. Doordat het dakweefsel 
gelakt is, glijden water en sneeuw er 
gemakkelijk van af.

Frame: 25 x 1 mm staal, Maten 1 en 2 met twee 
staanders, maten 3 en 4 met drie staanders. 

Leveringsomvang: tentdoek, frame, gordijnen, 
afspanlijnen en pakzak.

TIP: Een typische wintertent, die door een 
klein grondoppervlak wordt gekenmerkt . 
Wij raden echter aan om – al naargelang de 
standplaats en het voorspelde weer – naast het 
basisaantal stokken voldoende extra stokken, 
zoals nokstokken, orkaanstokken en aandruk-
stokken, te voorzien.

Maat 1–2 

Maat 3–4

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Aanbevolen extra stokken 

(zie pagina 82)
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CORTINA I I

1 2

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model) Prijs in €

Aandrukstok (per stuk)  18,50       
Stalen nokstok, 25 x 1 mm (per stuk)  17,–       
Stalen stormstok, 22 x 1 mm (per stuk)  14,50       
Wielflap en tochtstrook (set)  23,50       
Vario-clip (op pagina 81)
Stormband plus (1 paar)  36,–       
Binnenhemel  155,–       
Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 78.

Maat Maten in cm Gewicht in kg Prijs in €

1 200 x 150 19,0  410,–       
2 220 x 180 20,0  475,–       
3 250 x 200 26,0  560,–       
4 300 x 200 28,0  585,–       
5 350 x 210 30,0  645,–       
6 400 x 210 32,0  675,–       

DEELTENTEN

Maat 1–2 

Maat 3–6

1  De voorwand kan, al naar gelang het 
formaat, omhoog worden gerold of via een 
ritssluiting verwijderd worden. 

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

Voor caravan met een railhoogte tot 250 cm

Tentdiepte: ca. 150–210 cm (al naargelang de maat)

Materiaal: alle delen zijn vervaardigd van hoogwaardig, aan beide zijden 
gecoat polyester, weerbestendig, gelakt en volledig afwasbaar; de raam-
folie 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.

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

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

Leveringsomvang: tentdoek, frame, haringen, 
grondpennen, scheerlijnen 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.

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Aanbevolen extra stokken 

(zie pagina 82)

Cortina II grijs

Cortina II blauw
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TRITON

2 41 3

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model) Prijs in €

Stalen nokstok, 25 x 1 mm (per stuk)  17,–       
Stalen stormstok, 22 x 1 mm (per stuk)  14,50       
Voordeelpakket „Travel“ (Prijsvoordeel 20,–)  75,–       
Vario-clip (op pagina 81)
Stormband plus (1 paar)  36,– 
Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 78.

Maat Vloermaat
(BxT) in cm

dakmaat 
in cm (circa)

Gewicht
 in kg

Prijs 
in €

1 300 x 240 275 27,0  805,–       
2 350 x 240 325 28,0  845,–       
3 400 x 240 375 29,0  900,–       
4 450 x 240 425 30,0  940,–       

Maat 1–4 Voor campers met een hoogte van 235 tot 250 cm.

Algemene uitrusting:binnen of buiten afspanbaar met flexibele afspanlad-
ders, van gaatjes voorziene slikrand, tunnelzomen aan de wanden voor 
het bevestigen van de verandastangen aan de tentdoek.

Materiaal: dak, spat- en slikrand uit aan beide zijden met kunststof gecoat 
polyesterweefsel; zijwanden en voorwand uit trailtex, aan één zijde met 
kunststof gecoat polyesterweefsel, bijzonder lichtecht, onderhoudsvrien-
delijk en geschikt voor reis- en seizoencamping; raamfolies uit bijzonder 
UV-absorberende folie.

Voorwand:verwijderbaar, oprolbaar tot veranda, mogelijkheid voor 
stormafspanningen onder de ramen en aan de hoeken van het dak; 
hoogwaardige gordijnen aan de voorwand worden aan de gordijnrail 
bevestigd.

De materiaalcombinatie uit gecoate 
weefsels in het dak en de wanden 
maakt van deze tent een allrounder. 
Reiskampeerders alsook seizoen-
kampeerders aan de kust waarderen 
dit enorm.

Of u deze tent nu gebruikt als 
reis- of seizoentent, u krijgt er de 
volledige uitrusting bij. Extra een 
voordeelpakket Travel erbij bestel-
len !

Frameschetsen
– Standaarduitvoering

Zijwanden: in iedere zijwand één deur, zijde-
lings oprolbaar; de zijramen zijn voorzien van 
gordijnen, volumineuze schuimstofrubberstro-
ken worden in de volledige hoogte met klitten-
band bevestigd en met de drukstangen aan de 
camper gedrukt voor een betere afdichting. In 
de bovenste hoeken van de tent is een sluitbare 
nokventilatie genaaid die voor de nodige lucht-
circulatie in de tent zorgt.

Frame : standaard met stalen stokken van  
25 x 1 mm en aandrukstokken.

Levering: tentdoek, frame, gordijnen, wielflap 
en tochtstrook, afspanmateriaal en pakzak.

1  Deze tent biedt op een klein oppervlak toch 
veel plaats voor stoelen en een tafel.

2  De voorwand kan tot veranda worden 
neergerold.

3  De verwijderbare voorwand vergemakkelijkt 
de opbouw.

4  Voordeelpakket „Travel“: draagtas voor de 
tent, tas voor het tentframe, framespanner
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MARS ALU

2 3 4

Maat Maten in cm Gewicht in kg Prijs in €

1 240 x 240 16,0  349,–       
2 375 x 240 20,0  445,–       

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model)  Prijs in €

Speciale aandrukstok (per stuk)  19,50       
Schuimrubberstrook (per stuk)  17,90       
Luchtkussenafdichting (per stuk)  37,50       
Wielflap en tochtstrook (set)  23,50       
Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 78.

DEELTENTEN

Voor campers met een hoogte van ca. 235 tot 250 cm.

Algemene uitrusting: binnen afspanbaar, gelaste naden, voldoende 
mogelijkheden voor stormafspanning.

Materiaal: polyester-oxford, 300 D, gecoat, waterkolom van 3.000 
mm.

Voorwand: Maat 1 groot ventilatieraam met muggengaas en één 
raamsegment, maat 2 met 2 raamsegmenten en een groot venti-
latieraam. Door middel van ingenaaide gordijnen kan het raam van 
binnenin afgesloten worden. De raamsegmenten kunnen worden 
opgerold (behalve het ventilatieraam).

Zijwanden: met grote ventilatieramen, buitenf lap en gordijn en 
een zijdelings oprolbare deur, de ritsen zijn afgedekt. Volumineuze 
schuimrubberstroken en aandrukstokken zijn als optie leverbaar.

Frame: 22 mm Aluminium stokken, dakstok

Levering: tentdoek, frame; afspanmateriaal, paktas

De juiste keuze wanneer u op 
korte termijn beslist om een tripje 
te maken! De korte opbouwtijd en 
de stabiliteit zijn de belangrijkste 
kenmerken van dit model.

Mars Alu Maat 1

Mars Alu Maat 2, met Alu frame

1  Dankzij de grote vensters geniet u van een 
perfect uitzicht, ventilaties in de muren 
zorgen voor een goed klimaat in de tent.

2  Deze tent biedt op een klein oppervlak toch 
veel plaats voor stoelen en een tafel.

3  De raamdelen kunnen omhoog worden 
gerold, wat bij zonnig weer een groot 
voordeel is!

4  Het ventilatieraam in de voorwand is 
bijzonder handig wanneer er bij warme 
temperaturen voldoende moet worden 
verlucht.

Maat 1

Maat 2

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Aanbevolen extra stokken 

(zie pagina 82)

INFO: Kies de standplaats zo uit dat er zo 
weinig mogelijk wind op de tent weegt. En denk 
eraan de bodemafspanning zorgvuldig uit te 
voeren, zodat uw tent lang houdt.
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FORTUNA

1 2

Maat Maat (BxD) in cm Gewicht in kg Prijs in €

1 250 x280 10,0  275,– 

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model)  Prijs in €

Speciale aandrukstok (per stuk)  19,50       
Schuimrubberstrook (per stuk)  17,90       
Luchtkussen-Air-In (per stuk)  37,50       
Wielflap en tochtstrook (set)  23,50       
Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 78.

Voor campers met een hoogte van ca. 235 tot 250 cm.

Algemene uitrusting: buiten en binnen afspanbaar, gelaste naden, vol-
doende mogelijkheden voor stormafspanning.

Materiaal: polyester-oxford, 150 D, gecoat, waterkolom van 3.000 mm.

Voorwand: groot raam van transparante folie, Door middel van ingenaai-
de gordijnen kan het raam van binnenin afgesloten worden. 

Zijwanden: met grote ventilatieramen, ½ gaas, ½ transparante folie 
folieflap en een zijdelings oprolbare deur, de ritsen zijn afgedekt. Volumi-
neuze schuimrubberstroken en aandrukstokken zijn als optie leverbaar.

De tent voor de minimalisten onder 
ons! U heeft slechts 3 tentstokken 
nodig om uw tent correct in vorm te 
brengen en veilig op te bouwen.

