Caravan-

Voortenten

2018

Kwaliteit.
Traditie.
Design.

Brand-Tenten.

Kwaliteit. Traditie. Design.

Since 1950.

Maten

Pagina

04

11

12

21

13

31

14

41

15

16

17

898-917

918-938

939-958

959-977

978-1001

1002-1025

1026-1051

1052-1075

1076-1095

1096-1115

1.120,-

1.155,-

1.190,-

1.200,-

1.230,-

1.240,-

1.245,-

1.260,-

1.295,-

1.460,-

1.295,-

1.330,-

1.370,-

1.385,-

1.410,-

1.420,-

1.425,-

1.510,-

1.540,-

1.560,-

1.590,-

1.655,-

1.725,-

1.775,-

1.820,-

1.895,-

1.700,-

1.740,-

1.755,-

1.790,-

1.855,-

1.945,-

1.980,-

2.045,-

2.130,-

1.700,-

1.725,-

1.755,-

1.810,-

1.865,-

1.900,-

1.985,-

2.045,-

Bij alle voortentmodellen vindt u een gedetail-1.900,leerde omschrijving. Overzichtelijke tabellen 1.590,verduidelijken de verschillen tussen de diverse1.800,voortenten en helpen daarmee de juiste keuze
1.635,te bepalen.
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Model
Welkom
bij Brand

10+11

Omloopmaat in cm

Santos 240

van
pure kwaliteit.
10+11Geniet
Santos
280
De voortent als middelpunt van uw kampeer12+13 Safir TL 240
vakantie. Hier brengt u een groot deel van uw
12+13 Safir TL 280
(vrije) tijd door. Begin hier de dag gezamen14+15 Arcade 240
lijk met een ontbijt of spreek ‘s avonds af met
14+15vrien
Arcade
280 een gezellige borrel. De voortent
den voor
16+17biedt
Finobescherming
240
tegen alle weersomstandig16+17heden
Fino en
300is geeft schaduw tijdens warme dagen
Een
bewuste
18+19 Tarifa 240 keuze voor een kwaliteitsvoortent
is dus eigenlijk heel vanzelfsprekend.
18+19 Tarifa 280
18+19

Tarifa 280

20+21

Riogrande 240

Recht deurelement

Kwaliteit. Traditie. Design. Deze drie kernwaar20+21 Riogrande 280
deurelement
den vormen al meer dan 65Recht
jaar
de basis van
22+23dePalazzo
Rond
deurelement
240
ontwikkeling van onze producten. Met onze
22+23voortentcollectie
Rond deurelement bieden
Palazzo 280 en vier productgroepen
voortenten
24+25wijMagellan
Raamelement Zijwand
300voor alle gebruikstoepassingen.
26+27

Castello

28+29

Forum
Accessoires

Rond deurelement

30+31

Touring Premium

Gordijnenset
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09

748-773

774-798

799-823

824-849

850-876

1.015,-

1.055,-

In de categorieën “Travel”, “Komfort”1.165,en “Pre1.215,mium” is ons leveringsprogramma in reisten1.390,- 1.440,ten, seizoenstenten en 4-seizoenstenten in ver1.565,- 1.635,schillende materiaalcombinaties ingedeeld.

33
34
35
36+37
38+39
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3.125,-
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2.375,-

2.530,-
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2.640,-

2.680,-

2.700,-

2.745,-

2.795,-

2.835,-

2.885,-

3.365,-

3.545,-

3.615,-

3.695,-

4.150,-

Holger Jan Brand
163,-

2.555,-

2.720,-

2.810,-

2.875,-

2.935,-

3.000,-

3.065,-

3.160,-

3.215,-

3.275,-

3.685,-

·

·

·

4.525,-

2.590,-

2.655,-

2.700,-

2.785,-

2.855,-

2.920,-

2.970,-

3.025,-

3.110,-

3.470,-

3.580,-

3.670,-

3.775,-

4.290,-

2465,-

2540,-

2540,-

·

2590,-

·

2590,1.310,-

1.350,-

163,·

2170,-

·

40
40

Zonneluifel, rechts- of links

47

1.110,-

525,-

525,-

Voortentdiepte
ca. 280 cm
Pamir
S

SAFIR TL 240

Supra
Voortentdiepte ca. 240 cm
Uitbouw

Voortentdiepte ca. 280 cm

en aanvullingen
SUPRA
XPRESS 250

Depot

A
A

1.130,560,-

290,-

1.145,-

1.160,-

1.180,-

1.195,-

1.225,-

1.275,-

560,-

560,-

565,-

565,-

565,-

590,-

Staal 22 x 1 mm

Maten 08-09:

97,-

Maten 10-14:

112,-

Aluminium 28 x 1 mm

Maten 08-09:

150,-

Maten 10-14:

170,-

410,610,-

Voortentdiepte ca. 250–280 cm

41

1.060,-

Comfort en zekerheid
voor seizoen of 4-seizoenen

A

2465,-

163,-

Geschikt als reis – en seizoenstent,
voor flexibel gebruik.

SAFIR TL 280

41

2210,-

Licht
in gewicht,
Parasol
XLspeciaal voor de rond
trekkende kampeerder.

SANTOS 280

Pagina

Materiaal

ARCADE
240
10/
Zonneluifel
mit Alu-Frame:

Voortentdiepte ca. 240 cm

2 Aandrukstang Alu 28 mm
10/
11 01:
Mt.

12/
1180,13

ARCADE 280

765,-

Voortentdiepte ca. 280 cm

FINO 240

Rasta 240 GA
FINO
12/

Voortentdiepte ca. 240 cm

300

13 240 GA/P
Rasta

Voortentdiepte ca. 300 cm

A

240
Diepte
240TARIFA
cm - Rechtszijdig
40

A

38/
515,39

Voortentdiepte ca. 240 cm

Binnenhemel diepte 240 cm

TARIFA 280
Voortentdiepte ca. 280 cm

PAMIR 'S'

Binnenhemel diepte 280 cm

Levertijd: ca. 6 weken

47

Tochtstrook

25 meter

53

Garda Campingtent

Tenthuid inclusief frame

A

Pagina

240
14/ 425,-RIOGRANDE
Frontelement
Voortentdiepte ca. 240 cm
15

14/
A
Mt. 02: 15

A
A

16/
17

Voortentdiepte ca. 240 cm

Rasta 280 GA

Rasta 280
GA
PALAZZO 280
16/
17 Rasta 280 GA/P Voortentdiepte ca. 280 cm

MAGELLAN 300
C645,-18/ Diepte 280 cm - Rechtszijdig

19

C

18/
19

D

40

127,-

Voortentdiepte ca. 300 cm

CASTELLO
Voortentdiepte ca. 240 cm

875,-

895,-

20/
21

C

22/
23

SOLAIR

C

22/
23

PARASOL XL

725,A

24/
25

B

26/
27

B

28/245,29

245,-

245,-

325,-

325,-

340,-

340,-

26,00

26,00

28,00

28,00

1.515,-

665,-

Set kabines (2 slaapkabines)

340,-

30,00

665,-

TOURING PREMIUM
PREMIUM
TOURING

A
970,-

235,-FORUM
235,-

Voortentdiepte ca. 250 cm

665,-

20/
21

Voortentdiepte ca. 280 cm

PALAZZO 240

850,-

450,-

470,-

450,-Zonneluifels
450,450,470,-

A

890,-

Mt. 03:

610,-

450,-

Pagina

Schuimkussens (set à 4 stuks)

RIOGRANDE 280

410,-

450,-

Materiaal

58,-

Verkoopprijzen voor overige accessoires en meerprijzen voor speciale frames vindt u op pagina 42 tot 48.

915,-

Material
Materiaal

740,-

A
930,-

BESTE

470,-

520,-

470,-

470,-

520,-

740,-

800,Dak:

Seite
Pagina

740,-

30/
31
945,-

48,-

RONDO
RONDO
Tochtstrookset:
SOLAIR

PARASOL XL
PARASOL HD

A

PARASOL HD

260,-

260,-

260,-

280,-

360,-Voordat
360,360,390,u verder

33
33

A
965,-

48,-

34
34
Tussenwand Rasta
35

Ten Cate All Season

B

Dak:

PVC – polyestercoating

Zijwanden:

Ten Cate All Season

Voorwand:

Ten Cate All Season

C

Dak:

PVC – polyestercoating

Zijwanden:

PVC – polyestercoating

Voorwand:

Ten Cate All Season

D

Dak:

Brand
Vorzelte/Sonnensegel

PVC – polyestercoating
PVC – polyestercoating

Voorwand:

PVC – polyestercoating

87,-

Slaapkabine

165,-

-36/
diepte 300 cm

56,-

Frameversterkingset:

Zijwanden:

35
36/

1. PLATZ 1.
1.PLATZ
PLATZ 1. PLATZ

Kategorie: Vorzelte/Sonnensegel

Kategorie: Vorzelte/Sonnensegel
Rangiersysteme

220,1. PLATZ 1. PLATZ

Kategorie: Vorzelte/Sonnensegel

Kategorie: Rangiersysteme

DIE BESTEN MARKEN DIE BESTEN MARKEN
2011
2011

180,-

37

Veel modellen in ons programma zijn leverbaar in de
390,-diepte van 240 cm, en alternatief in een diepte van
280 of 300 cm. Het gewicht van de 280 cm en 300cm
– diepe modellen is hoger dan de op de modelpagina
genoemde gewichten van de 240 cm- diepe uitvoering.

1. PLATZ

980,Voorwand: 995,Ten Cate1.015,All Season

- 37
diepte 280 cm

240 / 280 /33,70
300 cm 33,70
30,00Voortentdiepte
30,00
33,70

Brand
Vorzelte/Sonnensegel

Ten Cate All Season

Zijwanden:

150,-

390,gaat….

BESTE

1. PLATZ

520,-

- diepte 240 cm

280,-

104,-

2017 2016

Verwijzing naar de materiaalcombinaties:

32 en SHS
190,-SUNNY
2 AluSD
28 dakligger inclusiefA
PowerGrp
SUNNY SD
32

A
A
A
A
A
A
A
A

Meerprijs Alu 28 m. PowerGrip

PowerGrip 28mm, set MARKEN
8 stuks
38,MARKEN

470,-

Adviesverkoopprijzen in EURO inclusief BTW.

2

Details op pagina 38
en 39.

2.365,-

93,-

11

Een stabiel alternatief
luifels
en 2.940,2.485,- voor
2.530,2.640,opblaasbare tenten.

2.340,-

410,-

Voortentdiepte ca. 240 cm
Xpress-250

Een combinatie tussen
luifel en superlichte
reistent, ontworpen op
basis van snelheid en
opzetgemak.

2.310,-

Premium

A

ab 1156

2.265,-

Travel
Solair

SANTOS 240

1136-1155

2.210,-

Komfort
Materiaal

1116-1135

2.080,-

2085,-

Rondo

Parasol HD

877-897

18
19 250
GX *
XPRESS

2.045,-

Rond deurelement

Meerprijs
voortentframe

10

163,-

Veel kampeerplezier gewenst!

Sunny SD
32

- IN €

… Nieuw 2018: Xpress 250

280,-

300,-

300,-

300,-

320,-

320,-

320,-

320,-

400,-

390,-

420,-

420,-

420,-

445,-

445,-

445,-

445,-

560,-

Verkoopprijzen
35,40
35,40

37,10

37,10

43,40Info-Pagina
43,40

43,40

43,40

De verkoopprijzen voor voortenten en luifels treft u aan
op pagina 50 en 51. Alle prijzen zijn in Euro inclusief
BTW.

Belangrijke detailinformatie voor de afzonderlijke voortentmodellen vindt u op onze Info-Pagina.
Deze vindt u bij de laatste omslagpagina.
Met vinkje: standaard bij dit model
Zonder vinkje: niet standaard bij dit model

51
3

Kategorie: Rangiersysteme

Materiaal

Details

Ten Cate 'All Season'

PVC– tentdoek

Geheel synthetisch aan de buitenzijde gecoat:

Robuust en duurzaam.

Het polyester zorgt voor sterkte en duurzaamheid. De microporeuze acrylaatcoating maakt het doek goed waterdicht, weerbestendig en ademend.
De PVAvezel neemt vocht op en voorkomt condensvorming. Het tentdoek
is eveneens goed te reinigen en voldoet aan alle eisen op het gebied van
milieuvriendelijkheid.

Dit materiaal kenmerkt zich door de dubbelzijdige PVC polyestercoating.

In Brand voortenten worden afhankelijk van de gebruikstoepassing de
kwaliteiten ‚TC-RESIDENTIAL’, ‚TC-TOURING 240’ of ‚TC-TOURING 180’
verwerkt.
Eigenschappen:
Het tentdoek heeft een hoge trekkracht bij een relatief gering gewicht
(180 gr./m² – 290 gr./m²). Het tentdoek is vormvast en laat zich goed en
strak spannen, is weersbestendig en kleurecht. Het materiaal heeft een
vuilwerende en waterafstotende werking.

PVC-tentdoek is in vergelijking met andere tentdoekstoffen relatief zwaar
(380 gr. – 600 gr./m²) en daardoor zeer robuust. De duurzame PVC
polyestercoating is minder flexibel en daardoor ook wat zwaarder uit te spannen.
Condensvorming:
In een voortent van PVC-tentdoek is de kans op condensvorming zeer reëel
aanwezig aangezien dit materiaal geen vochtregulerende eigenschappen
bezit.

Dak: Petluifelhoezen

... (altijd standaard) vergemakkelijken de
opbouw, stabiliseren het dakelement.

... van ca. 30 cm biedt een optimale
bescherming tegen weersinvloeden.

