Tenten
Nu in de opruiming OP=OP
900022 Yellowstone koepeltent

€ 39,99 NU € 29,-

93654 Tour Easy 2 Voortent voor bus camper, nu voor

€ 229,- NU € 199,-

1

Picco bustent DWT, nu voor

€ 199,- NU € 179,-

2

Fjord III DWT (Fjord 25) , nu voor

€ 299,- NU € 249,-

900022 Yellowstone koepeltent
Beschrijving: Yellowstone, de klassiekers. Koepel tent voor max. 2 personen. Snelle en eenvoudige montage.
Bijkomende praktische vakken voor diverse accessoires aan de buitenste binnentent. Kleine voorruimte voor opslag.
2000mm Waterkolom. Afmetingen 210 x 150 x 105 cm. Materiaal: 100% polyester buitentent 185T, cabine 100%
polyethyleen. Koppeling Ø7,9 mm glasvezel. Verpakking: Ø 62 x 11 cm. Gewicht: 2,8 kg. Met fietstassen.
Levering: buitentent, binnentent, grondzeil, 18 metalen haringen, scheerlijnen, 2 glasvezel stokken, draagtas
Verzendkosten € 10,-

93654 Bustent Tour Easy
o
o
o
o
o
o

Kleine, eenvoudige op te bouwen bustent
Grote ventilatiemogelijkheden
Zijkant en voorzijde te openen
Vrijstaande zonder auto
Met lock aansluitingen voor bussen
Met vastgemaakt vloer

Beschrijving: voor VW Bus en andere voertuigen met een montage hoogte van 180-200cm. De diepte is 270 tot 330
cm voldoende voor twee bedden of babybedjes. Zeer goede ventilatiemogelijkheden door cross ventilatie. Met
houders voor een slaaptent (niet inbegrepen, wel leverbaar)
Optie: binnentent voor Tour Easy 2 Art.No. 936.531
Materiaal: 100% polyester, PU-coating, afgedichte naden. 2000mm waterkolom. Koppeling: glasvezel 12,7 / 11mm,
staal 16 / 19mm.

De tent kan aan een goot van Reimo MultiRail of Brandrup bevestigd worden. Als alternatieve bevestiging zijn
zuignappen wellicht mogelijk.
Inbegrpen zijn: tent met achterwand en deur aan de rechterzijde. 3 Horizontale stangen, 1 vergrendelingsstang met
klemmen 3, 2 uitzetstokken, haringen, scheerlijnen, zak.
Verzendkosten € 15,-

Picco bustent DWT
De Picco bustent van DWT Zelte is een enorm nuttige tent voor maar weinig geld.
Licht van gewicht en snel opgezet
Met een gewicht van slechts 12 kg merkt u niet eens dat u een bustent achterin heeft liggen. Eenmaal aangekomen
op uw vakantieplek zet u de tent enorm snel op, zodat u eerder toe komt aan ontspanning. Ook is een bustent als de
Picco ideaal tijdens tussenstops of als sluis.
Opzichzelfstaande tent
Dankzij de twee interne dakstokken is de bustent stevig genoeg om zelfstandig gebruikt te worden. Waardoor de
Picco als schuurtent gebruikt kan worden als u weg bent.
Veel mogelijkheden voor ventilatie
Het is mogelijk om het grootste deel van de Picco open te ritsen. Met de bijgeleverde stokken is het mogelijk om de
rechter- of voordeur af te spannen als luifel! Veel frisse lucht en ventilatie is essentieel voor een fijn klimaat binnenin
de tent en voorkomt veel van de muffe luchten en condensvorming.
Standaard wordt de tent aan uw bus verbonden met klitband, wilt u toch een handigere en strakkere afsluiting dan
kunt u kiezen voor een magneetadapterset of een van de andere opties. Deze bustent is geschikt voor bussen met
een goothoogte van c.a. 180 - 220 cm. OP=OP
Verzendkosten € 15,-

Fjord III / Fjord 25 DWT
De Fjord 3 (Fjord 25, bijna identiek) bustent van DWT Zelte is een ideale voortent voor kleine bussen. Met name
voor de populaire minibussen van bijvoorbeeld Volkswagen, Mercedes, Peugeot en Citroën is deze tent geschikt. De
Fjord 3 bustent is passend voor bussen met een goothoogte van 180 tot 220 cm.
Vele bevestigingsopties
Standaard is de tent op twee manieren te bevestigen aan de camper of bus: met klittenband aan het imperiaal of
met de bijgeleverde sluisstok in een dakgoot. Beide manieren zijn zeer eenvoudig en stevig. Daarnaast zijn er nog
optionele bevestigingsmogelijkheden om de bustent aan uw camper of bus vast te maken, zoals met een
magneetadapter, klapzuigers of koordadapter van DWT Zelte. Deze zijn niet inbegrepen bij de tent maar kunt u apart
bestellen in onze webshop.
Kan zelfstandig blijven staan
De drie boogstokken van de bustent maken het mogelijk om deze ook te laten staan als u met de bus weggaat.
Daardoor kunt u uw kampeerspullen, kampeermeubelen en fietsen in de voortent opbergen.
Goede lichtinval en ventilatie
De grote ramen van de bustent zorgen voor een goede lichtinval in de
tent. Ook levert het lichtere materiaal aan de achterzijde daar een
uitstekende bijdrage aan. De voorwand bestaat uit een raampaneel en
een ingang die ook te gebruiken is als groot ventilatieraam. Daardoor
kunt u altijd zorgen voor een goede ventilatie.
Verzendkosten € 15,-