1  Zonder zijwanden creëert u een luifel met voorwand.

2  Met de schuimrubberstrook en de aandrukstok kan de tent nog 
winddichter opgebouwd worden (Extra Accessoire).

Maat 1

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Aanbevolen extra stokken 

(zie pagina 82)

Frame: 25/22 mm staal

Levering: tentdoek, gordijnen, frame, afspan-
materiaal, paktas
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BORA AIR

1 2

Maat Maat (BxD) in cm Gewicht in kg Prijs in €

1 240 x 240 11,0  419,–       
2 375 x 240 15,0  519,–       

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model)  Prijs in €

Speciale aandrukstok (per stuk)  19,50       
Schuimrubberstrook (per stuk)  17,90       
Luchtkussen-Air-In (per stuk)  37,50       
Afstandkussenset voor dakstabilisatie voor maat 1  49,–       
Afstandkussenset voor dakstabilisatie voor maat 2  69,–       
Wielflap en tochtstrook (set)  23,50       
Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 78.

Scannen, bekijken en opbouwen!
www.dwt-zelte.de/opbouw/bora-air

DEELTENTEN

Bora Air maat 1 en maat 2 voor tentrail in hoogte van 235-250 cm.

Algemene uitrusting: buiten afspanbaar, gelaste naden, voldoende 
stormafspanmogelijkheden.

Materiaal : 150D Polyester Oxford, gecoat, waterkolom van 
3.000  mm.

Dak : met 7mm en 5mm stormrand uitgerust, geschikt om aan  
markiezen vast te zetten.

Voorwand: maat 1, met een groot ventilatieraam met muggengaas 
en een raamsegment, maat 2 met een groot ventilatieraam met 
muggengaas en 2 raamsegmenten. Ingenaaide gordijnen sluiten de 
ramen aan de binnenkant af.  

Zijwanden: met groot ventilatieraam, buitenflap en gordijn en een 
zijdelings oprolbare deur, de ritssluitingen zijn afgedekt. 

Tentopbouw met “Air In”-systeem. 
Grote tijdsbesparing, minder hand-
ling, ca. 1/3 minder gewicht. De 
naam spreekt voor zich!

Bora Air Maat 2

Maat 1

Maat 2

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Aanbevolen extra stokken 

(zie pagina 82)

1  De grote ramen bieden een panoramisch 
uitzicht en laten veel licht binnen. Het Air In-
systeem zorgt voor de nodige stabiliteit.

2  De buis wordt met klittenband bevestigd 
en spant het dak in de breedte voor meer 
stabiliteit.

Bora Air Maat 1

Constructie/stokken: 10 cm Air-In-systeem, 
Bora Air maat 1 met 3 kamers, maat 2 met 4 
kamers, dakstok uit 19/16 mm alu. 

Leveringsomvang: tentdoek met Air-In-sys-
teem, frame, pomp met dubbele werking, 
afspanmateriaal, pakzak.

INFORMATIE: ook voor aanbouw aan 
de camper geschikt, details zie blz.75

55



JUNIOR AIR

2 41 3

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model) Prijs in €

Speciale aandrukstok (per stuk)  21,–       
Schuimrubberstrook (per stuk)  17,90       
Luchtkussen-Air-In (per stuk)  37,50       
Slaaptent 140 x 200 cm  79,–       
Tentvloer  39,–       
Wielflap en tochtstrook (set)  23,50       
Vario-clip (op pagina 81)
Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 78.

Maat Maat (BxD) 
in cm

Dakmaat 
in cm ca.

Gewicht 
in kg

Prijs 
in €

1 320 x 290 270 14,0  469,–       

Scannen, bekijken en opbouwen!
www.dwt-zelte.de/opbouw/junior-air

Maat 1

1  De zijwand kan er compleet worden 
uitgenomen..

2  De diepte van ca. 290 cm biedt voldoende 
plaats voor tafel en stoelen.

3  De achterwand kan desgewenst helemaal of 
half opzij worden gerold (extra Accessoire).

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

Voor campers met een hoogte van ca. 235 tot 250 cm.

Algemene uitrusting: buiten afspanbaar, gelaste naden, voldoende 
stormafspanmogelijkheden

Materiaal : 150D Polyester Oxford, PU coating, waterkolom van  
3.000 mm. 

Voorwand: brede oprolbare ingangsdeur, rechts en links van de ingang 
een raam, ingenaaide gordijnen sluiten de ramen aan de binnenkant af. 

Zijwanden: zijwanden kunnen eruit genomen worden, met groot ven-
tilatieraam, buitenflap, binnen ingenaaide gordijnen en een zijdelings 
oprolbare deur, de ritssluitingen zijn afgedekt.

Constructie / frame: 10 cm Air-In-systeem, 1 kamer, 2 dakstokken 28 

Het moderne Air-In-systeem maakt 
een snelle opbouw mogelijk. In 
slechts enkele minuten is uw tent 
opgebouwd. De 10 cm dikke lucht-
kamers zijn stabiel en worden door 
bijkomende scheerlijnen onder-
steund.

mm alu voor betere stabiliteit van de zijwan-
den.

Leveringsomvang: tentdoek met Air-In-sys-
teem, pomp met dubbele werking, afspanma-
teriaal, pakzak.

Optie: vlakke tentvloer en binnentent. Volumi-
neuze schuimrubberstroken en aandrukstok-
ken zijn als optie verkrijgbaar.

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Aanbevolen extra stokken 

(zie pagina 82)

56



GARDA AIR

2 31

Maat Maat (BxD) 
in cm

Dakmaat  
in cm ca.

Gewicht
 in kg

Prijs 
in €

1 340 x 300 270 15,0  489,– 

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model)  Prijs in €

Spezial-Speciale aandrukstok (per stuk)  20,90       
Schuimrubberstrook (per stuk)  17,90       
Luchtkussen-Air-In (per stuk)  37,50       
Slaaptent 140 x 200 cm  79,–       
Tentvloer  39,–       
Wielflap en tochtstrook (set)  23,50       
Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 78.

Scannen, bekijken en opbouwen!
www.dwt-zelte.de/opbouw/garda-air

DEELTENTEN

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Aanbevolen extra stokken 

(zie pagina 82)

Voor campers met een hoogte van ca. 235 tot 250 cm.

Algemene uitrusting: buiten afspanbaar, gelaste naden, voldoende 
stormafspanmogelijkheden

Materiaal: 150D Polyester Oxford, PU coating, waterkolom van  
3.000 mm. 

Voorwand: brede oprolbare ingangsdeur, rechts en links van de 
ingang een raam, ingenaaide gordijnen sluiten de ramen aan de bin-
nenkant blikdicht. 

Zijwanden: met groot ventilatieraam, buitenflap, binnen ingenaaide 
gordijnen en een oprolbare deur, de ritssluitingen zijn afgedekt.

De opbouw neemt slechts enkele 
minuten tijd in beslag. De 2 lucht-
kamers worden met de pomp met 
dubbele werking snel met lucht 
gevuld. 
Het Air-In-systeem van 10 cm is 
stabiel en wordt in het dak met 2 
bijkomende stokken tegen zijwind 
gestabiliseerd.

1  De grote ramen aan de voorwand zorgen voor een grote lichtinval. 
Alle ramen kunnen met ingenaaide gordijnen gesloten worden.

2  In beide zijwanden zijn grote ventilatieramen ingenaaid.

3  Met schuimrubberstrook en aandrukstok kan de tent winddichter 
opgebouwd worden. Als optie te bestellen

Constructie / frame: Air-In-systeem 10 cm,  
2 kamers, 2 dakstokken 19/16 mm alu voor 
goede zijstabiliteit

Leveringsomvang: tentdoek met Air-In-sys-
teem, pomp met dubbele werking, afspanma-
teriaal, pakzak.

Optie: vlakke tentvloer en binnentent. Volumi-
neuze schuimrubberstroken en aandrukstok-
ken zijn als optie verkrijgbaar.
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LUIFELS Luifels zijn ideaal als bescherming tegen de felle zon nodig is. Ze zijn zowel voor 
minimalisten als voor vele andere kampeerders die naast hun uitrusting ook 

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

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

Slechts weinig luifels beschermen tegen de wind. Dankzij 
ons model Flair Vario Modul kunt u uw luifel daarente-
gen stap voor stap tot een lichte luifeltent uitbouwen 
(bladzijde 60/61).

Meer details over de afzonderlijke tenten vindt u op 
www.dwt-zelte.com.

Luifels van dwt kunnen snel  
en flexibel opgebouwd worden.
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FOYER TOUR PLUS

Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 78. Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 78.

Maat Maten in cm Gewicht in kg Prijs in €

1 240 x 200 5,5  160,–       
2 335 x 200 7,5  220,–       

Maat Maten in cm Gewicht in kg Prijs in €

1 600 10,0  225,–       
2 700 10,5  245,–       
3 800 11,0  280,–       
4 900 11,5  290,–       

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 coating aan één zijde, 
afwasbaar en uiterst onderhoudsvriendelijk, de transparante 
raamfolie van de voorwand is grijs getint en absorbeert minstens 
90 % van de schadelijke UV-straling.

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.

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

Over handig gesproken… U kunt de ultralichte Tour Plus zowel 
aan de langszijde of rechts dan wel links van de caravan intrek-
ken - al naargelang de zon en de windrichting.

Dakdiepte: ca. 240 cm

Materiaal: 100 % Trailtex: ademend, afwasbaar, lichtecht, water-
dicht en extreem scheurbestendig.

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

Voorwand: dankzij de flexibele afspanlad-
ders en de telescopeerbare uitzetstok-
ken 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.

Oogringen (oogafstand 50 cm) voor.

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

Frame: drie stokken 22 x 1 mm staal.

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

OPMERKING: bi j onzekere 
weersverwachting, sneeuwval, regen en 
wind moet de luifel verwijderd worden 
– voor uw eigen veiligheid en die van uw 
campingburen.
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DELTA I I FLORA
250

340

320250

80

Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 78.