... in de petluifel voor petluifelversterking.
(petluifelversterking niet bij alle modellen
standaard)

Wanden: Ritsen

Wanden: Afsluitdriehoek

Wanden: Afgedekte ritsen

Alleen de beste kwaliteitsritsen (YKK)
garanderen maximaal gebruikscomfort.

Zorgt voor een optimale afsluiting en een
goede pasvorm ook bij aerodynamische caravanmodellen.

... in de voorwand en in de zijwanden. Standaard bij veel modellen.

Ramen: Nokventilatie

Ramen: 3-delig-klimaatraam

Ramen: Raamblindering

... afsluitbare ventilatie met ritsen
(zie Info-Pagina 52).

Gaas/-Folieraam + Folieblindering + stoffen
raamblindering. Geschikt voor alle weersomstandigheden. Standaard bij veel modellen.

Belangrijk bij voortenten voor seizoen en
permanent gebruik (zie individuele
modelbeschrijving).

Binnenzijde: SHS-pees

Binnenzijde: Verandahoezen

Binnenzijde: Klittenbandbevestiging

Alle modellen zijn uitgerust met SHS-bevestiging voor
bevestiging van schroefloze SHS-blokjes en voor bevestiging van een binnenhemel (beide optioneel).

... in bijna alle voor- en zijwanden voor plaatsing van extra verandastangen (=accessoire).

Voor een stabiele plaatsing van extra staanders- (zie individuele modelomschrijving).

Onderzijde:
De ‚multifunctionele afspanstrook’

Onderzijde: Stormafspanpunten

Onderzijde: 3-delige slikstroken

Zorgt bij alle modellen voor een individuele
flexibele afspanning en voor het eenvoudig
vervangen of verplaatsen van afspanrubbers.

... in voor – en zijwanden (zie Info-Pagina 52).

Voor een optimale afdichting, standaard bij de
meeste Brand voortenten.

Schoonmaken:
PVC-tentdoek laat zich uitermate goed schoonmaken.
Gebruik en toepassing:

Vezels als katoen en PVA hebben een hoog vochtabsorberend vermogen en
zijn in staat vocht snel uit textiele materialen te verdrijven.

Door de speciale eigenschappen zijn de voortenten waarvan dak (en
zijwanden) in PVC zijn uitgevoerd met name geschikt voor 4-seizoenstenten
en wintertenten die ook in de herfst en winter langdurig aan vocht onderhevig zijn.

Het doek laat zich prima met lauw water reinigen, het gebruik van
schoonmaakmiddelen raden wij af. Een goede ventilatie is belangrijk.

Dak: Petluifel-diepte

Eigenschappen:

Weinig condensvorming:

Schoonmaken en ventilatie.

Dak: Framepennen

Gebruik en toepassing:
Dit type tentdoek wordt afhankelijk van gewicht en gebruikstoepassing,
overwegend in onze reis en seizoenstenten verwerkt.

Uw BRAND-dealer toont u graag het
speciale stofmonsterboek voortenten
2018. Hier vindt u alle stofstalen en
kleurstalen.

Advies
www.brand-camping.nl
Welke voortent voor welk doel?
Tips om de juiste keuze te bepalen.
Webshop onderdelen. Maatadvies.
Video opzetinstructies.
Belangrijke, uitgebreide en overzichtelijk
vormgegeven informatie vindt u op onze website.
www.brand-camping.nl
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Standaard

Dak-binnenzijde is decoratief bedrukt. Print en dessin conform
stofmonsterboek 2018.

Panorama-Comfort-Ramen: Extra afsluitbaar ventilatiepaneel.

Buitenzijde dak metalliek gecoat.

3-delig klimaatraam in beide zijwanden: ½ ventilatiegaas met
folieblindering en raamblindering.

De voorwand bestaat uit meerdere delen. Variabele deurpositie.

Afsluitbare nokventilatie: Bescherming tegen tocht bij koudere
weersomstandigheden.

Rond deurelement met mogelijkheid tot staldeureffect.

Afgedekte ritsen in de voorwand (m.u.v. raamblindering).

Recht oprolbaar deurelement.

De petluifelhoezen stabiliseren de petluifelversterking (niet bij alle modellen
standaard)

6

Forum

Castello

Magellan 300

Palazzo 240/280

Riogrande 240/280

Tarifa 240/280

Fino 300

Fino 240

Arcade 240/280

Safir TL 240/280

Forum

Castello

Magellan 300

Palazzo 240/280

Riogrande 240/280

Tarifa 240/280

Fino 300

Fino 240

Arcade 240/280

Safir TL 240/280

= Standaard

Santos 240/280

uitvoering

Santos 240/280

Overzichtelijk en in
1 oogopslag

7

Nog meer standaard

De voorwanden zijn voorzien van verandahoezen voor plaatsing van
stabiliserende verandastangen. (=accessoire)

Klittenbandbevestiging voor een stabiele plaatsing van extra staanders
(=accessoire)

Het ophangsysteem van de gordijnen zorgt voor een stabiele en
gebruiksvriendelijke gordijnbevestiging.

De afsluitdriehoek zorgt voor een tochtvrije afsluiting en een goede pasvorm
ook bij de meer aerodynamische caravanmodellen.

De multifunctionele afspanstrook is een flexibel en doordacht afspansysteem.
Standaard in alle Brand voortenten (zie voor meer details pagina 33).

Frame standaard voorzien van PowerGrip.
De voordelen vindt u op pagina 45.

De 3-delige slikstrokenafsluiting: buitenliggende slikstrook + multifunctionele
afspanstrook + binnenliggende slikstrook. Een optimale afsluiting.

Standaard voorzien van petluifelversterking.

Forum

Castello

Magellan 300

Palazzo 240/280

Riogrande 240/280

Tarifa 240/280

Fino 300

Fino 240

Arcade 240/280

Safir TL 240/280

Forum

Castello

Magellan 300

Palazzo 240/280

Riogrande 240/280

Tarifa 240/280

Fino 300

Fino 240

Arcade 240/280

Safir TL 240/280

= Standaard

Santos 240/280

uitvoeringsdetails …

Santos 240/280

Overzichtelijk en in
1 oogopslag

Zware kwaliteitsritsen bij alle wandverbindingen.
Dubbele pees in het dak voor bevestiging van schroefloze SHS-blokjes
(zie pagina 45)
Gecoate en afwasbare afwerkbies.

Stormafspanpunten in voor – en zijwanden: goed voorbereid tijdens
stormachtig weer.

8
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Scherp geprijsde voortent in een
basic uitvoering.

SANTOS 240 / SANTOS 280

Alle voordelen op een rij:
	Dakmateriaal aan de buitenzijde gecoat. Binnenzijde voorzien van
subtiele print.
	De ronde deur in de voorwand is of links van het midden of uiterst
rechts te gebruiken.
	Optimale ventilatie. Beide zijwanden met afsluitbare ventilatieramen.
	Panorama-Comfort-Ramen in de zijwanden voorzien van bijpassende
gordijnen.

Frontelementen gewisseld. Deur uiterst rechts.

Afb. maat 21

Verandaopstelling in de voorwand (verandastangen = accessoire),
deuringang rechts geopend.

SANTOS

280
240

De Santos is een scherp geprijsde
voortent in een basic uitvoering.
Licht in gewicht en snel op te
zetten.
Ontworpen op basis van eenvoud
en gebruiksgemak en standaard
voorzien van alle belangrijke uitvoeringsdetails zoals ook bij onze
andere modellen.

Voordelig instapmodel met uitstekende prestaties op het gebied
van gebruikscomfort. 5 losse
tentdelen (dak, 2 zijwanden
2 voorwandhelften) zijn praktisch
in gebruik en makkelijk te vervoeren tijdens de reis.

Beschut tegen weer en wind.

Leverbaar in 2 voortentdieptes:
240 cm 0f 280 cm.

Leverbare maten:
Leverbare maten

Technische-Info:

08

09

10

11

12

21

13

824-849

850-876

877-897

898-917

918-938

939-958

959-977

Ca.-gewicht in kg

32,9

33,4

41,9

42,9

43,4

43,9

44,4

44,9

45,4

45,9

46,4

52,3

Aantal tentdelen

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

9

Omloopmaat in cm

10

31

14

41

15

Frame:

16

978-1001 1002-1025 1026-1051 1052-1075 1076-1095

De Santos 280 is
leverbaar in de
maten 08 – 14.

Verkoopprijzen op pagina 50 en 51

Staal
Ø 25 x 1 mm.

Voortentdiepte:
Grondmaat
ca. 240 cm of
280 cm.

Als accessoire leverbaar: uitbouw voor de rechterzijde.

Dakmateriaal:
TC-TOURING 240
Bedrukte binnenzijde.
Gereduceerde condensvorming. Dak zonder
naad.

Zijwanden:
TC-TOURING 180
Geheel synthetisch aan
de buitenzijde gecoat.
Afwasbaar.

Voorwand:
TC-TOURING 180
Geheel synthetisch aan
de buitenzijde gecoat.
Afwasbaar.

Meer materiaal - specificaties op pagina 4

Info-Pagina 52
uitklapper !
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SAFIR TL 240 / SAFIR TL 280

Praktisch. Weinig gewicht. Standaard
met aluminium-PowerGrip-frame.

Alle voordelen op een rij.
	Dak aan de buitenzijde metalliek-gecoat, binnenzijde voorzien van
decoratieve print.
	Verwisselbare frontelementen, variabele deurposities. Zijwanden met
ingangsmogelijkheid.
	Frontelementen ook als veranda te gebruiken
	Optimale ventilatie. Zijwandramen voorzien van ventilatiegaas en
afsluitbare folieblindering met ritsen.

 het aluminium frame is standaard uit…
gevoerd met PowerGrip-buisklemmen.

Afb. maat 21

SAFIR TL

 Deur rechts, 3 elementen in verandaopstelling. Linker zijwand…
ingang geopend.

Klassieke lichte reistent.

Elke kilo gewichtsbesparing helpt.
Bij de belading van de caravan,
en bij het uitladen en opzetten.
Bij het model Safir TL wordt het
lichtgewicht „All-Season-Touring“
- tentdoek (TenCate) toegepast.
Dit tentdoek is speciaal ontwikkeld
voor de rondreisende kampeerder. Het standaard aluminium-

280
240

lichtgewichtframe Ø 28 mm met
PowerGrip-buisklemmen zorgt
voor een extra gewichtsbesparing.
De verwisselbare frontelementen
zijn in de praktijk heel handig: Alle
elementen zijn onderling verwisselbaar. De deur is op elke gewenste
positie te plaatsen.

… Deur geheel links; alle elementen zijn apart uitritsbaar.

Leverbaar in 2 voortentdieptes:
240 cm of 280 cm.

Leverbare maten:
Leverbare maten

Technische-Info:

08

09

10

11

12

21

13

824-849

850-876

877-897

898-917

918-938

939-958

959-977

Ca.-gewicht in kg

32,0

32,6

38,2

38,9

39,3

39,9

40,5

40,9

41,5

42,2

42,7

Aantal tentdelen

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Omloopmaat in cm

12

31

14

41

15

978-1001 1002-1025 1026-1051 1052-1075

Verkoopprijzen op pagina 50 en 51

Frame:
Aluminium
Ø 28 x 1 mm met
PowerGripbuisklemmen.

Voortentdiepte:
Grondmaat
ca. 240 cm of
ca. 280 cm.

… alle wanden uitgeritst .

Dakmateriaal:
TC-TOURING 240
Buitenzijde metalliek
– gecoat, bedrukte binnenzijde. Gereduceerde
condensvorming.
Safir TL 280 met naad.

Zijwanden:
TC-TOURING 180
Geheel synthetisch aan
de buitenzijde gecoat.
Afwasbaar

Voorwand:
TC-TOURING 180
Geheel synthetisch aan
de buitenzijde gecoat.
Afwasbaar

Meer materiaal - specificaties op pagina 4

Info-Pagina 52
uitklapper.
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ARCADE 240 / ARCADE 280

Standaard aluminium frame
met PowerGrip!

Alle voordelen op een rij:
	Dak aan de buitenzijde metalliek - gecoat, binnenzijde voorzien van
een decoratieve print.
	Variabele deurpositie in het front: Deur links van het midden of uiterst
rechts te plaatsen.
	Vier grote ventilatieramen in de voor- en zijwand zorgen voor
optimale doorluchting. Ronde deur met staldeureffect.
	Gordijnen in voor – en zijwanden. Optimaal gevoel van ruimte door
de ronde boogvorm en lichtinval door de grote ramen.

… fronthelften onderling uitgewisseld. Linker voorwand in
verandaopstelling.

Afb. maat 21

ARCADE

... rechter zijwand en rechter voorwand uitgeritst.
Ronde deur dichtgeritst.

Nieuw. Onderscheidend . Modern .

Met de ARCADE bieden we
inmiddels de 4e generatie met nog
meer gebruiksvoordelen. Beide
voorwandhelften zijn onderling
uitwisselbaar, zodat de deur op
2 verschillende posities geplaatst
kan worden. Naast de ruime
ventilatieramen in het front zijn
ook de zijwanden voorzien van
afsluitbare ventilatieramen. Het

dakmateriaal is metalliek-gecoat
en voorzien van een print aan
de binnenzijde.
Het innovatieve aluminium frame
is standaard uitgevoerd met
PowerGrip-buisklemmen. Voor
gebruik tijdens zonnige dagen
is als accessoire een bijpassende
zonneluifel leverbaar. (Model
‚Rondo’, zie pagina 33)

280
240

... beide fronthelften uitgeritst.