Maat Maten in cm Gewicht in kg Prijs in €

1 250 x 250 7,3  155,– 
2 250 x 320 8,5 175,–

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model) Prijs in €

Sluisstok 19,–
Koordadapterset 32,–
Magneetadapterset 55,–
Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 78.

Maat Maten in cm Gewicht in kg Prijs in €

1 200 x 240 6,1  85,–       
2 250 x 240 6,5  90,–       
3 300 x 240 8,2  100,–       
4 350 x 240 8,7  110,–       
5 400 x 240 9,0  120,–       
6 450 x 240 9,3  130,–       

LUIFELS

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!

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

Bodemmaat-schets Maat 1 Maat 2

Delta II is een echte blikvanger! Zowel aan de caravan als 
aan de bus is het ultralichte zonnedak snel aangebracht en 
binnen een oogwenk hebt u een gezellig schaduwplekje.

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

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

Materiaal: trailtex, ademend, extreem 
l icht , afwasbaar, lichtecht, waterdicht 
en extreem scheurbestendig. De blauw 
getinte raamfolie absorbeer t minstens 
90% van de UV-straling.

Uitvoering : super licht en var iabel te 
gebruiken als zonnedak voor de caravan 
en de bus. De aanbrenging geschiedt via 
een rail of een open zoom.

Leveringsomvang : dak, uitzetstokken, 
scheerlijnen en haringen.

Frame: drie uitzetstokken, 22 x1 mm staal.

Dakdiepte: ca. 240 cm

Materiaal : compleet van gecoat PVC, 
waterafs totend, scheurbestendig en 
onderhoudsvriendelijk.

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

Frame: maten 1 en 2 elk met twee, maten 
3 - 6 elk met drie uitzetstokken 22 x 1 mm 
staal.
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FLAIR VARIO MODUL II

1 2

1  De basismodule: Een eenvoudige en 
efficiënte luifel, die u met zijkanten* en 
een voorwand kunt aanvullen (Extra‘s 
tegen toeslag). 

Deze fraaie luifel beschermt tegen de zengende middag-
hitte en zorgt voor een prettig schaduwplekje 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!

2  Losse zijwanden zijn verkrijgbaar in de 
uitvoering “Color”: blauw, geel en grijs, 
met een groot folieraam.

Dakspanset

Basismodule met  
blauwe zijwanden. Zijwanden 

als optie bestellen.
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3 4 5

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model)  Prijs in €

Voordeelpakket „Safe” staal * 150,–
Voordeelpakket „Safe” alu ** 185,–

Dakspangereedschap 
(2 nokstokken 25 x 1 mm staal, incl. spangordel) 45,–

Dakspangereedschap 
(2 nokstokken 28 x 1 mm aluminium, incl. spangordel) 50,–

Stalen stormstok, 22 x 1 mm staal (per stuk) 14,50
Stalen stormstok, 22 x 1 mm aluminium (per stuk) 19,50
Vario-clip (op pagina 81)
Stormband plus (1 paar) 36,–
Wielflap en tochtstrook (set) 29,–
Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 78.

*) bestaat uit basisframe staal 25x1 mm. en dakspanset staal

**) bestaat uit basisframe alu. 28x1 mm. en dakspanset alu

Maat Maten 
in cm

Gewicht 
in kg

Basismodule
zonder frame 

Prijs in €

Voorwand 

Prijs in €

8 761 - 790 6,2  265,–       250,– 
9 791 - 820 6,6  275,–        265,–       
10 821 - 850 6,7  290,–        275,–       
11 851 - 880 6,8  305,–        280,–       
12 881 - 910 7,0  315,–        290,–       
13 911 - 940 7,2  325,–        310,–       
14 941 - 970 7,4  330,–        325,–       
15 971 - 1000 7,5  335,–        330,–       
16 1001 - 1030 7,6  355,–        335,–       
17 1031 - 1060 8,0  385,–        350,–       
18 1061 - 1090 8,2  410,–        365,–       
19 1091 - 1120 8,4  425,–        375,–       
20 1121 - 1150 8,5  475,–        390,–       
21 1151 - 1180 8,6  540,–        410,–       
Zijelementen “Color” in blauw en grijs (1 paar)  115,–       
Zijelementen “Fresh” (1 paar)  155,–       
Set gordijnen voor voor- en zijwanden  85,–       
Stokken a.u.b. separaat meebestellen
Set uitzetstokken (3 stuks) 35,–
Basisframe 25 x 1 mm staal 140,–
Basisframe 28 x 1 mm aluminium 170,–
Gelieve in ieder geval onze richtlijnen met betrekking tot de aanbevolen maten op pagina 
42 in acht te nemen.

LUIFELS
Dakdiepte: ca. 240 cm

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

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

Voorwand: extra te bestellen (alleen aanbevolen in combinatie met 
basisframe). Bevestiging met rits.

Belangrijk : bij zij- en voorwanden gaat het hier alleen om een extra 
wind- en zonnebescherming – het comfort dat onze voortenten uit de 
Primus-Komfort klasse 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 stormafspan-
ning aan de voorhoeken en ritsen voor de bevestiging aan de voor- en 
zijwanden.

Afspanning: binnen afspanbaar met flexibele afspanladders; buitenliggen-
de slikrand met ogen. 

Leveringsomvang: basismodule (zonder zijwanden, zonder voorwand!), 
afspanladders, grondpennen, haringen.

Frame: drie framevarianten verkrijgbaar. A.u.b. apart bestellen (zie prij-
zentabel). A.u.b. apart bestellen (zie prijzentabel). Bij het gebruik van een 
basisframe adviseren wij vanaf maat 11 twee extra dakstokken, vanaf 
maat 13 twee extra stormstokken, vanaf maat 18 vier extra dakstokken, 
vanaf maat 21 vier extra stormstokken – gelieve apart te bestellen. Extra 
stokken vindt u op pagina 82.

OPMERKING: Houd er bij het gebruik 
van de voor- en zijwanden rekening mee, dat 
het louter om een bijkomende wind- en zon-
bescherming gaat. De wanden bieden niet het 
comfort van een tentmodel uit de Primus- of 
Comfort-klasse. Bij nevel, sneeuwval, regen 
en wind raden wij aan om het zonnedak te 
demonteren voor uw eigen veiligheid en die 
van anderen. 

TIP: Als ondersteuning voor een optimale 
spanning van het dak-oppervlak raden wij de 
dakspanset aan, bestaande uit twee spangor-
dels en 2 nokstokken (optioneel verkrijgbaar). 
Ook met deze dakspanset ibevelen wij aan 
erop te letten of de bodemafspanning langs de 
zijelementen naar behoren is uitgevoerd.

3  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.

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

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Aanbevolen extra stokken 

(zie pagina 82)

Maat 8–10 

Maat 11–12

Maat 13–17

Maat 18–20

Maat 21

Dakspantool 
inbegrepen in het 
voordeelpakket ‘Safe’.

5  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 zij wanden en het dak bevestigd. Deze uitbreiding is alleen aan 
te bevelen in combinatie met een basisframe.

63



CAMPER- EN BUSTENTEN De mobiele tent is voor vakantiegangers met cam-
per en campingbus de beste keuze, als u met 

uw voertuig uitstapjes wilt maken, zonder 
uw plaats op te geven.
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CAMPER- EN BUSTENTEN

Standaardbevestiging 
door middel van 
sluisstok met klem.

Bij alle bustenten (behalve Luna Air, Sinus Alu, Maxum en Globus Plus) kunt u kiezen uit vier bevestigingsmogelijkheden:

1. Klapzuiger: Klapzuiger – voor de bevestiging 
van de sluisstok, ook zonder regengoot of rail: 
u klemt de sluisstok 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 regengoot 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.

Welke voordelen biedt een tentvloer?

Tocht, vochtigheid en insecten zijn bij de 
meeste kampeerders ongewenst. Een 
tentvloer brengt de oplossing. De tentvloer 
verhindert niet alleen dat van buiten 
vochtigheid of water in het binnenste van de 
tent kan stromen. Hij houdt ook vochtigheid 
tegen die uit de bodem omhoogstijgt en bij 
temperatuurschommelingen (vooral ’s nachts 
of bij wisselend weer) aan de tentwanden – 
hoofdzakelijk in het dakbereik – condenseert. 
Met een tentvloer geraken evenmin 
ongewenste bodeminsecten in de tent. En 
ook de reiniging van de tent is daardoor heel 
gemakkelijk zodat u zich in uw bustent steeds 
goed voelt. Onze modellen Sprint II, Pegasus 
III, Rapid Air, Isola Air, Luna Air en Maxum zijn 
standaardmatig uitgerust met een tentvloer.

Afzonderlijke vloer

Ingenaaide vloer

Voor sportieve vakantiegangers en globetrotters: 
mobiele tenten van dwt. 
In kleine campers en campingbussen is de woonruimte beperkt. Mobiele 
tenten vergroten het oppervlak en bieden tegelijk een ander voordeel: 
als u met uw voertuig de omgeving verkent, dient de mobiele tent als 
veilige bergplaats voor bijvoorbeeld fietsen en huisraad. Alle camper- en 
bustenten van dwt beschikken over een sluitbare achterwand en zijn 
vrijstaand.

Wij bieden u een uitgebreid programma met verschillende modellen 
en verschillende grondmaten en uitrustingen. Lichte materialen, kleine 
pakafmetingen en een laag gewicht zijn essentiële kenmerken van onze 
mobiele tenten.
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PICCO

21

Model Maten in cm Gewicht in kg Prijs in €

Picco 320 x 150 + 100 12,0  239,– 
 Magneetadapterset 1,0 55,–
 Koordadapterset 0,5 32,–
 Klapzuigbevestiging (p. st.) 39,–

Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 78.