Leverbaar in 2 voortentdieptes
(240 cm of 280 cm)

Leverbare maten:
Leverbare maten

Technische-Info:

09

10

11

12

21

13

850-876

877-897

898-917

918-938

939-958

959-977

Ca.-gewicht in kg

39,9

40,2

40,7

41,0

41,4

41,8

42,4

44,0

Aantal tentdelen

5

5

5

5

5

5

5

5

Omloopmaat in cm

14

 wandmateriaal voorzien
…
van Metallic-Perla-Effect

31

14

978-1001 1002-1025

Verkoopprijzen op pagina 50 en 51

Frame:
Aluminium
Ø 28 x 1 mm met
PowerGrip-buis
klemmen en
petluifelversterking.

Voortentdiepte:
Grondmaat
ca. 240 cm of
ca. 280 cm.

… alle wanden uitgeritst – gebruik als stabiele zonneluifel..

Dakmateriaal:
TC-TOURING 240
Buitenzijde metalliek
– gecoat, bedrukte binnenzijde. Gereduceerde
condensvorming.
Arcade 280 met naad.

Zijwanden:
TC-TOURING 240
Geheel synthetisch aan
de buitenzijde gecoat.
Afwasbaar.

Voorwand:
TC-TOURING 180
Geheel synthetisch aan
de buitenzijde gecoat.
Afwasbaar.

Meer materiaal - specificaties op pagina 4

Info-Pagina 52
uitklapper!
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FINO 240 / FINO 300

Maximale flexibiliteit door
verwisselbare frontelementen

Alle voordelen op een rij:
	Dakmateriaal aan de buitenzijde metalliek gecoat. Binnenzijde voorzien
van een decoratieve print. Dakmateriaal van robuuste TenCate Residential
kwaliteit. Zijwanden in 240-grams kwaliteit tentdoek.
	Variabele deurpositie in het front: alle frontelementen zijn onderling
verwisselbaar.
	Aangenaam binnenklimaat door 2 afsluitbare ventilatieramen
in de zijwanden en een afsluitbare nokventilatie in de voorwand.
	De Panorama-Comfort-Ramen in de zijwanden zijn voorzien
van bijpassende gordijnen.

... Frontelelementen gewisseld, deur rechts van het midden.

Afb. maat 21

FINO

... Deur uiterst links, 2 elementen in verandaopsteling (verandastangen = accessoire), deuringang rechts geopend.

Een echte Allrounder.

Voor het model Fino gebruiken wij
het hoogwaardige en robuuste TenCate Residential dakmateriaal ,
voor de wanden wordt gebruik gemaakt van TenCate Touring materiaal. Hiermee is deze voortent ook
geschikt voor seizoengebruik.
Het model FINO is uitgevoerd met
standaard verwisselbare frontele-

300
240

menten. Hierdoor kan de deur op
elke gewenste positie geplaatst
worden. Met de grote PanoramaComfort-Ramen, de apart afsluitbare ventilatieramen in de zijwand
en de afsluitbare nokventilatie is
deze voortent op alle weersomstandigheden voorbereid. Gordijnen in
de voor – en zijwanden.

De Fino 240 wordt standaard geleverd
met een 25 mm stalen frame incl.
PowerGrip en petluifelversterking.
De Fino 300 standaard met een 28 mm
stalen frame incl.PowerGrip en petluifelversterking.
… beschut tegen weer en wind..

Leverbaar in 2 voortentdieptes:
240 cm of 300 cm.

Pag. 42

Leverbare maten:
Leverbare maten

Technische-Info:

De FINO 300 is leverbaar in de maten 09 – 16.

09

10

11

12

21

13

850-876

877-897

898-917

918-938

939-958

959-977

Ca.-gewicht in kg

42,0

52,2

52,9

53,8

54,1

54,5

55,2

56,1

56,3

57,1

61,0

61,4

61,8

62,2

Aantal tentdelen

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

9

9

9

9

Omloopmaat in cm

16

31

14

41

15

16

17

18

19

978-1001 1002-1025 1026-1051 1052-1075 1076-1095 1096-1115 1116-1135 1136-1155

Verkoopprijzen op pagina 50 en 51

GX
ab 1156

9-11

Frame:
Fino 240:
stalen Ø 25 x 1 mm.
Fino 300:
stalen Ø 28 x 1mm,
Beide standaard voorzien van PowerGrip en
petluifelversterking.

Voortentdiepte:
Fino 240: grondmaat
ca. 240 cm.
Fino 300: grondmaat
ca. 300 cm

Pag. 42

... Deur rechts. Als accessoire leverbaar: Uitbouw voor de rechterzijde.

Dakmateriaal:
TC-RESIDENTIAL 260
Buitenzijde metalliek –
gecoat, bedrukte binnenzijde. Gereduceerde
condensvorming.
Fino 300: met naad

Zijwanden:
TC-TOURING 240
Geheel synthetisch aan
de buitenzijde gecoat.
Afwasbaar

Pag. 42
Pag. 42

Voorwand:
TC-TOURING 240
Geheel synthetisch aan
de buitenzijde gecoat.
Afwasbaar.

Meer materiaal - specificaties op pagina 4

Pag. 43

Info-Pagina 52
uitklapper!
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TARIFA 240 / TARIFA 280

Dak en zijwanden van dubbelzijdige
PVC-polyestercoating.

Alle voordelen op een rij.

PVC

-

	De tent bestaat uit 5 delen (dak en 2 uitritsbare voor – en zijwanden).
Dit vergemakkelijkt op – en afbouw en zorgt voor minder volume
onderweg.

Dak

	Alle ramen voorzien van raamblindering met ritsen.
	Het ventilatiegaas in de zijwanden is met extra raamfolie afsluitbaar.
	Alle maten met symmetrische ramen, maat 16 is 9-delig,
met 6 voorwandelementen!

 Deuringang in de voorwand uiterst rechts. Beide zijwanden
…
met ingangsmogelijkheid.

Afb. maat 21
… bij gebruik als luifel worden alle 4 wanden uitgeritst.

TARIFA No-nonsense alternatief
Bij dit model kiezen wij in het dak
en in de zijwanden voor duurzame
PVC polyestercoating, de voorwand
is gemaakt van ademend TenCate tentdoek. Een voordelig no-nonsense alternatief voor seizoenskampeerders of voor op een vaste
jaarplaats. Voorwandhelften zijn
onderling verwisselbaar. Hiermee

280
240

kan gekozen worden voor een deur
ingang links van het midden of
uiterst rechts. Alle ramen voorzien
van blindering. Het ventilatiegaas in
beide zijwanden is met extra raamfolie afsluitbaar. De Tarifa 280 met
een voortentdiepte van ca. 280 cm
wordt geleverd met een 28 mm
stalen frame.

… voor privacy of tijdens afwezigheid; alle ramen geblindeerd.
L everbaar in 2 voortentdieptes
(240 cm of 280 cm)
 de recht oprolbare deur met
…
2 aparte ritsen is praktisch in
gebruik.

Leverbare maten:
Leverbare maten

Technische-Info:

09

10

11

12

21

13

850-876

877-897

898-917

918-938

939-958

959-977

Ca.-gewicht in kg

46,0

54,7

55,1

55,9

57,1

57,6

58,2

59,5

60,1

61,6

66,0

Aantal tentdelen

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

9

Omloopmaat in cm

18

31

14

41

15

16

978-1001 1002-1025 1026-1051 1052-1075 1076-1095

Verkoopprijzen op pagina 50 en 51

Frame:
Tarifa 240:
Staal
Ø 25 x 1 mm.
Tarifa 280:
Staal
Ø 28 x 1 mm

Voortentdiepte:
Grondmaat
ca. 240 cm of
ca. 280 cm.

Dakmateriaal:
PVC – dubbelzijdig
gecoat Zonder naad.

Zijwanden:
PVC – dubbelzijdig
gecoat.

Voorwand:
TC-TOURING 240
Geheel synthetisch aan
de buitenzijde gecoat.
Afwasbaar.

Meer materiaal - specificaties op pagina 4

Info-Pagina 52
uitklapper!

19

RIOGRANDE 240 / RIOGRANDE 280

Seizoenstent met verwisselbare
frontelementen.

Alle voordelen op een rij.
	De frontelementen in de voorwand (Maten 08-15 = 4, Maat 16 = 6)
zijn onderling verwisselbaar.
	Afgedekte ritsen in de voor – en zijwanden. Afsluitbare nokventilatie.
	Panorama-Comfort-Ramen: speciaal afsluitbaar ventilatieraam, grote
panoramaramen met gordijnen en extra raamblindering.
	Robuust 28 x 1 mm stalen frame met standaard petluifelversterking en
PowerGrip-systeem.

... Deur uiterst rechts geplaatst. Ingangsmogelijkheid in linker zijwand.

Afb. maat 21

 Deur uiterst links, 2 frontelementen in verandaopstelling (veranda…
stangen optioneel), Deuringang in de zijwand geopend.

RIOGRANDE

De ultieme seizoenstent.

De Riogrande is de nieuwste versie
van deze klassieke seizoenstent.
Uitgevoerd in een mooie eigentijdse kleurstelling en aangevuld
met de laatste technische ontwikkelingen voldoet deze voortent
optimaal aan de eisen van de

280
240

seizoenskampeerder. De Riogrande
is leverbaar in 2 dieptes en uitge
voerd met verwisselbare frontelementen.

… Afgesloten tijdens afwezigheid: raamblindering voorzien van
kwalitatieve ritsen. Optioneel: uitbouw voor de rechterzijde.
Leverbaar in 2 voortentdieptes
(240 cm of 280 cm)

… wandmateriaal van
Metallic-Perla-Effect.

 … tegen meerprijs is een recht oprolbaar deurelement leverbaar.

Leverbare maten:
Leverbare maten

Technische-Info:

08

09

10

11

12

21

13

824-849

850-876

877-897

898-917

918-938

939-958

959-977

Ca.-gewicht in kg

47,0

47,7

60,1

60,4

61,4

62,3

62,7

62,9

63,5

64,2

64,8

71,0

Aantal tentdelen

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

9

Omloopmaat in cm

20

afgedekte ritsen in de voor –
en zijwanden.

31

14

41

15

16

978-1001 1002-1025 1026-1051 1052-1075 1076-1095

Verkoopprijzen op pagina 50 en 51

Frame:

Voortentdiepte:

Stalen frame
Grondmaat
Ø 28 x1 mm,
ca. 240 cm of
standaard voorzien van ca. 280 cm.
PowerGrip-systeem en
petluifelversterking.

Dakmateriaal:
TC-RESIDENTIAL 260
Geheel synthetisch aan
de buitenzijde metalliek
– gecoat, binnenzijde is
decoratief bedrukt. Riogrande 280 met naad.

Zijwanden:
TC-TOURING 240
Geheel synthetisch aan
de buitenzijde gecoat.
Afwasbaar.

Voorwand:
TC-TOURING 240
Geheel synthetisch aan
de buitenzijde gecoat.
Afwasbaar.

Meer materiaal - specificaties op pagina 4

Info-Pagina 52
uitklapper!
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PALAZZO 240 / PALAZZO 280

Dak en zijwanden voorzien van
dubbelzijdig PVC-polyestercoating.

Alle voordelen op een rij.

-Da
C
V
P

	Alle frontelementen in de voorwand (Maat 09-15 = 4 ,
Maat 16-GX = 6 tot 8) zijn onderling verwisselbaar.

k

	Afgedekte ritsen in de voor – en zijwanden. Afsluitbare nokventilatie.
	Zijwanden standaard voorzien van een dubbele raampartij.
Het achterste raam uitgevoerd als klimaatraam, (ventilatiegaas,
afsluitbaar met folieblindering en stoffen raamblindering).
	Robuust 28 x 1 mm stalen frame met standaard petluifelversterking en
PowerGrip-systeem.

… deur uiterst rechts geplaatst. Deuringang in linker zijwand geopend.

Afb. Palazzo 280 maat 21

PALAZZO

 deur uiterst links geplaats, 2 frontelementen in verandaopstelling
…
(verandastangen optioneel), deuringang in de zijwand geopend.

Kamperen in alle seizoenen .

De Palazzo maakt kamperen in
alle 4 seizoenen mogelijk. Dankzij
de toepassing van duurzame
PVC polyestercoating in dak en
zijwanden ook geschikt om het
hele jaar door te kamperen.
Ademend TenCate tentdoek in de
voorwand. Makkelijk te reinigen en
weersbestendig. Standaard voor-

280
240

zien van een robuust stalen frame
28 mm. frame met luifelversterking
en PowerGrip-systeem. De juiste
combinatie voor alle seizoenen en
elk klimaat. De Palazzo is leverbaar in de populaire voortentdieptes 240 en 280 cm.

 afgesloten tijdens afwezigheid: raamblindering voorzien van
…
kwalitatieve ritsen. Optioneel uitbouw voor de rechterzijde.
 tegen meerprijs is een
…
rond deurelement leverbaar.

L everbaar in 2 voortentdieptes
(240 cm of 280 cm)

Leverbare maten:
Leverbare maten

Technische-Info:

09

10

11

12

21

13

850-876

877-897

898-917

918-938

939-958

959-977

Ca.-gewicht in kg

53,8

66,7

67,2

68,4

69,0

69,6

70,2

71,2

71,9

72,5

78,6

79,1

79,8

81,1

Aantal tentdelen

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

9

9

9

9

Omloopmaat in cm

22

31

14

41

15

16

17

18

19

978-1001 1002-1025 1026-1051 1052-1075 1076-1095 1096-1115 1116-1135 1136-1155

Verkoopprijzen op pagina 50 en 51

GX
ab 1156

9-11

Frame:
Stalen frame
Ø 28 x 1 mm,
standaard met
PowerGrip-Systeem
en petluifelversterking.

Voortentdiepte:
Grondmaat
ca. 240 cm of
ca. 280 cm.

… de zijwand van de
Palazzo 240 ook uitgevoerd met dubbele
raampartij en gordijnen
in het voorste raam

Dakmateriaal:
PVC – dubbelzijdig
gecoat. Zonder naad.

Zijwanden:
PVC – dubbelzijdig
gecoat.

Voorwand:
TC-TOURING 240
Geheel synthetisch aan
de buitenzijde gecoat.
Afwasbaar.

Meer materiaal - specificaties op pagina 4

Info-Pagina 52
uitklapper!
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MAGELLAN 300

Diepte van 3 meter gecombineerd met
grote keuzevrijheid qua indeling.

Alle voordelen op een rij.
	Alle elementen in de voorwand zijn onderling verwisselbaar.
De deur is flexibel naar wens in te delen.
	Optimale ventilatie. Afsluitbare nokventilatie en zijwanden voorzien
van afsluitbare ventilatiepanelen.
	De ronde deur in de linker zijwand is verwisselbaar met het
raamelement in de rechter zijwand. Het deurelement kan zowel
in de linker als in de rechter zijwand geplaatst worden.
	Afgedekte ritsen in de voorwand en in de zijwanden.

... variabele ingangsmogelijkheid in de voorwand, hier geheel rechts.
2 frontelementen in verandaopstelling. (verandastangen optioneel).

Afb. maat 21

... deur rechts van het midden gekozen. Ronde deur in rechter zijwand geplaatst.

MAGELLAN 300

Comfort en prestatie!

De Magellan 300 is het absolute
topmodel binnen onze collectie. De
strakke lijnen in het ontwerp benadrukken zijn robuuste en betrouwbare uitstraling. Veel aandacht is
besteed aan flexibele indelingsmogelijkheden. Dit extra ruime model
met een diepte van 3 meter biedt

volop leefruimte en wooncomfort
voor het hele gezin. Een imposante
seizoenstent met verwisselbare
frontelementen.
Tegen meerprijs is een extra raamelement voor de zijwand leverbaar.

... alle ramen voorzien van raamblindering, beide ventilatiepanelen
in de zijwand apart afsluitbaar. Ronde deur in de linker zijwand.
Afsluitbare nokventilatie.

Leverbare maten:
Leverbare maten

Technische-Info:

9

10

11

12

21

13

850-876

877-897

898-917

918-938

939-958

959-977

Ca.-gewicht in kg

51,3

64,9

65,3

66,4

66,8

67,2

68,2

68,7

69,3

70,0

75,7

Aantal tentdelen

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Omloopmaat in cm

24

Afgedekte ritsen in de voorwand.

31

14

41

15

16

978-1001 1002-1025 1026-1051 1052-1075 1076-1095

GX
ab 1156

9-11

Verkoopprijzen op pagina 50 en 51

Frame:
Stalen frame Ø 28 x
1 mm met PowerGrip
systeem en
petluifelversterking.

Voortentdiepte:
Grondmaat
ca. 300 cm

... 3 meter diepte biedt volop ruimte en indelingsvrijheid. Veel ruimte
en maximaal zicht door de grote panoramaramen.

Dakmateriaal:
TC-RESIDENTIAL 260
Geheel synthetisch aan
de buitenzijde metalliek
– gecoat, Binnenzijde
decoratief bedrukt.
Gereduceerde condensvorming.

Zijwanden:
TC-TOURING 240
Geheel synthetisch aan
de buitenzijde gecoat,
afwasbaar.

Voorwand:
TC-TOURING 240
Geheel synthetisch aan
de buitenzijde gecoat,
afwasbaar.

Meer materiaal - specificaties op pagina 4

Info-Pagina 52
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Hoogwaardige „Chalet“- voortent met
modulaire elemententechniek. Met rondomlopend dubbelzijdig gecoat PVC- dak.

CASTELLO

Alle voordelen op een rij.

-Da
C
V
P

	Alle elementen in de voorwand (maten 10-15 = 4; maten 16-19 = 6,
maat GX = 6-8 elementen) zijn onderling verwisselbaar, deuringang
naar eigen wens te plaatsen.

k

	Gordijnen in de zijwand. Alle ramen voorzien van raamblindering.
	Afsluitbare nokventilatie. Afsluitbare ventilatiepanelen in de zijwand.
	Stabiel en bewezen 28 mm stalen frame met rondom luifelversterking
en voorzien van PowerGrip-systeem.

 alle ramen voorzien van raamblindering. Deuringang uiterst rechts. Extra
…
opbergruimte door plaatsing van uitbouw aan de rechterzijde (optioneel).

… 2 elementen in verandaopstelling (verandastangen optioneel).
Deuringang links van het midden. Tevens ingangsmogelijkheid in
beide zijwanden.

Afb. maat 21

CASTELLO

Solide en chic.

Aan wooncomfort mag u tijdens
uw vakantie geen consessies doen.
Onze klassieker Castello met rond
omlopende petluifel geschikt voor
zowel het seizoen – maar ook als
4-seizoenentent en voorzien van
alle belangrijke gebruikseigen
schappen: Dakmateriaal van
duurzaam, dubbelzijdig gecoat

! Tipp

PVC-tentdoek, afgedekte ritsen –
voorwand met klimaatcontrole
door middel van het 3-delige
klimaatraam (Ventilatiegaas met
folie- en stoffen raamblindering),
beide zijwanden met PanoramaComfort-Ramen, deze bieden
optimale zicht en zijn afzonderlijk
afsluitbaar.

… Panorama-Comfort-Ramen
in beide zijwanden!

 als accessoire leverbaar; rond deur
…
element!

Leverbare maten:
Leverbare maten

Technische-Info:

10

11

12

21

13

877-897

898-917

918-938

939-958

959-977

Ca.-gewicht in kg

73,2

74,2

76,3

76,7

77,3

78,2

79,2

79,9

80,6

86,4

87,3

87,8

88,7

Aantal tentdelen

7

7

7

7

7

7

7

7

7

9

9

9

9

Omloopmaat in cm

26

 Afgedekte ritsen in de voor –
…
en zijwanden.

31

14

41

15

16

17

18

19

978-1001 1002-1025 1026-1051 1052-1075 1076-1095 1096-1115 1116-1135 1136-1155

GX
ab 1156

9 -11
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Frame:
Stalen frame
Ø 28 x 1 mm met
PowerGrip-Systeem
en rondomlopende
petluifelversterking.

Voortentdiepte:
Grondmaat
ca. 240 cm.

… 1 frontelement als 3-delig
klimaatraam.

Dakmateriaal:
PVC – dubbelzijdig
 ecoat, zonder naad.
g

Zijwanden:
TC-TOURING 240
Geheel synthetisch aan
de buitenzijde gecoat.
Afwasbaar.

Voorwand:
TC-TOURING 240
Geheel synthetisch aan
de buitenzijde gecoat.
Afwasbaar.

Meer materiaal - specificaties op pagina 4

Info-Pagina 52
uitklapper!
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FORUM

Grote keuzevrijheid in indeling.
Links of rechts intrekbaar.

Alle voordelen op een rij.

P

a
VC-D

	Dak voorzien van duurzame PVC polyestercoating.

k

	Alle ramen voorzien van raamblindering.
	Het deurelement kan met alle elementen in de voor- en zijwand
uitgewisseld worden.
	De 3-delige slikstroken (binnen- en buitenliggend en multifunctionele
afspanstrook) bieden stabiele afspanmogelijkheden en een optimale
afsluiting aan de onderzijde.

 deurelement zijwand verwisseld, twee frontelementen in veranda…
opstelling; Deuringang in ingetrokken zijwand geopend.

Afb. maat 10 zonneluifel als accessoire leverbaar.

FORUM

… Deurelement + klimaatraam in de voorwand geplaatst.
Twee raamelementen in de zijwand.

De deeltent geschikt voor gebruik in alle seizoenen!

De Forum deeltent is door zijn
specifieke constructie geschikt voor
gebruik in alle 4 seizoenen. Mede
dankzij de speciale constructie en
door de toepassing van duurzame
PVC polyestercoating in het dak.
Ongekend stijlvol en geraffineerd.
Leverbaar in een links of rechts intrekbare uitvoering.

Alle ramen voorzien van raamblindering, twee 3-delige-klimaatramen
zorgen voor de gewenste ventilatie.
Het deurelement en het klimaatraam
in de zijwand kunnen zowel onderling als ook met alle frontelementen
uitgewisseld worden.

Accessoires tegen meerprijs:
	Zonneluifel, diepte ca. 280 cm,
breedte ca. 160 cm
(niet geschikt voor sneeuwbelasting
en permanent gebruik)
	Rond deurelement

Frame-uitvoering:
Maat. 04-08: 5 staanders, 4 dakliggers
Maat 09-14: 6 staanders, 6 dakliggers
(alle maten met 1 aandrukstang)

Leverbare maten:

De juiste maat wordt als volgt bepaald:
De intreklengte is de afstand tot de
stippellijn. (excl. petluifel) vanaf de
grond gemeten. Deze afstand bepaalt
de plaats van de aandrukstang tegen
de caravan. Let dus altijd op de positie
van ramen, deuren en eventueel serviceluiken. Optimale pasvorm bij een
railhoogte tussen 240 en 250 cm.

Stalen frame
Ø 28 x 1 mm
met petluifelversterking.

28

Maat:
06 = 380 cm Links

Maat:
08 = 405 cm Links

Maat:
09 = 430 cm Rechts
10 = 430 cm Links

Maat:
11 = 455 cm Rechts
12 = 455 cm Links

Maat:
13 = 480 cm Rechts
14 = 480 cm Links

Verkoopprijzen op pagina 50 en 51

09 = 620 cm
11 = 645 cm
13 = 670 cm

04
06
08
10
12
14

=
=
=
=
=
=

580
605
630
655
680
705

cm
cm
cm
cm
cm
cm

Technische-Info:
Frame:

Maat:
04 = 355 cm Links

 alle ramen met raamblindering – voor bescherming van het
…
raamfolie of tijdens afwezigheid.

Voortentdiepte:
Grondmaat
ca. 250 cm.

Dakmateriaal:
PVC – dubbelzijdig
gecoat, zonder naad.

Zijwanden:
TC-TOURING 240
Geheel synthetisch aan
de buitenzijde gecoat.
Afwasbaar.

Voorwand:
TC-TOURING 240
Geheel synthetisch aan
de buitenzijde gecoat.
Afwasbaar.

Meer materiaal - specificaties op pagina 4
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TOURING PREMIUM

Luifel met extra voorwand.

. .. met 2-delige voorwand (gordijnen = accessoire).

Afbeelding maat 21
... een zonneluifel met luwe zithoek.

Touring Premium
Een combinatie tussen luifel en
reistent – de ideale luifeltent voor
de flexibele rondtrekkende kampeerder. Het dak en de beide
zijwanden vormen de basis. De
standaard meegeleverde voorwand kan met behulp van ritsen
aan het dak en zijwanden worden

gemonteerd en daardoor kan bij
slecht weer snel en eenvoudig
een volwaardige voortent worden
gecreëerd. Standaard wordt de
Touring Premium geleverd met
een 25 mm stalen frame, wielflap,
tochtstrook en afspanmateriaal.
Een complete set gordijnen voor

Standaard geleverd met 3 dakliggers
en 3 staanders (extra staanders / dakliggers tegen meerprijs), tochtstrook,
wielflap, scheerlijnen, grondpennen,
afspanrubbers.

de voor - en zijwanden kunnen
tegen meerprijs worden geleverd;
dat geldt ook voor een aluminium
lichtgewichtframe met PowerGrip.
Deuropening met geintegreerde
ventilatie. Deze halfronde opening
kan ook met muggengaas weer
afgesloten worden !

Leverbare maten:

Technische-Info:
Frame:

Leverbare maten

08

09

10

11

12

21

13

Omloopmaat in cm

824-849

850-876

877-897

898-917

918-938

939-958

959-977

Ca. Gewicht in kg

34,9

35,5

37,7

38,1

38,4

39,0

39,5

30

31

14

41

15

978-1001 1002-1025 1026-1051 1052-1075
40,0

40,3

40,8

41,2
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… als zonneluifel zonder zijwanden.

Staal
Ø 25 x 1 mm
3 staanders en 3 dakliggers

Voortentdiepte:
Grondmaat
ca. 240 cm.

Accessoires tegen meerprijs:
	Aluminiumframe 28 x 1 mm
incl. PowerGrip
	Gordijnenset
	SHS schroefloze
bevestigingsogen
Dakmateriaal:

Zijwanden:

Voorwand:

TC-TOURING 180
Geheel synthetisch aan
de buitenzijde gecoat, bedrukt binnenzijde. Gereduceerde condensvorming.
Dak zonder naad.

TC-TOURING 180
Geheel synthetisch
aan de buitenzijde
gecoat. Afwasbaar.

TC-TOURING 180
Geheel synthetisch
aan de buitenzijde
gecoat. Afwasbaar.

Meer materiaal - specificaties op pagina 4
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SUNNY SD

RONDO
FUN-PLUS

Lekker in de schaduw
Deze zonneluifel is speciaal gemaakt voor alle ronde
modellen zoals de Arcade en Nomada. De luifel
biedt een comfortabele gebruiksdiepte van ca. 235
cm. Leverbaar in de Brandvoortentmaten 09-14.
De luifel wordt op de 3 framepennen van het voortentframe vastgezet. De luifel is verder voorzien van
3 dakliggers, een rond voorgevormd stalen frame en
wordt door middel van de bijgeleverde scheerlijnen
op spanning gebracht.