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

1  De zijwand is als zijdelingse luifel naar buiten 
klapbaar en afspanbaar.

2  De 2 interne dakstokken zorgen voor de 
nodige stabiliteit indien het voertuig niet 
met de tent is verbonden.

Voor bussen met een goothoogte van 180 - 220 cm

Uitvoering: aan de binnenzijde gelaste naden, buitenliggende slikrand.

Tentdiepte: ca. 250 cm (150 cm + 100 cm)

Tentbreedte: ca. 320 cm

Materiaal: van 68 D polyester, PU-coating; waterkolom 3.000 mm.

Voorwand: twee transparante raamfolies met gordijnen, ingang oprol-
baar en als luifel naar buiten klapbaar en afspanbaar.

Zijwanden: alle met ventilatieraam (gaas/transparante folie), met stofflap 
en ritssluiting afsluitbaar, rechterzijwand, naar boven rolbaar, opstelbaar.

Achterwand: naar boven rolbaar, verbindingssluis met tunnelzoom voor 
sluisstok en voorbereiding voor schuifkoord. Zie ook gedetailleerde 
beschrijvingen voor de bevestigingen aan het voertuig!

Veel nut voor weinig geld! Onze 
prijshit, de praktische bustent Picco, 
vergt weinig plaats, is snel opge-
bouwd en dient bijvoorbeeld perfect 
als sluis bij slecht weer.

Frame: Longlife-frame (fiberglas met textielom-
manteling) 12,7 mm, incl. drie telescopeerba-
re dakstokken en sluisstok van aluminium, 2 
opstelstokken.

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
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RODEO II

21

Model Maten in cm Gewicht in kg Prijs in €

Rodeo II 340 x 240 13,0  289,– 
Tentvloer 1,0  50,– 
 Slaaptent 140 x 200 1,0  65,– 
 Magneetadapterset 1,0  55,– 
 Koordadapterset 0,5  32,– 
 Klapzuigbevestiging (p. st.)  39,– 

Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 78.

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

CAMPER- EN BUSTENTEN

1  De 2 interne dakstokken zorgen voor de 
nodige stabiliteit indien het voertuig niet 
met de tent is verbonden.

2  De slaaptent biedt plaats aan 2 personen. 
Gelieve als extra te bestellen.

Voor bussen met een goothoogte van 180 - 220 cm

Tentdiepte: ca. 240 cm

Tentbreedte: ca. 340 cm

Materiaal: van 68D polyester 195T, met PU-coating, uitermate scheur-
bestendig, waterkolom 3.000 mm.

Voorwand: met groot folieraam incl. gordijn in de linkerhelft, de ingang 
bevindt zich in het midden.

Zijwanden: elk met een ventilatieraam (één helft gaas, andere helft trans-
parante folie), met stofflap en rits op de helft of geheel afsluitbaar.

Achterwand: in 2 breedten te openen, naar links rolbaar, verbindingssluis 
met tunnelzoom voor de sluisstok en voorbereiding voor de schuifkoord. 
Zie ook gedetailleerde beschrijvingen van de bevestigingen aan het voer-
tuig!

Dankzij de compacte bustent in 
tunnelvorm beschikt u tijdens uw 
reis over meer plaats. De tent is 
vrijstaand en fungeert, wanneer u 
afwezig bent, als bergruimte voor 
meubels of sporttoestellen. 

Bodem: voor het ophangen met ringen en blok-
jes. De hoeken en zijden kunnen met lussen in 
de grond worden bevestigd. De tentvloer redu-
ceert de vorming van condenswater in de tent, 
houdt muggen uit de buurt en kan gemakkelijk 
worden gereinigd.

Uitrusting: aan de binnenzijde gelaste naden, 
de slikrand is voorzien van ringen.

Frame: Longlife-frame (fiberglas met textielom-
manteling) 12,7 mm, incl. dakstokken en sluis-
stok van aluminium.

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
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FJORD 30

2 3 4 51

Model Maten in cm Gewicht in kg Prijs in €

Fjord 30 340 x 240 14,0  359,– 
Tentvloer 1,0  50,–
 Slaaptent 140 x 200 1,0  65,– 
Luifel 340 x 140 1,5  70,– 
 Magneetadapterset 1,0  55,– 
 Koordadapterset 0,5  32,– 
 Klapzuigbevestiging (p. st.)  39,– 

Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 78.

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

1  De luifel kunt u extra bestellen. Hij is snel te 
bevestigen en biedt heel wat schaduw voor 
uw tent.

2  Bij een gesloten deur biedt het 
grote gaasinzetstuk u goede 
ventilatiemogelijkheden en blijven muggen 
uit de buurt..

3  De achterwand kan desgewenst helemaal of 
half opzij worden gerold (extra Accessoire).

4  De tent staat vrij. De drie spanstokken in 
het dak maken dit mogelijk. De tent dient 
tijdens uw afwezigheid als bergplaats voor 
uw kampeermeubelen of fietsen.

5  De afzonderlijke bodem geeft vocht 
geen kans, reduceert de vorming van 
condenswater en is eenvoudig te reinigen. 
Als optie te bestellen.

Frameschetsen
– Standaarduitvoering

Voor bussen met een goothoogte van 180 – 220 cm 

Uitrusting: aan de binnenkant gelaste naden, slikrand aan de buitenkant.

Tentdiepte: ca. 240 cm 

Tentbreedte: ca. 340 cm

Materiaal: uit 75D polyesterweefsel 190 T, PU-coating en bijzonder scheurvast; waterkolom 3000 
mm.

Voorwand: uitneembaar en deelbaar met groot folieraam incl. gordijn in de linkerhelft, in de 
rechterhelft een ingang, die in gesloten toestand een groot ventilatieraam (met externe flap) is. 

Zijwanden: linkerwand met ventilatieraam (één helft gaas, de andere helft transparante folie), met 
stofflap en rits op de helft of geheel afsluitbaar, rechterwand met oprolbare deur en ingewerkt 
ventilatieraam.

Achterwand: zijdelings naar links oprolbaar met variabele windbescherming, verbindingssluis met 
tunnelzoom voor de sluisstok en voorbereiding voor het schuifkoord. Zie ook gedetailleerde 
beschrijvingen van de bevestigingen aan het voertuig!

Het model Fjord 30 is ideaal voor 
de populaire minivans van Mercedes, 
VW, Ford, Peugeot en Citroën. De 
bevestiging aan de dakreling gebeurt 
eenvoudig met klittenband! Naar-
gelang de mogelijkheden van uw 
voertuig zijn 4 extra bevestigingsop-
ties mogelijk! Grote ventilatieramen 
in de voorwand en beide zijwanden 
zorgen op warme dagen voor frisse 
lucht. 

Frame: Longlife-frame (ommanteld fiberglas) 
12,7 mm, incl. drie telescopeerbare dakspan-
stokken en sluisstok van staal

Vloer als optie: te bevestigen met ringen en 
blokjes. De hoeken en zijden kunnen met 
lussen in de grond bevestigd worden. De tent-
vloer reduceert de vorming van condenswater 
in de tent, houdt muggen uit de buurt en kan 
gemakkelijk gereinigd worden.
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SPRINT I I

2 3 41

220 cm
145 cm

130 cm

Model Maten in cm Gewicht in kg Prijs in €

Sprint II 350 x 280 17,5  499,– 
Luifel 220 x 145+130 1,5  49,– 
Slaaptent 140 x 200 1,0  65,– 
Magneetadapterset 1,0  55,– 
Koordadapterset 0,5  32,– 
Klapzuigbevestiging (p. st.)  39,– 

Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 78.

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

CAMPER- EN BUSTENTEN

1  Linkerzijwand met ventilatieraam en flap.

2  De luifel kunt u extra bestellen. Hij is snel te 
bevestigen en biedt heel wat schaduw voor 
uw tent.

3  Deze extra ruimte voor uw deur is een must!

4  Onder de flap bevindt zich een gaasopening, 
die tijdens het ventilaren de tent voor 
muggen afsluit.

Voor bussen met een goothoogte van 180 - 
220 cm

Tentdiepte: ca. 280 cm

Tentbreedte: ca. 350 cm 

Materiaal: van 75 D polyester, PU-coating; 
waterkolom 3.000 mm.

Voorwand: ingang naar opzij oprolbaar, met 
folieraam incl. gordijn.

Zijwanden: linkerzijwand met ventilatieraam 
en flap, rechterzijwand met overdekte ingang, 
dubbele deur (gaasinzetstuk en weefselafdek-
king) en geïntegreerd ventilatieraam. Stoffen 
flap en folieflap sluitbaar door middel van rits.

Achterwand: te openen in twee breedtes, met 
verwijderbaar windscherm, verbindingssluis 

Aantrekkelijke felle kleuren, talrijke 
handige uitrustingsdetails en de be-
trouwbare frameconstructie typeren 
deze vrijstaande bustent. Plan de 
ruimte voor uw voertuig op grote 
schaal, zodat u tijdens uw reis op 
geen enkele manier wordt beperkt.

met tunnelzoom voor de sluisstok en voorbe-
reiding voor inschuifkoord. Via een railadapter 
wordt de tent aan de rail van het voer tuig 
bevestigd.

Uitvoering: aan de binnenzijde gelaste naden, 
buitenliggende slikrand; ritsvoorbereiding voor 
het latere intrekken van een vloerzeil.

Leveringsomvang : tentdoek incl. vloerzeil, 
frame, sluisstok, luifel, gordijnen, scheerlijnen, 
grondpennen, framezak en draagtas.