Afb. maat 21 – Aluminium frame, PowerGrip,
tochtstrookset als accessoire leverbaar!

Een comfortabele, ca. 235 cm diepe kwaliteitsluifel, inclusief zijwanden, in een scherpe prijsstelling. Eenvoudig op te zetten luifel in mooie
eigentijdse kleurstelling. Standaard met 3 opzetstokken. Het speciale luifel-tentdoek garandeerd een minimaal gewicht. Naar keuze tegen
meerprijs is een luifelframe (in alle maten met
3 dakliggers en 3 staanders) in staal 22 x 1mm
of aluminium 28 x 1 mm leverbaar. Hierbij
vervallen dan de 3 standaard opzetstokken.

Frame: Staal 22 x 1 mm, voorgebogen
frame met 3 staanders
Standaard uitvoering: haringen, scheerlijnen.

… 1 zijwand uitgeritst.

	Uitritsbare zijwanden.

Brand Kwaliteitskenmerk

	Buitenliggende slikstrook en multifunctionele
afspanstrook.

De „multifunctionele afspanstrook“

Standaard uitvoering:

	Intrekpees textiel met bevestiging voor SHS-systeem.

De speciaal door Brand ontwikkelde multifunctionele afspanstrook is de
ideale oplossing voor een stabiele bodembevestiging van de voortent:

Scheerlijnen, haringen en afspanrubbers.

Technische-Info:
Leverbare maten

… beide zijwanden uitgeritst; snel op te zetten.

08

09

10

11

12

21

13

Omloopmaat in cm

824-849

850-876

877-897

898-917

918-938

939-958

959-977

Ca. Gewicht in kg

15,0

15,2

15,4

15,6

15,8

16,0

16,2

Frame:
3 opzetstokken
staal 22 mm.

32

Materiaal: TC-TOURING 180, geheel
synthetisch aan de buitenzijde gecoat.

Voortentdiepte:
Grondmaat
ca. 235 cm.

Dakmateriaal:
TC-TOURING 180
Materiaal aan de buitenzijde
gecoat, afwasbaar.

31

14

978-1001 1002-1025
16,4

16,6

Zijwanden:
TC-TOURING 180
Materiaal aan de buitenzijde
gecoat, afwasbaar.

Accessoires tegen meerprijs:
	Luifelframe, staal 22x1 mm
(ca. 12,0 kg)
	Luifelframe, aluminium 28x1 mm
(ca. 7,0 kg)
	SHS-blokjes, PowerGrip, tochtstrook
en wielflap

Verkoopprijzen op pagina 50 en 51

– Gefabriceerd uit een extreem scheurvast materiaal.
– De afspanrubbers kunnen op een afstand van 2,5 cm geplaatst
worden.
– Hiermee kunnen op elke gewenste positie (bijv. hoeken) meerdere
afspanmogelijkheden gerealiseerd worden.
– Stenen of harde ondergrond vormen geen probleem meer. Simpelweg
de afspanrubbers naar rechts of links in de volgende gleuf verplaatsen.
– Kapotte afspanrubbers kunnen eenvoudig vervangen worden.

Verkoopprijzen op pagina 50 en 51
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SOLAIR

Voortent zonneluifel!

Afb. maat 21

Onze universele voortent-zonneluifel kan in slechts
enkele minuten worden opgebouwd. Bij harde wind
en regen of tijdens uw afwezigheid kan de Solair
eenvoudig worden opgerold onder de petluifel (zie
detailafbeeldingen). Een ideale aanvulling voor uw
kampeeruitrusting. Passend voor nagenoeg alle
Brand voortenten.

…
 Zonneluifel in opgerolde positie, beschermd tegen wind en regen
onder de petluifel.

De speciale frameconstructie biedt veel voordelen:
	passend voor alle Brand-voortenten met petluifel in de maten 08 – 41
	snel en eenvoudig op te zetten door de doordacht frameconstructie.
	Speciale bevestigingsbeugels zorgen voor een optimale koppeling
aan de voortent.

	
Opgeborgen onder de petluifel van de voortent is de luifel tegen
weer en wind beschermd.

	
Voorzien van extra intrekpees die tevens rechtstreekse bevestiging

…
 dwarsliggers onder
de petluifel geven de
luifel stabiliteit en zorgen voor een optimale
pasvorm.

aan de caravan mogelijk maakt.

Technische-Info:
08

09

10

11

12

21

13

Omloopmaat in cm

824-849

850-876

877-897

898-917

918-938

939-958

959-977

Ca. Gewicht in kg

14,2

14,3

16,6

16,7

16,8

16,9

17,0

Frame:
Staal 22 x 1 mm, 1 dakligger, 3 staanders,
3 bevestigingsbeugels, 2 dwarsliggers

34

Voortent zonneluifel met zijwanden

Afb. maat 21

Snel een schaduwrijke plek!

Leverbare maten

PARASOL XL

Dakmateriaal:
TC-TOURING 180 Lichtgewicht
gecoat tentdoek

31

14

41

978-1001 1002-1025 1026-1051
17,1

17,4

17,6

…
 3 bevestigingsbeugels - op de
hoekstukken bevestigd en vastgezet
- vormen de basis van een universele
en passende constructie!

De Parasol XL is de luxere uitvoering van de Solair,
extra voorzien van 2 uitritsbare zijwanden. De
2 zijwanden bieden volop bescherming tegen zon
en wind. Een optimale pasvorm aan de voortent
en een stabiele constructie door middel van het
speciale luifelframe voor voortentluifels, die wij
ook gebruiken in onze voortentluifel Solair (bij de
Parasol XL uitgebreid met 2 dakliggers). Robuuste
klittenbandbevestiginging in de zijwanden en
bevestigingshoezen in het dakelement stabiliseren
de voortentluifel optimaal.
De perfecte oplossing voor alle voortenten
(met petluifel) in de maten 08-14.
Zonder zijwanden kan de Parasol XL, evenals de
Solair ook rechtstreeks aan de caravan bevestigd
worden.

Technische-Info:
Leverbare maten

Standaard uitvoering:
	Scheerlijnen en haringen

Dakdiepte:
ca. 235 cm,
zonder naad.

Verkoopprijzen op pagina 50 en 51

… beschut tegen zon en frisse wind, beide zijwanden geheel uitritsbaar.

… ook gebruik zonder de beide zijwanden behoort tot de mogelijkheden!

08

09

10

11

12

21

13

Omloopmaat in cm

824-849

850-876

877-897

898-917

918-938

939-958

959-977

Ca. Gewicht in kg

21,9

22,1

24,5

24,7

24,9

25,1

25,3

Frame:
Staal 22 x 1 mm, 3 dakliggers,
3 staanders, 3 bevestigings
beugels, 2 dwarsliggers.

Dakmateriaal:
TC-TOURING 180
Geheel synthetisch aan
de buitenzijde gecoat.

Dakdiepte:
ca. 235 cm,
zonder naad.

31

14

978-1001 1002-1025
25,5

Standaard uitvoering:

25,7

Zijwanden:
TC-TOURING 180
Geheel synthetisch aan
de buitenzijde gecoat.
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	Twee zijwanden, met ritsen
uitritsbaar.
	Scheerlijnen, haringen en
afspanrubbers.

35

PARASOL HD

Krachtpatser voor
seizoenskampeerders!

Alle voordelen op een rij
	Dakmateriaal uitgevoerd in duurzaam 260 grams
TC-RESIDENTIAL
	Standaard voorzien van 3-delige Mistral stormbandenset
	Robuust 25 x 1 mm stalen frame inclusief PowerGrip
en frameversterking
	Buitenliggende slikstrook en multifunctionele afspanstrook

Zijwanden: hoezen met frameversterking –
3 staanders en 2 dwarsliggers.

Afb. maat 21

Parasol HD
De Parasol HD is een verzwaarde voortentluifel
met 2 uitritsbare zijwanden. Deze voortentluifel is
speciaal ontwikkeld voor en door seizoenskampeerders. Uitgevoerd met dakmateriaal in 260 grams
TC-RESIDENTIAL en voorzien van een innovatief
25 mm. stalen frame inclusief PowerGrip en frameversterking. Standaard met 3-delige Mistral stormbandenset.

Speciale hoezen in de zijwand voor de
plaatsing van de standaard dwarsliggers.

Stabiele middenliggers in het dak.

…S
 tandaard frame uitvoering Parasol HD.

Leverbare maten:

Technische-Info:
Frame:

Leverbare maten

9

10

11

12

21

13

Omloopmaat in cm

850-876

877-897

898-917

918-938

939-958

959-977

Ca. Gewicht in kg

42,9

43,9

44,1

44,3

44,5

44,7

36

Standaard met
3-delige Mistral
stormbandenset.

31

14

41

15

978-1001 1002-1025 1026-1051 1052-1075
44,9

45,1

45,3

45,5
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Stalen frame Ø 25 x
1 mm, standaard voorzien van PowerGripsysteem. 7 staanders,
5 dakliggers, 8 dwarsliggers 3 bevestigingsbeugels.

Dakmateriaal:

Dakdiepte:

TC-RESIDENTIAL
Grondmaat ca. 235 cm.
(260 gr/m2)
Geheel synthetisch aan
de buitenzijde metalliek
– gecoat, binnenzijde
is decoratief bedrukt.
Zonder naad.

Zijwanden:
TC-TOURING 240 Geheel synthetisch aan de buitenzijde gecoat.
Afwasbaar.

37

… het overtuigende alternatief voor
vaste luifels en oppompbare tenten.
Oneindig veel gebruiksmogelijkheden!

XPRESS 250

… hier het basis-luifelelement.

Xpress 250
De Xpress 250 is de ideale begeleider tijdens het spontane kampeerweekend of voor de vakantie waarbij regelmating van camping wordt
gewisseld. De Basis-luifel heeft een
dakmaat von ca. 2,50 x 2,30 meter
en biedt daarmee voldoende plaats
voor een ruime zithoek. De luifel
wordt door de caravanrail geschoven, en vervolgens met slechts
3 stokken opgezet en afgespannen.
In slechts enkele minuten gereed!

De luifel is optioneel uit te breiden
met een extra frontelement. Daarmee wordt binnen no-time een
vergrote leefruimte van ca. 2,50 x
2,50 meter gecreëerd.
Met behulp van de optioneel
leverbare dakliggers (die met SHSblokjes aan de caravan bevestigd
worden) , extra aandrukstangen
met schuimkussens is deze luifel
met voorwandelementen binnen
een mum van tijd uit te bouwen tot

Materiaal:

Frame:

Dak- en zijwandmateriaal
TC-TOURING 180, materiaal aan de
buitenzijde gecoat. Gereduceerde
condensvorming, vochtregulerend en
afwasbaar.

Drie stokken, aluminium 28 x 1 mm met
PowerGrip.

38

Gewicht:
Luifel met frame: ca. 10,5 kg
Voorwand: ca. 4,5 kg

een stabiele en robuuste voortent
die ook moeiteloos wat langere
periodes kan blijven staan. Alle
losse tentdelen hebben handige
afmetingen. De complete uitrusting kan onderweg makkelijk in
zijn geheel worden meegenomen
zonder te veel plaats en gewicht
in beslag te nemen. Desondanks
neemt u wel een complete tent
mee die op alle omstandigheden
is voorbereid.

Accessoires
tegen meerprijs:
– Frontelement
– D
 akliggers Alu-28mm inclusief
Powergrip en SHS bevestiging
– A
 andrukstangen Alu-28 mm
inclusief PowerGrip-

 en weersbestendige verbinding tegen
E
de caravanwand door extra gebruik
te maken van schuimkussens met aandrukstangen. (uitsluitend mogelijk in
combinatie met de extra dakliggers).

… voor extra stabilisering kunnen dakliggers met SHS worden gemonteerd.

 owel links als rechts in het front
Z
element is een afsluitbare venti
latiemogelijkheid aangebracht.

Ingang in linker deel van het front, zithoek rechts.

 oor het creëren van de deur wordt
V
het frontgedeelte naar binnen
gevouwen en met clipsen vastgezet.

Ingang in rechter deel van het front, zithoek links.

 oor het opzetten van de luifel
V
zijn alleen 2 opzetstokken en
1 dwarsligger nodig. (deze
worden standaard meegeleverd.)

– S
 chuimkussen (set à 4 stuks)
– Wielflap
– Tochtstrook
Voor caravans met een railhoogte
van 237 tot 250 cm.
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PAMIR ‚S‘

UITBOUW
Uitbouw Rasta

Leverbare maten:
Pamir 01-215:
Breedte ca. 215 cm
Diepte ca. 160 cm
Gewicht ca. 29,1 kg

Voor de meeste voortentmodellen (zie tabel) kunnen wij een passende uitbouw „Rasta“ aanbieden. De zijwand is voorzien van
een deuringang. De grondmaat is ca. 125 cm breed en ca. 230
cm diep (ca. 270 cm bij de uitvoering model Rasta 280 / MB30).
Het grote ventilatieraam in de voorwand kan met een speciale folieblindering met ritsen worden afgesloten. De uitbouw is uitgerust
met dubbele slikstroken en een multifunctionele afspanstrook. Door
de speciale ritsverbinding wordt de uitbouw -na het uitritsen van
de zijwand- ingeritst en deels met een pees ingetrokken. Hierdoor
ontstaat een stabiele constructie en een optimale ruimte. Voor de
meeste modellen vanaf bouwjaar 1985 is achteraf plaatsing van
een uitbouw mogelijk.

Pamir 02-250:
Breedte ca. 250 cm
Diepte ca. 215 cm
Gewicht ca. 38,0 kg
Pamir 03-300:
Breedte ca. 300 cm
Diepte ca. 215 cm
Gewicht ca. 39,4 kg

Abb. Größe 02-250

De Pamir S is de ultieme wintertent speciaal ontworpen voor
het leveren van topprestaties in de sneeuw! Een betrouwbare
en robuuste wintertent voorzien van duurzame PVC polyestercoating en een zeer stabiele frameconstructie in combinatie
met een Ø 28 mm. stalen buis. Afgedekte deurritsen in de

Materiaal: Dak en wanden van dubbelzijdig PVCcoating. Afwasbaar.
Frame: Stalen buis 28 x 1 mm. Maat 01 = 2 staanders
en maat 02 + 03 = 3 staanders.
Uitvoering: Afdichtstroken (2 schuimstofkussen met
aandrukstangen), haringen, scheerlijnen, gordijnen,
dubbele intrekpees met pees voor SHS-systeem,
stormafspanpunten.
Accessoires: Tochtstrookset. Winterzekeringsset
voor een extra draagkracht bij zware sneeuwval.
De winterzekeringsset set betaat uit 1 staander en
2-delige dakligger.

zijwanden. Voorwand in zijn geheel uitritsbaar met verandamogelijkheid. Geschikt tot 250 cm. railhoogte. Als accessoire
leverbaar, voor nog meer zekerheid, een winterzekeringsset!

SUPRA

Frame: Staal 22 x 1 mm incl. knikvoet.
Accessoires tegen meerprijs:
Materiaal Rasta 240 GA, Rasta 280 GA en Rasta MB30:
Dak en zijwanden van TC-TOURING 240 geheel synthetisch
aan de buitenzijde gecoat. Dak voorzien van metalliekcoating, de binnenzijde is voorzien van een bedrukking.
Materiaal Rasta 240 GA/P en Rasta 280 GA/P: Dakmateriaal PVC dubbelzijdig gecoat. Zijwanden TC-TOURING
240: Geheel synthetisch aan de buitenzijde gecoat.

Tussenwand
(met deuringang)

Universele-slaapkabine
(grondmaat 210 x 120 cm)

Leverbare modellen (rechtszijdig)

Past aan :

Leverbare modellen (rechtszijdig)

Past aan :

Uitbouw Rasta 240 GA

Santos 240, Safir TL 240,
Fino 240, Riogrande240

Uitbouw Rasta 280 GA

Santos 280, Safir TL 280,
Fino 300, Riogrande 280

Uitbouw Rasta 240 GA/P

Tarifa 240, Palazzo 240, Castello

Uitbouw Rasta 280 GA/P

Tarifa 280, Palazzo 280

Voor de volgende modellen uit onze voortentencollectie is geen uitbouw leverbaar: Arcade 240 – Arcade 280 – Magellan 300 – Forum – Pamir S – Supra

Standaard
uitvoering:
Beide zijwanden met deuringang en groot, afsluitbaar
ventilatieraam, licht getint raamfolie, multifunctionele
afspanstrook voor een optimale afspanning. Afdichtstroken (2 schuimstofkussens en aandrukstangen),
wielflap, tochtstrook.
Materiaal: TC-TOURING 240 – Geheel synthetisch
aan de buitenzijde gecoat.
Afmetingen: Breedte ca. 320 cm, diepte ca.
250/280 cm
Frame: Aluminium, 28 x 1 mm, met PowerGripsysteem, inclusief 2 aandrukstangen.

DEPOT
De Depot is een grote en robuuste bergingstent met
een grondmaat van maar liefst 210 x 200 cm!
Gemaakt van duurzame PVC polyestercoating en
hierdoor uitermate geschikt voor seizoenskampeerders om spullen in op te slaan en te beschermen
tegen alle weersomstandigheden. De Depot heeft
een wandhoogte van ca. 180 cm en een nokhoogte
van ca. 210 cm. De ca. 145 cm brede, oprolbare
deur biedt ca. 180 cm ingangshoogte.

Gewicht: ca. 26 kg
Geschickt voor railhoogtes van 238 cm tot 250 cm.

Futuristische deeltent.
Supra is een uniek en uitdagend ontwerp voor de 21e eeuw dat
volop gebruik maakt van alle technische ontwikkelingen sinds het
bestaan van de klassieke voortent. Gebaseerd op onze overtuiging
dat er nog altijd meer mogelijk is met “stof en stokken”. Veel aan-
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dacht is besteed aan de 3D-vorm van het voorfront van deze deeltent, deze biedt tal van praktische voordelen: De V-vorm in het front
biedt een diepte van maximaal 280 cm. en creëert hierdoor een
grote praktische binnenruimte. De Supra heeft een voorgevormd
aluminium frame met een aantal ingenieuze toepassingen die zorgen voor een stabiele en vloeiende constructie van deze deeltent.

Verkoopprijzen op pagina 50 en 51

Materiaal: Dak en wanden dubbelzijdig PVC - gecoat, afwasbaar.
Frame: Staal 22 x 1 mm - 4 staanders.
Grondmaat: ca. 210 cm breed x ca. 200 cm diep met een gebruiksruimte van ca. 4,2 m².
Standaard uitvoering: haringen, scheerlijnen, afwasbare spatwand, buitenliggende slikstroken en multifunctionele afspanstrook
voor een optimale afspanning.

Verkoopprijzen op pagina 50 en 51
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Speciale frames

Informatie over onze frames
Stalen frames

Voor de meeste Brand voortenten zijn ook speciale frames leverbaar (tegen meerprijs).
Onderstaand de technische specificaties van de leverbare speciale frames:

Stalen 28

Stalen 32

Stalen frame 28 x 1,0 mm
incl. PowerGrip-Systeem
en petluifelversterking.
Toepasbaar voor voortentdieptes 240 en 280 cm.

Stalen frame 32 x 1,5 mm
incl. petluifelversterking:
Statisch 2,5 tot 3-keer
extra belastbaar. Toepasbaar voor voortentdieptes
240, 280 en 300 cm.

Aluminium 28 Aluminium 32
Aluminium-Lichtgewichtframe 28 x 1,0 mm incl.
PowerGrip-Systeem.
Toepasbaar voor voortentdieptes 240 en 280 cm.

Aluminium frames

Wij maken uitsluitend gebruik van precisiebuizen (DIN EN 103053). Alle uiteinden van de buizen worden ontbraamd en afgewerkt om
schade aan het tentdoek te voorkomen. De frames worden na deze
verwerking gegalvaniseerd en gepassiveerd. Een extra afdichting zorgt
voor een duurzame buitenlaag met een extra lange bescherming tegen
corrosie.

Toepassing van in de lengte gelaste aluminium buizen (DIN1592). De
buitenlaag van het zeer lichte en roestvrije frames wordt door een eloxeringsproces weer – en corrosiebestendig. De scharnierpunten worden
in staal of kunststof uitgevoerd. Een optimale belastbaarheid wordt door
lange verjongingen (3 x doorsnee) bereikt.

Aluminium frame 32 x
1,5 mm incl. petluifelversterking Statisch
belastbaar zoals stalen
frame. Toepasbaar voor
voortentdieptes 240, 280
en 300 cm.

Petluifelversterking
Standaard met
petluifelversterking.

Standaard met
petluifelversterking.
PowerGrip tegen
meerprijs.

Petluifelversterking tegen
meerprijs.

Standaard met
petluifelversterking.
PowerGrip tegen
meerprijs.

Mt. 01-09

Mt. 10-GX

Mt. 01-09

Mt. 10-GX

Mt. 01-09

Mt. 10-GX

Mt. 01-09

Mt. 10-GX

Santos 240

€ 130,–

€ 205,–

€ 190,–

€ 300,–

€ 135,–

€ 200,–

€ 250,–

€ 395,–

Santos 280

€ 130,–

€ 205,–

€ 190,–

€ 300,–

€ 135,–

€ 200,–

€ 250,–

€ 395,–

Safir TL 240

€ 28,–

€ 47,–

€ 96,–

€ 150,–

–

–

€ 150,–

€ 235,–

Safir TL 280

€ 28,–

€ 47,–

€ 96,–

€ 150,–

–

–

€ 150,–

€ 235,–

Arcade 240

€ 0,–

€ 0,–

–

–

–

–

–

–

Arcade 280

€ 0,–

€ 0,–

–

–

–

–

–

–

Fino 240

€ 28,–

€ 47,–

€ 96,–

€ 150,–

€ 90–

€ 150,–

€ 150,–

€ 235,–

Fino 300

–

–

€ 65,–

€ 105–

–

–

€ 120,–

€ 195,–

Tarifa 240

€ 130,–

€ 205,–

€ 190,–

€ 300,–

–

–

€ 250,–

€ 395,–

Tarifa 280

–

–

€ 65,–

€ 105,–

–

–

€ 120,–

€ 195,–

Riogrande 240

–

–

€ 65,–

€ 105,–

–

–

€ 120,–

€ 195,–

Riogrande 280

–

–

€ 65,–

€ 105,–

–

–

€ 120,–

Palazzo 240

–

–

€ 65,–

€ 105,–

–

–

Palazzo 280

–

–

€ 65,–

€ 105,–

–

Magellan 300

–

–

€ 65,–

€ 105,–

Castello

–

–

€ 65,–

€ 105,–

Petluifelversterking zorgt voor extra stabilisatie van de petluifel. Met name tijdens langere gebruiksperiodes of bij winderige omstandigheden kan het gebruik hiervan zinvol zijn.
De volgende modellen uit onze brochure worden standaard geleverd met petluifelversterking:
Arcade 240
Arcade 280

Fino 240
Fino 300

Riogrande 240
Riogrande 280

Palazzo 240
Palazzo 280

Magellan 300

Castello

Forum

Voor alle in onderstaande tabel genoemde modellen is petluifelversterking leverbaar:
(Bij de maten 05/09 bestaat de petluifelversterking uit 4 dwarsliggers, bij de maten 10-GX worden
6 dwarsliggers en 2 aufstandhouders geleverd.)
Stalen 22/19 mm

Alu 25/22 mm

Mt. 01-09

Mt. 10-GX

Mt. 01-09

Mt. 10-GX

Santos 240

€ 33,–

€ 62,–

€ 47,–

€ 90,–

€ 195,–

Santos 280

€ 33,–

€ 62,–

€ 47,–

€90,–

€ 120,–

€ 195,–

Safir TL 240

€ 33,–

€ 62,–

€ 47,–

€ 90,–

–

€ 120,–

€ 195,–

Safir TL 280

€ 33,–

€ 62,–

€ 47,–

€ 90,–

–

–

€ 120,–

€ 195,–

Tarifa 240

€ 33,–

€ 62,–

€ 47,–

€ 90,–

–

–

–

–

Tarifa 280

€ 33,–

€ 62,–

€ 47,–

€ 90,–

Voor alle overige modellen uit deze brochure zijn geen speciale frames leverbaar.
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Aanvullende frameonderdelen

SHS - het schroefloze bevestigingssysteem

Afhankelijk van gebruik en toepassing kunnen alternatieve frames en aanvullende frameonderdelen
een praktische toevoeging zijn. Zowel voor reis – als seizoenstenten bieden wij alternatieve frames
en aanvullende frameonderdelen in alle uitvoeringen en diameters
1. Extra staander staal, 25 mm, 165-260 cm

€ 21,40

3c. Extra dakligger recht, aluminium 28 mm, 220-300 cm

€ 28,60

1a. Extra staander, staal 28 mm, 165-260 cm

€ 23,90

3d. Extra dakligger recht, aluminium 32 mm, 225-300 cm

€ 40,20

1b. Extra staander, staal 32 mm, 180-260 cm

€ 30,60

4. Verandastang, staal 22 mm, 80-120 cm

€ 12,40

1c. Extra staander, aluminium 28 mm, 165-260 cm

€ 26,90

4a. Verandastang, staal 22 mm, 120-205 cm

€ 14,80

1d. Extra staander aluminium 32 mm, 180-260 cm

€ 37,10

4b. Verandastang, staal 22 mm, 160-260 cm

€ 18,20

2. Extra dakligger gebogen, staal 25 mm, 210-255 cm

€ 22,80

4c. Verandastang, staal 22 mm, 215-300 cm

€ 20,50

2a. Extra dakligger gebogen, staal 25 mm, 270-320 cm

€ 24,40

4d. Verandastang, aluminium 25 mm, 80-120 cm

€ 17,60

3. Extra dakligger recht, staal 25 mm, 215-300 cm

€ 21,00

4e. Verandastang, aluminium 25 mm, 120-200 cm

€ 19,40

3a. Extra dakligger recht, staal 28 mm, 220-300 cm

€ 24,60

4f. Verandastang, aluminium 25 mm, 160-260 cm

€ 23,40

3b. Extra dakligger recht, staal 32 mm, 215-300 cm

€ 32,70

4g. Verandastang, aluminium 25 mm, 215-300 cm

€ 26,00

SHS

SHS-Hobby-profielrubber

SHS-Extend

Door gebruik te maken van de SHS – blokjes is
het niet meer nodig dat er vaste tentogen op
de caravan worden geschroefd. Door middel
van een innovatief en stabiel klemmechanisme
worden de SHS blokjes op de speciale pees
vastgezet. Eenvoudig vastklemmen op de juiste
positie en handmatig vastzetten met de fixatieschroef.

Set van 3 speciale SHS profielrubbers speciaal
ontwikkeld voor Hobby caravans vanaf modeljaar 2009. Bij deze caravans is een kunststof
daklijst aangebracht met een geïntegreerde
tentrail. Deze rubbers dienen als vervanging
van de standaard vierkante SHS rubbers en
zorgen aan de daklijst van de Hobby caravan voor een solide bevestiging van de SHS
blokjes.