Extras: slaaptent met complete gaasflap in de 
ingangsdeur, de deur kan bovendien door mid-
del van een ademend doek blikdicht worden 
gesloten; railadapterset met harde PVC-kern 
en verbindingsadapter, met klapzuigbevestiging.

Frameschetsen
– Standaarduitvoering

Frame: drie Longlife-boogstokken (f iberglas 
met textielommanteling) 12,7 mm, zes staan-
ders, drie telescopeerbare dakstokken en een 
sluisstok van aluminium.

INFO: Tocht, vochtigheid en insecten zijn 
bij de meeste kampeerders ongewenst. Een 
tentvloer brengt de oplossing. Meer daarover 
op pagina 65.

TIP: Bij alle bustenten (behalve Maxum, Luna 
Air, Sinus Alu en Globus Plus) kunt u kiezen uit 
vier bevestigingsmogelijkheden. Meer daarover 
onderaan op pagina 65.

Luifel Sprint II

inclusief tentvloer
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PEGASUS I I I

2 3 41

Model Maten in cm Gewicht in kg Prijs in €

Pegasus III 500 x 300 24,0  599,– 
Slaaptent (2 st.) 140 x 210 3,0  99,– 
Magneetadapterset 1,0  55,– 
Koordadapterset 0,5  32,– 
 Klapzuigbevestiging (p. st.)  39,– 

Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 78.

ca.-Packmaat in cm (B x D): 95 x 35 cm

1  Voertuig en tent vormen een 
eenheid dankzij de 4 verschillende 
bevestigingsmogelijkheden.

2  Slaaptent als optie: De binnententen geven 
voor 4 personen extra slaapplaats in de 
tent! Indien u nog meer bergruimte in 
de tent wenst, verwijder dan overdag de 
binnen tent!

3  Het ruimtecomfort van dit model zorgt 
ervoor dat u uw vakantie in een luxeverblijf 
spendeert!

4  In de beide voorwandsegementen bevindt 
zich een ventilatieraam, dat u kunt oprollen 
of als regenscherm kunt uitspannen.

Voor bussen met een goothoogte van 180 - 220 cm

Tentdiepte: ca. 300 cm

Tentbreedte: ca. 500 cm

Uitrusting: aan de binnenzijde gelaste naden, slikranden aan de buiten-
zijde; tentvloer.

Materiaal: van 75 D polyester, PU-coating; waterkolom 3.000 mm.

Voorwand: twee ventilatieramen (gaas/transparante folie) afsluitbaar 
door een stoffen fl ap door middel van een ritssluiting; rechtersegment 
naar boven rolbaar of als luifel opstelbaar.

Zijwanden: rechterzijwand met naar boven rolbare ingang en ventila-
tieraam (gaas/transparante folie) afsluitbaar door een stoffen fl ap door 
middel van een ritssluiting; met folieraam incl. gordijn alsook nokventila-
ties. Linkerzijwand met twee extra nokventilaties.

Pegasus II wordt dwars voor het 
voertuig aangebouwd en garandeert 
daardoor een optimale benutting van 
de oppervlakte. De grote ventila-
tieramen zorgen voor voldoende 
luchtverversing in de tent.

Achterwand: een segment dat naar omhoog kan worden gerold; verbin-
dingssluis met tunnelzoom voor de sluisstok en voorbereiding voor de 
schuifkoord. Zie ook gedetailleerde beschrijvingen van de bevestigingen 
aan voertuigen!

Frame: drie Longlife-boogstokken (ommanteld fi berglas) 12,7 mm, zes 
staanders alsook drie telescopeerbare dakstokken en een sluisstok van 
staal.

Leveringsomvang: tentdoek incl. tentvloer, frame, sluisstok, dakstokken 
en uitzetstokken, afspantoebehoren, pakzak voor stokken en draagtas.

Frameschetsen
– Standaarduitvoering

inclusief tentvloer

70



RAPID AIR

2 3 4 51

Model Maten in cm Gewicht in kg Prijs in €

Rapid Air 340 x 240 14,0  549,– 
Slaaptent Rapid Air 140 x 200 1,0 70,–
Magneetadapterset 1,0 55,–
Koordadapterset 0,5 32,–
Klapzuigbevestiging (p. st.) 39,–

Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 78.

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

Scannen, bekijken en opbouwen!
www.dwt-zelte.de/opbouw/rapid-air

CAMPER- EN BUSTENTEN

inclusief tentvloer

1  De tent biedt u plaats als verblijf- of 
opbergruimte

2  Het deurgedeelte doet tegelijkertijd dienst 
als een groot ventilatieraam, dat ook de 
muggen weert.

3  De gebruikte dakstokken zorgen voor 
stabiliteit, zodat uw tent probleemloos 
vrij kan staan. Dat is bijzonder belangrijk, 
wanneer u met uw voertuig een uitstapje 
wilt maken.

4  Het grondzeil is ingenaaid en biedt alle 
comfort: weinig vuil, minder muggen, 
minder condenswater.

5  De slaaptent biedt plaats aan 2 personen 
(extra Accessoire).

Voor bussen met een regengoot van 180 - 220 cm hoog

Tentdiepte: ca. 240 cm 

Tentbreedte: ca. 340 cm

Materiaal: van 75D polyester 190 T, PU-coating; waterkolom 3.000 mm.

Voorwand: met groot raam uit transparante folie incl. gordijn in de linker-
helft, in de rechterhelft een ingang, die gesloten als groot ventilatieraam 
(met buitenflap) dienst doet.

Zijwanden: linkerzijwand met een ventilatieraam (één helft gaas, ande-
re helft transparant folie), met stoffen flap en ritssluiting op de helft of 
geheel afsluitbaar, rechterzijde met oprolbare deur en geïntegreerd ven-
tilatieraam.

Achterwand: in 2 breedten te openen, zijdelings naar links oprolbaar, 
verbindingssluis met tunnelzoom voor de sluisstok en voorbereiding voor 
het schuifkoord. Zie ook gedetailleerde beschrijvingen m.b.t. het beves-
tigen aan het voertuig!

Air In is de naam van het nieuwe 
systeem dat door middel van 3 
luchtcompartimenten de tent in een 
mum van tijd recht doet staan. Dit 
bespaart u veel tijd bij de opbouw 
en afbraak en biedt u toch de stabili-
teit van een conventioneel frame.

Uitrusting : vast ingenaaid grondzeil, aan de 
binnenzijde gelaste naden, slikranden aan de 
buitenzijde

Frame: 6 cm Air In-systeem, 3 compartimen-
ten, dakpanstokken en sluisstok, een dubbele 
luchtpomp is bij de levering inbegrepen

Grondzeil: is vast ingenaaid. De hoeken en 
zijden kunnen met lussen in de grond worden 
bevestigd. Het grondzeil reduceert de vorming 
van condenswater in de tent, houdt muggen uit 
de buurt en kan gemakkelijk worden gereinigd.

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
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ISOLA AIR

2 3 41

Model Maten in cm Gewicht in kg Prijs in €

Isola 300 x 300 16,5  529,– 
Slaaptent Isola 140 x 200 1,0  70,– 
Magneetadapterset 1,0  55,– 
Koordadapterset 0,5  32,– 
Klapzuigbevestiging (p. st.)  39,– 

Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 78.

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

Scannen, bekijken en opbouwen!
www.dwt-zelte.de/opbouw/isola-air

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

2  De ruimte die de tent naast de auto biedt, is 
onmisbaar als bescherming tegen regen en 
zon!

3  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.

4  De achterwand kan desgewenst helemaal of 
half opzij worden gerold (extra Accessoire).

Voor bussen met een regengoot van 180 - 220 cm hoog

Tentdiepte: ca. 300 cm 

Tentbreedte: ca. 300 cm

Materiaal: van 75D polyester 190 T, PU-coating; waterkolom 3.000 mm.

Voorwand: met groot ventilatieraam en externe flap in de linkerhelft, in 
de rechterhelft een ingang, die in gesloten toestand een groot ventila-
tieraam (met externe flap) is. 

Zijwanden: linkerzijwand met ventilatieraam (één helft gaas, de andere 
helft transparante folie), met stofflap en ritssluiting op de helft of geheel 
afsluitbaar, rechterkant met oprolbare deur en ingewerkt ventilatieraam.

Achterwand: in 2 breedten te openen, zijdelings naar links oprolbaar, 
verbindingssluis met tunnelzoom voor de sluisstok en voorbereiding voor 
het schuifkoord. Zie ook gedetailleerde beschrijvingen m.b.t. het beves-
tigen aan het voertuig!

Via 3 ventielen kan het Air-In-sys-
teem met de pomp met dubbele 
werking snel en probleemloos gevuld 
worden. De 10 cm dikke luchtka-
mers en de koepelconstructie zijn 
stabiel en worden door scheerlijnen 
en de bodemafspanning onder-
steund. 

Frameschetsen
– Standaarduitvoering

Uitrusting: vast ingenaaid grondzeil, aan de binnenzijde gelaste naden, 
slikranden aan de buitenzijde

Frame: 6 cm Air In-systeem, 3 compartimenten, sluisstok, een dubbele 
luchtpomp is bij de levering inbegrepen

Grondzeil: is vast ingenaaid. De hoeken en zijden kunnen met lussen in 
de grond worden bevestigd. Het grondzeil reduceert de vorming van 
condenswater in de tent, houdt muggen uit de buurt en kan gemakkelijk 
worden gereinigd.