Kunststof adapterset van 5 stuks speciaal
ontwikkeld voor de Knaus, Wilk en Tabbert
caravans vanaf bouwjaar 2011 die voorzien
zijn van de luxe wit gelakte tentlijst.
Deze tentlijst staat schuin op de zij- en dakplaat. Door deze adapters aan de SHS blokjes
te klemmen kan het frame van de voortent toch
gewoon correct en strak afgespannen worden
op de zijwand van de caravan.

€ 11,30 / 3 stuks

€ 20,8 / 5 stuks

€ 23,40 / 3 stuks
€ 34,00 / 5 stuks

Bij permanent en langdurig gebruik adviseren wij gebruik te maken van vaste montage.

PowerGrip
PowerGrip heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als betrouwbaar snelspan - systeem, die zowel op stalen als aluminium
frames kan worden toegepast. De voordelen zijn als volgt:
- Snel en eenvoudig uitspannen.
- Geen beschadigingen van het buisoppervlak.
- Geen vervorming van de buis.
- Klemmechanisme zonder metalen delen.
- Strakke afgewerkte uitstraling.
Bij veel modellen wordt PowerGrip standaard meegeleverd (zie frame-omschrijving). Voor het
achteraf monteren van PowerGrip op (oudere) stalen of aluminium frames bieden wij optioneel
tegen meerprijs ook PowerGrip aan:

Verandastangen (Nr. 4) bieden wij in diverse lengtematen aan. Op onze website
vindt u een schema met frontmaten van onze modellen, zodat u ennvoudig de
juiste lengte verandastang kunt bepalen.

44

Set PowerGrip-buisklemmen voor ø25 mm, 15 stuks

€ 58,30

1 PowerGrip buisklem voor ø 25 mm

€ 4,95

Set PowerGrip-buisklemmen voor ø28 mm, 15 stuks

€ 67,60

1 PowerGrip buisklem voor ø 28 mm

€ 5,70

Set PowerGrip-buisklemmen voor ø32 mm, 15 stuks

€ 74,10

1 PowerGrip buisklem voor ø 32 mm

€ 6,10

Set PowerGrip-buisklemmen voor ø22 mm, 5 stuks

€ 20,30
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Praktische accessoires en onderdelen

Buisklemmen

Klembeugels

Koppelklemmen

Caravanogen

Ankerringen

Gordijnrunners

Voor vaste montage op de caravanwand,
vervaardigd uit PE kunststof, horizontaal

Voor afspanning van de tochtstrook

Gordijnrunners voor bevestiging van de
gordijnen aan de gordijnpees







Voor Ø 25 mm

€ 13,90 / 10 stuks

Voor Ø 22/25/28 mm

€ 14,50 / 10 stuks

Voor 25 en 28 mm frames € 10,30 / 2 stuks

Voor Ø 28 mm

€ 15,90 / 10 stuks

Voor Ø 28/32 mm

€ 17,10 / 10 stuks

Voor 32 mm frames

Voor Ø 32 mm

€ 16,80 / 10 stuks

€ 11,40 / 2 stuks

Zie ook nr. 6 op de tekening op pagina 44.

Hoekklemmen

Afstandhouders

Voor 25 en 28 mm frames € 11,20 / 2 stuks

Stalen 22/19 mm

Voor 32 mm frames

€ 16,80 / 2 stuks

€ 5,50 / 10 stuks

€ 3,20 / 10 stuks

Framepennen

Framespanner

Moskito-vliegengordijn

Binnenhemel

3 framepennen incl. afdichting

Geschikt voor het uitspannen van frames.
7-delige set voor alle buisdiameters

Het vliegengordijn wordt met gordijnrunners aan
de gordijnpees opgehangen. Gemaakt van sterk
pvc voor de voortentmodellen met gordijnpees
boven de deur. Uit onze huidige collectie: Santos,
Safir TL, Fino, Tarifa, Riogrande, Palazzo, Magellan
en Castello. Zelf in te korten in breedte & hoogte.
Geleverde breedte 125 cm, hoogte 200 cm.

€ 57,50 / stuk

Voor alle standaard voortentmodellen met een
diepte van 240 cm. Voor elke tentmaat een
binnenhemel op maat.
Speciaal op bestelling gemaakt. Levertijd
ca. 4-6 weken. (Prijzen voor 280 en 300 cm
diepte op aanvraag).

Prijzen op pagina 50-51

€ 12,90 / 2 stuks

Zie ook nr. 7 op de tekening op pagina 44.

€ 4,30 / 5 stuks

Zie ook nr. 5 op de tekening op pagina 44.


€ 7,20



€ 24,90 / stuk

Afspanrubbers

Afspanrubbers lang

Vastzetset

Luxe draagtassen

Tochtstrook

Universele tochtstrook

Afspanrubbers (2-gaats) voor de multifunctionele afspanstrook

Afspanrubbers lang (6-gaats) voor de multifunctionele afspanstrook

Voor een stabiele verbinding tussen dakligger
en tentdak (lijm, 3 pads en klittenband)

Vervaardigd uit robuust PVC materiaal.
Hoogte ca. 50 cm. Met PVC intrekpees en
afspanogen

Voor caravans met een verlaagde instap
(Fendt, Tabbert). 3-delig, vaste lengte.







Ideaal voor vervoer en opslag. Van hoogwaardig, robuust polyester materiaal met aan beide
zijden ventilatiedelen.
Maat 01 - Frametas 117 x 28 x 28 cm

€ 34,10 / stuk
Maat 02 - tenttas 110 x 40 x 40 cm

€ 37,50 / stuk





€ 5,40 / 10 stuks
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€ 8,90 / 10 stuks

€ 23,60 / set

Prijzen op pagina 50-51

€ 66,00 / stuk

47

Stormbandset MISTRAL

Brand-Kwaliteitsken

Gebruikelijke –over de voortent liggende- stormbanden kunnen door wrijving
het dakmateriaal beschadigen! Geïntegreerde stormbanden kunnen onnodig
stiknaden en tentdoek belasten.
Mistral ons optimale alternatief!
	Geen beschadiging van de dakcoating!
	Geen overbelasting van het tentdoek!
	Voorkomt uitscheuren van belaste stiknaden!
Stabilisatie daar waar de meeste windbelasting optreedt: optimale verankering
bij harde rukwinden en trekkrachten. Stabiele fixatie over de framepen op het
kruisdeel. Afspanning door middel van robuuste ankerharingen en stalen spanveren.
Inhoud: 2 adapters, 2 stormbanden, 2 stalen spanveren en 2 robuuste stalen
ankerharingen
€ 52,00

 e banden worden met een kunststof
D
adapter op de framepennen bevestigd.

Spiraalveren en ankerharingen beschermen en stabiliseren.

Pasvorm

Metalliek coating

Bedrukte binnenzijde

Om de meest optimale pasvorm voor onze
voortenten te garanderen, werken wij met een
zeer kleine maatsprong. Bijvoorbeeld voor
maat 31 slechts 23 cm. (978-1001 cm).

Bij het merendeel van onze modellen verwerken wij dakmateriaal, die extra van een
Metalliek-Coating is voorzien

De bedrukte binnenzijde van het TEN CATE
dakmaterial is decoratief en heeft een camouflerend effect.

Multifunctionele afspanstrook

Afwasbare PVC banden

Afwerking

De door Brand ontwikkelde multifunctionele
afspanstrook is de ideale oplossing voor een stabiele bodembevestiging van de voortent.
De afspanrubbers kunnen op een afstand van
2,5 cm geplaatst worden.

…duurzaam en afwasbaar.

Open stofsnijkanten zijn met robuust PVC-band
afgewerkt, hiermee voorkomen we het “rafelen“ van de stof.

Zware kwaliteitsritsen

Ritsen op maat

Afgedekte ritsen

Tussen de wanddelen en voor de deurritsen
worden uitsluitend zware kwaliteitsritsen in een
overeen komstige passende grootte ingezet.

Ritsen op maat, deze worden per model en
maat speciaal op lengte gemaakt.

Alle ritsen in de zijwand zijn afgedekt.

(TC-Touring 240 und TC-Residential).

 en stabiele en uiterst doelmatige stormafE
spanning.

Ventilatiewand ‚BREEZE‘

De ventilatiewand wordt met koppelprofielen aan de regengootpees bevestigd.

Ons nieuwe ventilatiewand ‚Breeze‘ is de optimale aanvulling voor de vakantie in warme
regio´s. De ventilatiewand kan door de caravanrail worden geschoven, en vervolgens aan
de regengootpees van de voortent worden bevestigd door middel van de standaard
meegeleverde koppelprofielen.
De extra lange slikstrook zorgt voor een optimale afdichtig aan de onderzijde. De
ventilatiewand kan zowel in de linker als in de rechter zijwand worden bevestigd.
De ventilatiewand kan ook in combinatie met de zijwand gebruikt worden, echter
kan deze dan niet worden in de rail van de caravan worden geschoven.
Leverbaar voor voortenten (zonder rondomlopende petluifel) in diepte van 240 cm
of 280 cm. Diepte 240 cm: € 125,–. Diepte 280 cm: € 135,–.
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Een optimale afdichting aan de onderzijde.
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Brand-Tenten.

VERKOOPPRIJZEN
Kwaliteit.
Traditie. Design.
Maten

Pagina

04

11

12

21

13

31

14

41

15

16

17

18

19

GX *

898-917
898-917

918-938
918-938

939-958
939-958

959-977
959-977

978-1001
978-1001

1002-1025
1002-1025

1026-1051
1026-1051

1052-1075
1052-1075

1076-1095
1076-1095

1096-1115
1096-1115

1116-1135
1116-1135

1136-1155
1136-1155

ab
ab 1156
1156

1.120,-

1.155,-

1.190,-

1.200,-

1.230,-

1.240,-

1.245,-

1.260,-

1.295,-

1.460,-

1.295,-

1.330,-

1.370,-

1.385,-

1.410,-

1.420,-

1.425,-

1.510,-

1.540,-

1.560,-

1.590,-

1.655,-

1.725,-

1.775,-

1.820,-

1.895,-

1.700,-

1.740,-

1.755,-

1.790,-

1.855,-

1.945,-

1.980,-

2.045,-

2.130,-

1.700,-

1.725,-

1.755,-

1.810,-

1.865,-

1.900,-

1.985,-

2.045,-

Bij alle voortentmodellen vindt u een gedetail-1.900,leerde omschrijving. Overzichtelijke tabellen 1.590,verduidelijken de verschillen tussen de diverse1.800,voortenten en helpen daarmee de juiste keuze
1.635,te bepalen.
1.845,-

1.920,-

1.965,-

2.000,-

2.085,-

2.155,-

2.220,-

2.295,-

1.700,-

1.740,-

1.775,-

1.810,-

1.865,-

1.915,-

1.995,-

2.035,-

2.095,-

2.400,-

2.485,-

2.530,-

2.640,-

2.940,-

1.900,-

1.970,-

2.000,-

2.035,-

2.095,-

2.160,-

2.195,-

2.250,-

2.300,-

2.695,-

1.740,-

1.795,-

1.800,-

1.830,-

1.845,-

1.880,-

1.965,-

2.000,-

2.015,-

2.415,-

1.845,-

1.970,-

2.010,-

2.030,-

2.070,-

2.100,-

2.145,-

2.210,-

2.250,-

2.275,-

2.730,-

Model
Welkom
bij Brand

10+11

Omloopmaat
Omloopmaat in
in cm
cm

Santos 240

van
pure kwaliteit.
10+11Geniet
Santos
280
De voortent als middelpunt van uw kampeer12+13 Safir TL 240
vakantie. Hier brengt u een groot deel van uw
12+13 Safir TL 280
(vrije) tijd door. Begin hier de dag gezamen14+15 Arcade 240
lijk met een ontbijt of spreek ‘s avonds af met
14+15vrien
Arcade
280 een gezellige borrel. De voortent
den voor
16+17biedt
Finobescherming
240
tegen alle weersomstandig16+17heden
Fino en
300is geeft schaduw tijdens warme dagen
Een
bewuste
18+19 Tarifa 240 keuze voor een kwaliteitsvoortent
is dus eigenlijk heel vanzelfsprekend.
18+19 Tarifa 280
18+19

Tarifa 280

20+21

Riogrande 240

Recht deurelement

Kwaliteit. Traditie. Design. Deze drie kernwaar20+21 Riogrande 280
deurelement
den vormen al meer dan 65Recht
jaar
de basis van
22+23dePalazzo
Rond
deurelement
240
ontwikkeling van onze producten. Met onze
22+23voortentcollectie
Rond deurelement bieden
Palazzo 280 en vier productgroepen
voortenten
24+25wijMagellan
Raamelement Zijwand
300voor alle gebruikstoepassingen.
26+27

Castello

28+29

Forum
Accessoires

Rond deurelement

30+31

Touring Premium

Gordijnenset

05

06

07

08

09

748-773
748-773

774-798
774-798

799-823
799-823

824-849
824-849

850-876
850-876

1.015,-

1.055,-

In de categorieën “Travel”, “Komfort”1.165,en “Pre1.215,mium” is ons leveringsprogramma in reisten1.390,- 1.440,ten, seizoenstenten en 4-seizoenstenten in ver1.565,- 1.635,schillende materiaalcombinaties ingedeeld.
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2.080,-

2.210,-

2.265,-

2.310,-

2.340,-

2.365,-

2.400,-

2.455,-

2.475,-

2.525,-

2.955,-

163,-

2.285,-

2.315,-

2.490,-

2.540,-

2.595,-

2.630,-

2.655,-

2.700,-

2.760,-

2.780,-

2.835,-

3.300,-

163,-

2.080,-

2.210,-

2.265,-

2.310,-

2.340,-

2.365,-

2.400,-

2.455,-

2.475,-

2.525,-

2.955,-

3.125,-

3.160,-

3.240,-

3.655,-

163,-

2.375,-

2.530,-

2.590,-

2.640,-

2.680,-

2.700,-

2.745,-

2.795,-

2.835,-

2.885,-

3.365,-

3.545,-

3.615,-

3.695,-

4.150,-

Holger Jan Brand
163,-

2.555,-

2.720,-

2.810,-

2.875,-

2.935,-

3.000,-

3.065,-

3.160,-

3.215,-

3.275,-

3.685,-

·

·

·

4.525,-

2.590,-

2.655,-

2.700,-

2.785,-

2.855,-

2.920,-

2.970,-

3.025,-

3.110,-

3.470,-

3.580,-

3.670,-

3.775,-

4.290,-

2465,-

2540,-

2540,-

·

2590,-

·

2590,1.310,-

1.350,-

163,2085,-

·

2170,-

·

Zonneluifel, rechts- of links

93,-

40
40

SANTOS 280

Voortentdiepte
ca. 280 cm
Pamir
S

SAFIR TL 240

Supra
Voortentdiepte ca. 240 cm

SAFIR TL 280

41

Uitbouw

Voortentdiepte ca. 280 cm

en aanvullingen
SUPRA
Voortentdiepte ca. 250–280 cm

41
47

XPRESS 250

Depot

A
A
A

560,-

1.160,-

1.180,-

1.195,-

1.225,-

1.275,-

560,-

560,-

565,-

565,-

565,-

590,-

Aluminium 28 x 1 mm

Maten 08-09:

150,-

Maten 10-14:

170,-

Geschikt als reis – en seizoenstent,
voor flexibel gebruik.