TIP: Bij alle bustenten (behalve Maxum, Luna Air, Sinus Alu en Globus 
Plus) kunt u kiezen uit vier bevestigingsmogelijkheden. Meer daarover 
onderaan op pagina 65.

inclusief tentvloer
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MAXUM

2 31

Model Maten in cm Gewicht in kg Prijs in €

Maxum Maat 1 350 x 250 16,0 519,– 
Maxum Maat 2 350 x 250 16,5 565,–
Slaaptent 140 x 200 1,0  65,– 
Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 78.

Maxum Maat 1: ca.-Packmaat in cm (B x D) 80 x 30

Maxum Maat 2: ca.-Packmaat in cm (B x D) 85 x 30

CAMPER- EN BUSTENTEN

1  Maat 1 is geschikt voor voertuigen met 
deurbovenkant van 210 cm en een totale 
hoogte van 250 cm.

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

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

Maat 1: voor voertuigen met deurbovenkant bij 210 cm, totale hoogte 
van het voertuig max. 250 cm.

Maat 2: voor voertuigen met deurbovenkant bij 235 cm, totale hoogte 
van het voertuig max. 280 cm.

Materiaal: polyester-ripstop 210 T, met PU-coating en, uitermate scheur-
bestendig. 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 railadapterset 

Ideaal voor gedeeltelijk geïntegreer-
de, bestelwagens en kampeerbussen: 
het model Maxum valt op door zijn 
aantrekkelijke, harmonieuze kleurge-
ving en veel innovatieve details!

Frameschetsen
– Standaarduitvoering

kan worden bevestigd. Hier zijn ook klitbanden aangenaaid die bedoeld 
zijn voor het oprollen / bevestigen van de sluis.

Leveringsomvang: tentdoek incl. grondzeil, frame, gordijnen, scheerlijnen, 
grondpennen en framezak.

Frame: 3 ‚Longlife‘-boogstokken 11 mm (ommanteld fiberglas), 3 dak-
stokken en 6 staanders, 19 mm aluminium.

inclusief tentvloer
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LUNA AIR

2 3 41

Model Maten in cm Gewicht in kg Prijs in €

Luna Air 350 x 250 15,0  659,– 
Slaaptent Luna Air 140 x 200 1,0  65,– 
Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 78.

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

Scannen, bekijken en opbouwen!
www.dwt-zelte.de/opbouw/luna-air

inclusief tentvloer

1  De deur van het voertuig kan probleemloos 
worden geopend, een gemakkelijke toegang 
tot de tent wordt gegarandeerd.

2  Een deel van de zijwand kan als deur 
opgerold worden. Daarachter bevindt zich 
een gaasinzetstuk dat als ventilatie dient en 
muggen weert.

3  Het losse grondzeil geeft vocht geen kans, 
reduceert de vorming van condenswater en 
is eenvoudig te reinigen.

4  De slaaptent biedt plaats aan  
2 personen. Gelieve als extra  
te bestellen.

Voor voertuigen met deurbovenkant van 210 cm, totale hoogte van het voertuig max. 250 cm

Materiaal: 75D polyester 190 T, PU-coating en scheurbestendig, waterkolom 3000 mm.

Voorwand: ingang zijdelings oprolbaar, met folieraam incl. gordijn.

Zijwanden: rechterzijwand met oprolbaar segment en ventilatieraam, daaronder een compleet 
gaasinzetstuk, dat ook ’s avonds muggen weert en voor een goede ventilatie zorgt. Linkerzijde met 
ventilatieraam (gaas/transparante folie), op de helft en volledig afsluitbaar.

Achterwand: in twee breedtes opzij te openen; verbindingssluis met tunnelzoom voor het inschui-
ven van een railstaaf, zodat een magneetadapter resp. de railadapterset kan worden bevestigd. 
Hier zijn ook klittenbanden aangenaaid, zodat de sluis kan worden opgerold of bevestigd.

Het betrouwbare Air In-frame 
bespaart u veel tijd bij de opbouw, 
wanneer het echt snel moet gaan. 
Het vaste grondzeil houdt muggen 
uit de buurt en beschermt tegen 
vocht. De ventilatiegaten zorgen 
voor een aangenaam klimaat in de 
tent. 

Frameschetsen
– Standaarduitvoering

Frame: 6 cm Air In-systeem met 3 comparti-
menten, dakstokken 19/16 mm aluminium, dub-
bele luchtpomp is bij de levering inbegrepen.
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BORA AIR / HIGH

2 3 41

Scannen, bekijken en opbouwen!
www.dwt-zelte.de/opbouw/bora-air-high

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model)  Prijs in €

Speciale aandrukstok (per stuk)  19,50       
Schuimrubberstrook (per stuk)  17,90       
Luchtkussen-Air-In (per stuk)  37,50       
Afstandkussenset voor dakstabilisatie voor maat 1  49,–       
Afstandkussenset voor dakstabilisatie voor maat 2  69,–       
Afstandkussenset voor dakstabilisatie voor maat high  55,–       
Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 78.

Model Afmetingen 
in cm

voor 
aanbouwhoogte 

in cm
Gewicht 

in kg
Prijs 
in €

Bora Air Maat 1 240 x 240 235-250 11,0  419,–       
Bora Air Maat 2 375 x 240 235-250 15,0  519,–       
Bora Air High 320 x 240 265-280 13,0  469,–       

ca.-Packmaat in cm (BxD) 80 x 30 cm

CAMPER- EN BUSTENTEN

1  Voor een aanbouwhoogte  
van 235 tot 250 cm.

2  De ruimte die de tent naast de auto biedt, 
is onmisbaar als bescherming tegen regen 
en zon!

3  Het luchtkussen wordt met een 
klitbandsluiting aan de zijwand bevestigd en 
stabiliseert de wand tegen wind.

4  De slang wordt met klitbandsluitingen 
bevestigd en spant het dak in de breedte.

Voor de aanbouw aan een markies 
voor 2 aanbouwhoogtes met nieuw 
Air-In-systeem, dat de complete 
opbouw in slechts enkele minuten 
mogelijk maakt.

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Aanbevolen extra stokken 

(zie pagina 82)

Bora Air maat 1 + maat 2 voor tentrail hoogte 235-250 cm

Bora high voor tentrail hoogte 265-280 cm

Algemene uitrusting : buiten afspanbaar, gelaste naden, voldoende 
stormafspanmogelijkheden

Materiaal: 150D Polyester Oxford, gecoat, waterkolom van 3.000 mm 

Dak :  Bora Air maat 1 + 2 met 7 mm en 5 mm s tormranden,  
Bora Air high met 5 mm stormrand uitgerust.

Voorwand: Bora Air maat 1 en Bora Air high één ventilatieraam met 
muskietengaas en één raamsegment, maat 2 met 2 raamsegmenten en 
groot ventilatieraam. Ingenaaide gordijnen sluiten de ramen aan de bin-
nenkant af. 

Zijwanden: met groot ventilatieraam, buitenflap en gordijn en een zijde-
lings oprolbare deur, de ritssluitingen zijn afgedekt.

Volumineuze schuimrubberstroken en aan-
drukstokken zijn als optie verkrijgbaar. 

Constructie / frame: 10 cm Air-In-systeem, 
Bora Air maat 1 en Bora Air high met 3 kamers, 
maat 2 met 4 kamers, dakstok uit 19/16 mm alu. 

Leveringsomvang: Tentdoek met Air-In-sys-
teem, pomp met dubbele werking, afspanma-
teriaal, pakzak.

Maat 1 + High

Maat 2
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SINUS ALU

2 3 41

Model Maten in cm Gewicht in kg Prijs in €

Sinus Alu 300 x 240 20,0  985,– 
Dakstok Aluminium 25 x 1 mm  18,50 
Stormstok Alu 25 x 1mm  19,50 
Uitzetstok, Alu 28x1 mm  20,– 
Veiligheidsgordel plus (1 paar)  36,– 
Veiligheidsgordel XL (1 paar)  45,– 

Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 78.

1  Voertuig en tent vormen een 
eenheid dankzij de vier verschillende 
bevestigingsmogelijkheden.

2  De linkerzijwand is oprolbaar en de 
voorwand uitneembaar.

3  De tent is zeer ruim, de zijwanden kunnen al 
naar gelang het weer is aangepast worden.

4  De linkerzijwand kan als luifel uitgezet 
worden. De voorwand kan tot veranda 
weggeklapt worden.

Voor voertuigen met een maximale deur-
hoogte tot 250 cm en een hoogte van het 
voertuig tot max. 280 cm

Materiaal: dak en wanden uit trailtex, aan één 
zijde gecoat polyester, dak en wanden afwas-
baar en waterdampdoorlatend, UV-stabiel en 
weersbestendig, raamfolies UV-absorberend; 
spat- en slikranden uit aan beide zijden met 
kunststof gecoate polyester, gemakkelijk te 
onderhouden.

Of u nu met een voertuig met een 
gesloten opbouw, een deels of volle-
dig geïntegreerde camper reist, Sinus 
Alu is een flexibel model dat garant 
staat voor vrijheid en open ruimte 
op vakantie. De tent is vrijstaand 
en fungeert bijvoorbeeld, wanneer 
u met uw voertuig onderweg bent, 
als opslagruimte voor meubels of 
sporttoestellen. 

Frameschetsen
– Standaarduitvoering

met 28 mm Alu.frame

Voorwand: de voorwand is uitneembaar en kan tot veranda worden weggeklapt.

Zijwanden: de linkerzijwand kan volledig of deels worden opgerold of als luifel worden uitgezet. 
Uitzetstokken zijn extra te bestellen. Aan de rechterkant bevindt zich een zijdelings oprolbare 
deur en een groot ventilatieraam met buiten flap.

Frame: 28 x 1 mm aluminium.