A

525,-

1.145,-

112,-

Licht
in gewicht,
Parasol
XLspeciaal voor de rond
trekkende kampeerder.

Voortentdiepte ca. 240 cm
Xpress-250

525,-

1.130,-

Maten 10-14:

35

38+39

1.110,-

97,-

Travel
Solair
Materiaal

1.060,-

290,-

Maten 08-09:

34

Parasol HD

2465,-

Staal 22 x 1 mm

Rondo

SANTOS 240

2210,-

163,-

Komfort

36+37

877-897
877-897

2.045,-

Rond deurelement

Meerprijs
voortentframe

10

163,-

Veel kampeerplezier gewenst!

Sunny SD
32

- IN €

Since 1950.

Pagina

Materiaal

ARCADE
240
10/
Zonneluifel
mit Alu-Frame:

11

Voortentdiepte ca. 240 cm

2 Aandrukstang Alu 28 mm
10/
11 01:
Mt.

12/
1180,13

ARCADE 280

765,-

Voortentdiepte ca. 280 cm

FINO 240

Rasta 240 GA
FINO
12/

Voortentdiepte ca. 240 cm

300

13 240 GA/P
Rasta

Voortentdiepte ca. 300 cm

A

240
Diepte
240TARIFA
cm - Rechtszijdig
40

A

38/
515,39

TARIFA 280
Voortentdiepte ca. 280 cm

PAMIR 'S'

Binnenhemel diepte 280 cm

Levertijd:
Levertijd: ca.
ca. 66 weken
weken

47

Tochtstrook

25
25 meter
meter

53

Garda Campingtent

Tenthuid
Tenthuid inclusief
inclusief frame
frame

Comfort en zekerheid
voor seizoen of 4seizoenen
Pagina

14/
15

240
425,-RIOGRANDE
Frontelement

14/
A
Mt. 02: 15

RIOGRANDE 280

Voortentdiepte ca. 240 cm

Mt. 03:

PALAZZO 280
16/
17 Rasta 280 GA/P Voortentdiepte ca. 280 cm

PALAZZO 240
Voortentdiepte ca. 240 cm

Rasta 280 GA

Diepte 280 cm - Rechtszijdig
C645,-18/
19

Voortentdiepte ca. 300 cm

40

127,-

470,-

470,-

470,-

520,-

410,-

410,-

450,-

450,-

450,-

470,-

470,-

470,-

520,-

610,-

610,-

665,-

665,-

665,-

740,-

740,-

740,-

800,-

850,-

875,-

895,-

915,-

930,-

945,-

965,-

980,-

CASTELLO
Voortentdiepte ca. 240 cm

38,-

520,995,-

1.015,-

A

20/
21

A
970,-

20/
21

C

22/
23

C

22/
23

725,A

24/
25

B

26/
27

B

28/245,29

260,-

260,-

260,-

280,-

280,-

280,-

300,-

300,-

300,-

320,-

320,-

320,-

320,-

400,-

340,-

360,-

360,-

360,-

390,-

390,-

390,-

420,-

420,-

420,-

445,-

445,-

445,-

445,-

560,-

30,00

30,00

30,00

33,70

33,70

33,70

35,40

35,40

37,10

37,10

43,40

43,40

43,40

43,40

245,-

245,-

325,-

325,-

340,-

340,-

26,00

26,00

28,00

28,00

1.515,-

PowerGrip 28mm, set 8 stuks

Pagina

235,-FORUM
235,-

Voortentdiepte ca. 250 cm

104,-

Materiaal

Voortentdiepte ca. 280 cm

A

D

450,-

890,-

16/
17

C

450,-

Schuimkussens (set à 4 stuks)

A

18/
19

450,-

58,-

MAGELLAN 300

Voortentdiepte ca. 240 cm

Binnenhemel diepte 240 cm

A

Premium

410,-

Meerprijs Alu 28 m. PowerGrip

Set kabines (2 slaapkabines)

190,- 2 Alu 28 dakligger inclusief PowerGrp en SHS

56,-

48,Tochtstrookset:

48,-

Frameversterkingset:

Tussenwand Rasta

87,-

Slaapkabine

- diepte 240 cm

150,-

- diepte 280 cm

165,-

- diepte 300 cm

180,-

220,-

390,-

Verkoopprijzen voor overige accessoires en meerprijzen voor speciale frames vindt u op pagina 42 tot 48.

* voor de maat GX geldt een levertijd van 3-4- weken.

2
50

Adviesverkoopprijzen in EURO inclusief BTW.
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De Voortentwijzer

Garda

… de klassieke bungalowtent.

Voor verdere standaarddetails van onze modellen verwijzen wij ook naar pagina 4 tot 9.
Dak
Buitenzijde Metalliek - gecoat, binnenzijde decoratief bedrukt
Dak in 240 cm. diepte zonder naad (PVC daken in alle dieptes standaard zonder naad).
Frame
Maten 10 – GX: 5 staanders (2 verplaatsbaar) en 5 dakliggers
Maten 05 – 09: 3 staanders en 3 dakliggers
PowerGrip - Systeem
Standaard petluifelversterking
Voorwand
Deurelement variabel te plaatsen
Rond deurelement
Recht oprolbaar deurelement
Ramen
Afsluitbare folieblindering zijwanden
Alle ramen met afsluitbare blindering
Zijwand „3-delig“: ½ ventilatiegaas + folieblindering + 1/1 stoffen blindering
Panorama – Comfort - Ramen
Gordijnen in de zijwanden
Ritsen
Topkwaliteit ritsen (YKK)

Een klassieke bungalowtent uitgevoerd in seizoenskwaliteit. Voor deze
tent hebben we een uitzonderlijk sterk en duurzaam dak en
zijwandmateriaal gebruikt, dus ook uitermate geschikt als verhuurtent
voor campings of touroperators. Vanzelfsprekend met een bijpassend
stalen frame in de buisdiameter 25 x 1 mm.
In de rechte voorwand bevindt zich de brede, recht oprolbare deur.
Het linker gedeelte van de voorwand is tevens ook oprolbaar en biedt
hiermee een uiterst effectieve ventilatie en vergroot tegelijkertijd de gebruiksmogelijkheden. Beide zijwanden zijn voorzien van een groot ventilatieraam, die met een ondoorzichte, lichtdoorlatende blindering is af te
sluiten en, met ritsen weersbestendig afgesloten kan worden. In de
achterwand van de tent bevinden zich 2 extra ventilatieopeningen voor
het slaapgedeelte.
De tent is geschikt voor 4-5 personen. De rechter slaapkabine is 170 cm
breed, de linker slaapkabine 225 cm. Beide slaapkabines hebben een
diepte van 240 cm, en bieden hier naast nog voldoende plaats voor
extra bagage en spullen. De slaapkabines zijn vervaardigd van katoen,
de voorzijde van de slaapkabines is gecoat en daardoor ook makkelijk
schoon te maken.
Het leefgedeelte beschikt over een oppervlak van ca. 9 m2. Dit biedt ruim
plaats voor een tafel, stoelen, campingkast en ander kampeermeubilair.
Zodra de voorwand is opgerold ontstaat een ruime verbinding met het
buitenste gedeelte.

Afgedekte ritsen in de zijwanden
Afgedekte buitenste ritsen in het front
Alle zware ritsen afgedekt
Algemene uitvoering
Multifunctionele afspanstrook
Dubbele slikstroken
Hoezen in petluifel voor plaatsing van petluifelversterking (accessoire)
Hoezen in petluifel voor plaatsing van petluifelversterking (standaard)
Hoezen in voor- en zijwanden voor verandastangen als stabilisatie van de wanden.
Gordijnen met runners
Dubbele gordijnpees voor extra gordijnset of vliegengordijn
Tochtstrook, wielflap, grondpennen, haringen en scheerlijnen.
Intrekpees met geïntegreerde SHS bevestigingspees
Pees voor bevestiging van regengoten
Stormafspanpunten (robuuste PVC-driehoekspunten) in voor- en zijwanden
Permanente ventilatie in de nok van de tent
Afsluitbare ventilatie in de nok van de tent
Klittenbandbevestiging voor extra stormstokken
Mogelijk accessoires (tegen meerprijs)
Stalen frame ø 28 x 1,0 mm incl. PowerGrip-Systeem en petluifelversterking
Stalen frame ø 32 x 1,5 mm incl. petluifelversterking. (PowerGrip tegen meerprijs.)

Technische-Info:

Aluminium frame ø 28 x 1,0 mm incl. PowerGrip-Systeem
Aluminium frame ø 32 x 1,5 mm incl. petluifelversterking (PowerGrip tegen meerprijs.)

Frame:

Petluifelversterking
Uitbouw „Rasta“ (zie modelomschrijving op pagina 41)

Stalen frame
25 x 1 mm

Extra staanders, dakliggers, verandastangen en accessoires (zie pagina 44 ff)
Binnenhemel (Levertijd ca. 4-6- weken)
SHS – schroefloze bevestigingsogen (zie pagina 45)

Dak:
TC Residential
Buitenzijde gecoat.

 beide zijwanden voorzien van een groot
…
afsluitbaar ventilatieraam.

Zijwanden:
TC-Touring 240
Buitenzijde gecoat

Tentbeedte: 420 cm
Tentdiepte: 465 cm
Nokhoogte: ca. 225 cm
Wandhoogte: ca. 173 cm
(alle maten zijn ca. - afmetingen)

Stormafspanset Mistral (zie pagina 48)
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... het linker gedeelte van de voorwand
is oprolbaar.

Slaapkabine rechts: 170 x 240 cm
Slaapkabine links: 225 x 240 cm
Leefgedeelte: 420 x 210 cm
Gewicht: 72 kg

Kwaliteit.
Traditie.
Design.
Belangrijk: het bepalen van de
juiste voortentmaat !
De juiste maat is essentieel voor een goede pasvorm van uw voortent.
Het maatadvies van Brand is gebaseerd op eigen maatgegevens. Alle
nieuwe modellen caravans worden elk nieuw modeljaar per type afzonderlijk door Brand nagemeten. Op basis van deze gegevens wordt
het maatadvies bepaald.
In geval van twijfel adviseren wij altijd de caravan zelf na te meten.
HOE BEPAALT U DE
GEWENSTE MAAT
VOORTENT?

BESTE

MARKEN

2017
1. PLATZ

Brand
Vorzelte/Sonnensegel

Neem de maat van de caA
B
ravan, zoals aangegeven
op onderstaande schets.
Dit is de maat, gemeten vanaf de grond langs de caravanrail, op
een hoogte van 180 cm recht naar beneden (A-B). Door een koord
door de rail te halen en het daarna op te meten, is de omloopmaat
eenvoudig vast te stellen.
De maat GX (1155 +) wordt altijd speciaal op maat gemaakt.
Maat GX is uitsluitend leverbaar in uitvoering Fino 240,
Palazzo 240 en 280, Magellan 300 en Castello
(Levertijd ca. 4 weken)
Let op: door de keuze voor een ander veersysteem
van de caravan wijzigt in de meeste gevallen ook de
hoogte van de caravan. In dit geval moet altijd de A-B
maat van de caravan nagemeten worden.

Uw dealer:
Brand & Co B.V.
Oostendorperstraatweg 3
8081 RH Elburg
Telefoon: (0525) 682579
www.brand-camping.nl
info@brand-camping.nl
Wijzigingen in kleur, uitvoeringen en maten worden voorbehouden!
Voor al onze leveringen gelden onze leverings – en betalingsvoorwaarden.
De afbeeldingen in deze brochure zijn door de auteurswet beschermd. Iedere toepassing in electronische systemen, geheel of gedeeltelijk
voor eigen doeleinden is zonder onze toestemming niet toegestaan.
Alle prijzen in Euro inclusief BTW.