Levering: tentdoek, frame, gordijnen, afspantoebehoren en pakzak.
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GLOBUS PLUS

2 3 41

Model Maten in cm Gewicht in kg Prijs in €

1 180 x 180 33,0  745,– 
2 (Alu) 320 x 225 34,0  1.395,– 
3 (Alu) 400 x 225 36,0  1.550,– 

Aanbevolen speciale uitvoering (voor dit model) Prijs in €

Dakstok Aluminium 25 x 1 mm  18,50
Stormstok Alu 25 x 1 mm (tot 260 cm)  19,50
Stormstok Alu 25 x 1 mm (tot 300 cm)  21,–
Veiligheidsgordel plus (1 paar)  36,–
Veiligheidsgordel XL (1 paar)  45,–
Andere extra’s en nuttige accessoires vindt u vanaf pagina 78.

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

Maat 1

Maat 2

Maat 3

CAMPER- EN BUSTENTEN

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

2  Bij de maten 2 en 3 zijn de voor- 
enzijwanden uitneembaar en onderling 
verwisselbaar; de deelbare achterwand kan 
naar boven worden opgerold.

3  De tent is vrijstaand te gebruiken. 

4  Maat 1 is als tent voor het hele jaar geschikt 
en ook ’s winters perfect om mee op 
vakantie te gaan.

Voor campers van 250 – 300 cm hoogte en 250 – 275 cm door-
gangs-hoogte deur.

Materiaal: dak: in maat 1 van aan beide zijden gecoate polyester, in de 
maten 2 en 3 van trailtex, 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 vier-
delig, 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; horizontale 
tunnelzoom voor stormstokken. 

Achterwand: vastgenaaid, deelbaar en los oprolbaar.

Al vele jaren is Globus Plus een top-
per. Nu is deze uiterst comfortabele 
reisgenoot beschikbaar in drie maten 
- voor elk wat wils!

Leveringsomvang: tentdoek, frame, gordijnen, 
scheerlijnen, grondpennen en pakzak. 

Frame: maat 1 met 25 x 1 mm staal, maten 2 en 
3 met licht 28 x 1 mm aluminiumframe.

Maat 2 - 3 met 28 mm Alu.frame

Frameschetsen
– Standaarduitvoering
– Aanbevolen extra stokken 

(zie pagina 82)
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Scannen, bekijken en opbouwen!
www.dwt-zelte.de/opbouw/shadow-modul

Maat Maten  
in cm

Basismodule
zonder frame

Prijs in €

Voorwand

 Prijs in €

9 791 - 820  340,–     265,–    
10 821 - 850  355,–     275,–    
11 851 - 880  365,–     280,–    
12 881 - 910  380,–     290,–    
13 911 - 940  390,–     310,–    
14 941 - 970  405,–     325,–    
15 971 - 1000  425,–     330,–    
16 1001 - 1030  435,–     335,–    
17 1031 - 1060  455,–     350,–    
18 1061 - 1090  470,–     365,–    
19 1091 - 1120  495,–     375,–    
20 1121 - 1150  545,–     390,–    
21 1151 - 1180  550,–     410,–    
Meerprijs zijdelen (1 paar)  
incl. 2 dakstokken  245,–    –

Adapter voor 25 x 1mm stangen  Serie – 

Meerprijs adapter  
voor 28 x 1mm stangen  15,–    –

Meerprijs adapter  
voor 32 x 1mm stangen  20,–  –

Gelieve in ieder geval onze richtlijnen met betrekking tot de aanbevolen maten op pagina 
42 in acht te nemen.

SPECIALE UITVOERING

Biedt veel schaduw en ruimte voor uw tent! En door de nieuwe 
bevestigingstechniek wordt een volwaardige tweede tent gecre-
eerd, die u aan uw hoofdtent kunt aanbouwen. De modulevariant 
biedt u de mogelijkheid om het dak, de zijwanden en voorwand 
afzonderlijk van elkaar te bestellen! Universeel bruikbaar. 

Diepte: ca. 240 cm 

Materiaal: dak: uit aan beide zijden met pvc gecoate polyester, 
afwasbaar en onderhoudsvriendelijk.

Voorwand en zijwanden: uit trailtex-stof, aan één kant gecoat 
en afwasbaar, lichtecht en licht. Raam uit 90 % UV-absorberende 
raamfolie, spat- en slikranden uit aan beide zijden met pvc gecoate 
polyester, afwasbaar.

Dak: wordt met frameadapters en ritssluitingen met het dak van uw 
hoofdtent stevig verbonden.

Zijwanden: worden met een ritssluiting op het 
dak bevestigd; alle zijwanden hebben grote 
ramen. 

Voorwand: 2-delig en wordt met ritssluitingen 
aan het dak en de zijwanden bevestigd, met 
rondboogdeur zijdelings oprolbaar en grote 
ramen.

Frame: standaard met 25x1 mm stalen frame. 
Vermeld bij de bestelling, welke diameter uw 
tentframe heeft, zodat de frameadapters in de 
passende maat geleverd worden. Optioneel 
zijn adapters voor 28 en 32 mm buisdiameter 
verkrijgbaar. 

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

 

Shadow Modul

Frameschetsen
– Standaarduitvoering

Basismodule 

Met zijwanden

Met zijwanden en voorwandDe frameadapters worden stevig met het frame van de hoofdtent verbonden. 
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Shadow De Luxe 240 voor dwt-voortenten met gebogen tentdak

dwt-maten Prijs in €
 Maat 12 881 - 910  365,–    
 Maat 13 911 - 940  375,–    
 Maat 14 941 - 970  385,–    
 Maat 15 971 - 1000  395,–    
 Maat 16 1001 - 1030  410,–    
 Maat 17 1031 - 1060  420,–    
Zijkanten (1 paar) incl. 2 dakstokken  200,–    

Apparatentent Maten (Middenhoogte/Zijhoogte) Prijs in €

Apparatentent Universal 160 x 195 / 205/175  299,– 
Apparatentent Cabina 150 x 220 / 210/175  359,– 

Windscherm Prijs in €

Windscherm Fyn II incl. frame 119,–

SPECIALE UITVOERING

SHADOW De Luxe UNIVERSAL CABINA
Materiaal/Uitvoering: trailtex; incl. stalen frame 25 mm, afspanac-
cessoires en ogen. Voor modellen met gebogen tentgevel (Riva) 
is de luifel Shadow De Luxe met een diepte van 240 cm verkrijg-
baar. Hij wordt via ritssluitingen aan de voortent bevestigd (zie 
beneden). De zijkanten worden via een ritssluiting met de luifel 
verbonden.

Luifels Apparatentent

Bijzonder robuust , stevig en gecoat 
polyesterweefsel wordt voor deze appa-
ratentent gebruikt. Ze is langs beide 
kanten gelakt en daardoor gemakkelijk 
te reinigen. 
In combinatie met de stalen stokken van 
22 mm is het een duurzame en stabiele 
tent. Gebruik de extra ruimte voor meu-
bels of sporttoestellen. In de voorwand 
is een verluchting ingenaaid, die voor de 
nodige luchtcirculatie zorgt, de ritsen zijn 
afgedekt en beschermd tegen vuil. In de 
vier dakhoeken zijn beugels voor veilig-
heidsgordels ingenaaid, extra te bestellen.
Frame: 22 mm Stalen stokken, telesco-
pisch.

De stabiele apparatentent Cabina is een 
veilige plek voor alles wat niet buiten 
moet blijven staan! 
Materiaal/Uitvoering: gecoate polyester, 
weerbestendig en volledig afwasbaar. 
Voorwand met nokventilatie, Dakhoeken 
zijn voorzien van beugels voor veiligheids-
gordels, slikranden met ogen, afgedekte 
ritssluitingen met grote ventilatieramen 
en externe flap.
Frame: 22 x 1 mm stalen buis

Aangenaam extra comfort op alle plaatsen waar de wind waait: 
praktische windbescherming.
Afmetingen: lengte 450 cm / hoogte 140 cm
Materiaal: afwasbaar, eenvoudig te reinigen polyester.
Frame: 19 x 1 mm stalen stok; 3 horizontale spanstokken, 4 ver-
ticale uitzetstokken.
Uitvoering: de buitenstokken worden door vaste tunnelzomen 
gevoerd, de 2 binnenstokken worden met klitband aan het tent-
doek bevestigd. De horizontale spanstokken worden door tun-
nelzomen gevoerd en geven het windscherm stabiliteit. 
Accessoires: afspanlijnen met bodemanker en bodemplaten met 
ijzeren haringen.

FYN II

Windscherm

Frameschetsen
– Standaarduitvoering

De zonneluifel wordt met de ritssluiting 
op heel comfortabele wijze bevestigd. 
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Slaaptent Maten in cm Prijs in €

Dream maat 1
voor voortenten 140 x 200  89,– 

Dream maat 2 
voor voortenten 180 x 200  119,– 

Dream 
voor aanbouwerker 120 x 200  79,– 

Lengte in cm Hoogte in cm Prijs in €

500 50 59,–
600 50 65,–
700 50 69,–

Veiligheidsgordel Prijs in €

Veiligheidsgordel Plus (1 paar) 36,–
Veiligheidsgordel Plus XL (1 paar) 45,–

SPECIALE UITVOERING

DREAM TOCHTSTROOKVEILIGHEIDSGORDEL PLUS / PLUS XL
Deze slaaptent past in veel tenttypes en ten-
terkers.
Materiaal/Uitvoering: licht tentdoek, water-
dichte kuipbodem van aan beide zijden gecoat 
bandmateriaal, met verstelbare banden en 
binnenzak voor het opbergen van kleine din-
gen.

Voor meer stabiliteit! 

1  De steekgesp is in alle deel- en complete tenten al aangebracht. 

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

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

4  Per set: 2 gordelbanden met ogen, 2 ontlastingsveren, gespen, schuurbescherming en 2 
haringen.

Slaaptent TochtstrookVeiligheidsgordel

De tochtstrook van dubbelzijdig gecoat pvc en een ommanteld intrek-
koord beschikt 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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Nuttige accessoires Prijs in €

1 Organizer I Hoekschap (ca. 70 x 95 cm) 25,–
2 Binnenhemel zie model
3 Tent-draagtas (ca. 120x40 cm) 35,–
4 Stokspanner 32,–
5 Stokkentas (ca. 120x30 cm) 28,–
6 GripStop 22 / 19 (set van 3) 14,50

GripStop 25 / 22 (set van 3) 14,90
GripStop 28 / 25 (set van 3) 17,50
GripStop 32 / 28 (set van 3) 18,50

7 Accessoiretas (ca. 55x23x25 cm) 20,–
8 Vario Clip (set van 3) 13,90

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

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

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

SPECIALE UITVOERING

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

2  Binnenhemel 
Het katoenen neteldoek van de binnenhemel schept een gezellige, 
huisselijke ambiance in de tent. Tevens wordt de condensatievorming 
verminderd en de binnentemperatuur verlaagd.

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

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

5  Stokkentas 
Materiaal: Robuust Oxford-polyester, binnenzijde gecoat. Voor een 
goede ventilatie is bovenin een brede ventilatiestrook aangebracht.
Accessoire: incl. verstelbare schouderriem.

6  Klemsluiting GripStop 
De buis klemt door gewoon samendrukken en wordt niet 
beschadigd. De bediening is uitermate simpel.

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

8  Vario Clip 
Vario-Clip-elementen besparen het schroeven en zorgen voor 
comfort bij het gebruik alsook zekerheid. De speciale dakrail is in de 
standaarduitvoering vooruitgerust.

9  Vario Clip type H 
Vario Clip type H voor de montage van de dakstokken aan Hobby 
caravans vanaf bouwjaar 2009-2014 en enkele types Fendt vanaf 
bouwjaar 2011

10  Vario Clip type KG 
Vario Clip type KG voor de montage van de dakstokken aan caravans 
van Knaus en Wilk vanaf bouwjaar 2011 en aan de Kabe vanaf 
bouwjaar 2001/2002.
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Stock- 
Nr.  Uitvoering

Lengte
in cm

Telescopische
Uitvoering

Ø 22 x 1 
Staal 

 

Prijs in €

Ø 25 x 1 
Staal

Prijs in €

Ø 28 x 1 
Staal

Prijs in €

Ø 32 x 1,5 
Staal

Prijs in €

Ø 25 x 1 
Aluminium
met DLS- 

locksystem
Prijs in €

Ø 28 x 1 
Aluminium
met DLS- 

locksystem
Prijs in €

Ø 32 x 1,5 
Aluminium

met klemsluiting 
GripStop 
Prijs in €

1  Luifelspanstok  100 - 200 12,50 ––– ––– ––– 15,– ––– –––

1  Luifelspanstok 200 - 280 15,50 ––– ––– ––– 17,– ––– –––

1  Luifelspanstok 280 - 360 18,50 ––– ––– ––– 21,– ––– –––

2  Stormstok met puntdop 115 - 200 13,50 ––– ––– ––– 17,– ––– –––

2  Stormstok met puntdop 170 - 260 14,50 16,50 17,50 ––– 19,50 21,– 29,– 

2  Stormstok met puntdop 210 - 300 ––– ––– ––– ––– 21,– ––– –––

3  Stormstok met beugelvoet 170 - 260 ––– 19,– 21,50 26,50 ––– ––– 30,50 

4 Nokstok, haak, klem 170 - 200 ––– ––– ––– ––– ––– 21,– –––

4 Nokstok, haak, klem 170 - 260 14,50 17,– 23,– 28,– 19,50 22,– 28,50 

4 Nokstok, haak, klem 170 - 300 ––– 20,50 26,50 29,– ––– ––– 32,– 

5 Veranda-/ dakstok, 2 klemmen  75 - 120 10,50 ––– ––– ––– 13,50 ––– –––

5 Veranda-/ dakstok, 2 klemmen 115 - 200 12,– 14,50 ––– ––– 16,50 ––– –––

5 Veranda-/ dakstok, 2 klemmen 200 - 280 14,– 17,– ––– 29,50 18,50 20,– –––

5 Veranda-/ dakstok, 2 klemmen 280 - 360 17,– ––– ––– ––– 22,– ––– –––

6 Dakoplegstok haaksgewijs gebogen 110 - 180 14,50 ––– ––– ––– ––– ––– –––

7 Uitzetstok, stokhouder/doorn 110 - 200 12,50 ––– ––– ––– 13,50 ––– –––

7 Uitzetstok, stokhouder/doorn  165 - 250 14,– ––– 16,– ––– 18,50 20,– –––

8 * * Tussenstuk, in een set van 2 stuks  80 9,50 11,50 13,– 16,– 12,50 14,50 –––

 Afstandsstuk, vor luifeldiepte 20cm, 2 klemmen 18 - 23 8,– ––– ––– ––– ––– ––– –––

 Afstandsstuk, vor luifeldiepte 20cm, 2 klemmen 28 - 33 9,– ––– ––– ––– ––– ––– –––

 Dakoplegstok gebogen met verenstaaleinde 145 - 205 18,– ––– ––– ––– ––– ––– –––

 Dakoplegstok gebogen met verenstaaleinde 205 - 255 20,– 22,50 ––– ––– 25,50 ––– –––

  Aandrukstok, beugelvoet, boven gebogen 170 - 270 18,50 ––– ––– ––– 21,– ––– –––

* bij aluminium zonder DLS-sluiting

Maat Prijs in €

Pakket stormstokken Maat 9 - 12 120,–
 Pakket stormstokken Maat 13 - 20 150,–
 Pakket stormstokken Maat 21 - 22 170,–

SPECIALE UITVOERING

Maat 9–12 Maat 13–20 Maat 21–22

Voor nog meer comfort en veiligheid!

U wilt voor uw tent graag nog meer sta-
biliteit en veiligheid - bijvoorbeeld voor de 
opbouw op een duurzame standplaats? 
Hier vindt u de extra stokken die daar-
voor nodig zijn. Uit de meest uiteenlopen-
de materialen en diktes kunt u het beste 
voor uw wensen en vereisten kiezen. U 
wilt graag een luifel aanbouwen? In de 
tabel vindt u de hiervoor benodigde extra 
nok-, luifel- en verandastokken.

Voor uw vakantie aan zee of in de bergen raden wij het gebruik van ons 
pakket stormstokken aan. Dankzij de extra stokken worden de tent-
wanden meer verbonden met het tentframe. In combinatie met een 
degelijke bodemafspanning wordt de tent extra gestabiliseerd tegen 
weer en wind.

Materiaal: tentstokken op basis van gegalvaniseerde stalen buizen 25/22 
mm Ø, telescopeerbaar met eind-, verbindings- en hoekklemmen voor 
een ongecompliceerde en stabiele montage.

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

De dubbele klem verbindt 
2 verandastokken met een 
orkaanstok.

Extra stokken Pakket stormstokken
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Scan met uw mobiele telefoon onze QR-code en kijk op onze website:  
www.dwt-zelte.de/leidraad

De spotkoopjes: Onze populairste online-rubriek!

De dwt online-koopjesmarkt biedt allen, die zuinig met hun vakantiegeld willen  
omgaan, de passende voortent tegen een lage prijs. Komt u maar eens kijken!  
www.dwt-zelte.com

Scan met uw mobiele telefoon onze QR-code en ontvang meer tips en informatie over onze 
producten op www.dwt-zelte.de/spotkoopjes

dwt-dealers in uw buurt: Vele wegen leiden naar een dwt-tent!

Wij zijn trots op ons goed uitgebreid en deskundig dealernet. Onze online-dealerzoekactie 
toont u de directe weg naar de volgende specialist. Hier kunt u ook speciaal naar dealers met 

dwt-showmodellen zoeken.

Scan met uw mobiele telefoon onze QR-code en ontvang meer tips en informatie 
over onze producten op www.dwt-zelte.de/handelaars

Nog meer informatie op het internet 

Op onze website vindt u meer uitgebreide informatie over alle dwt-producten.  
Wij geven u ook veel nuttige tips. In de rubriek ‘Advies’ vindt u bovendien  
opbouwhandleidingen, onderhoudsvoorschriften en nog veel meer.

dwt op het INTERNET
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Jubilee 25 AluPrinz PlusPrinz II

Paradies II

RivaFox Fresh Focus Blau

Focus Grau Tango Carat Atelier ChaletAtelier Chalet

Columbus

TritonCortina II BlauCortina II GrauTempo IIJuwel IIIFavorit III

Garda AirBora AirFortuna Junior AirMars Alu

Delta II FloraTour PlusFoyer Flair Vario Modul

Sprint II

Isola Air

Pegasus III

Maxum Luna Air

Rapid AirFjord 30Picco Rodeo II

Globus PlusSinus AluBora Air High

COMPLETE TENTEN

DEELTENTEN

LUIFELS

CAMPER- EN 

BUSTENTEN

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. © 2014/2015/2016 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. 

moser kommuniziert. www.moserkomm.de
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JUWEL III P. 48

JUNIOR AIR  P. 56

GARDA AIR  P. 57

FJORD 30 P. 68

ISOLA AIR  P. 72

BORA AIR HIGH  P. 57

FLAIR VARIO MODUL II   P. 62


