COLLECTIE
Voortenten - Luifels

Kamperen is geweldig!
Of u nu een tour- of seizoenskampeerder bent, met ons omvangrijke assortiment bieden wij u een breed scala
voortenten en luifels aan van hoge kwaliteit. Al meer dan 30 jaar produceert Reda vol passie voortenten en luifels voor
de kampeerbranche. Alle producten zijn voorzien van functionele detailoplossingen die u alleen bij Reda-tenten terug
ziet. Dankzij de hoge kwaliteitsstandaard voldoen al onze producten aan de eisen die u als ervaren kampeerder mag
verwachten.
Dat onze producten op kwaliteit en uitvoering goed scoren blijkt wel uit de KCK test. Onze Lucca luifel werd daarbij
beoordeeld als ‘zeer degelijk product’ met een zeer goed opzetgemak, goede afwerking en een goede prijs/
kwaliteitsverhouding.
Een goede prijs/kwaliteitverhouding speelt een centrale rol binnen ons assortiment. Alle producten binnen het Reda
assortiment zijn afgestemd op het gebruik en wensen van de klant. Dankzij de hoogwaardige materialen staan onze
producten garant voor jarenlang kampeerplezier. Wij blijven constant innoveren zodat u onbezorgd en optimaal van
uw vakantie kunt genieten!
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LUCCA 1

De weergegeven voorwand is optioneel

Zie p

Boogluifels
Ruimte¹
Opklapbaar middenkruis
UV-bestendig biesband
Duurzaam, slijtvast en goed te
reinigen

Opties

Stabiliteit
Geïntegreerde
stormbandbevestiging
Handig²
Buistunnels met ritssluiting voor
het gemakkelijk opspannen
van het doek

Voorwand
Zie pagina 14

Wings
Afritsbare wings voor extra
stabiliteit en tegen de wind
Sterk
10mm spiraalritsen voorzien van
een regen- en UV-overslag

Framespanner
Eenvoudig opspannen

Opzetgemak³
Luxe spanbandjes
UV-bestendig band met RVS D-ring
Stabiliteit
Fixeervoet met 2 haringgaten

Kleuropties
TenCate All Season Touring
Dak 240gr - Zijwanden 240gr
Stormbandset (3)
Voor extra stabiliteit

Diepte
Gewicht
Frame
Incl. QuickGrip
Maten

240 cm
17 kg*
28 mm / 32 mm alu
Ja
1-15

+2 dakstangen

Maat 10-13

+4 dakstangen

Maat 14-15

* Gewicht vanaf de kleinste maatvoering
Zie pagina 49 voor meer informatie over maatvoering

Een paradepaard onder de boogluifels; dat is de Lucca 1. Met zijn modern vormgegeven design trekt hij de
aandacht op de camping. Dankzij de 70cm gesloten zijwand biedt de boogluifel privacy.
De Lucca 1 is snel op te zetten en van alle gemakken voorzien. Dankzij de buistunnels in het dak en de
zijwanden (die voorzien zijn van een 10mm rits) wordt het doek eenvoudig op spanning gebracht. De
zijwanden en wings zijn op alle hoeken voorzien van luxe spanbanden³. Zo spant u de zijwand in een mum van
tijd strak af! Aan de caravanzijde zijn de aansluitsplitten⁴ voorzien van een rits zodat u gemakkelijk bij het
serviceluik van de caravan kan.
De Lucca 1 is uit te breiden met een voorwand voorzien van ventilatie zodat u er een multifunctionele luifel
van kan maken. De boogluifel wordt standaard geleverd met: fix-on blokjes (voor een schroefloze bevestiging
van de tentogen), optioneel lichtgewicht 28 of 32 mm aluminium frame (voorzien van Quick-Grip), tent-/
framezak, tochtstrook met wielflap en afspanaccessoires.

¹ Opklapbaar middenkruis

² Buistunnels met rits

³ Afspanning

⁴ Passplit met rits
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LUCCA 2

Zie p

Boogluifels
Ruimte¹
Opklapbaar middenkruis
UV-bestendig biesband
Duurzaam, slijtvast en goed te
reinigen

Opties

Stabiliteit
Geïntegreerde
stormbandbevestiging
Handig²
Buistunnels met ritssluiting voor
het gemakkelijk opspannen
van het doek

Voorwand
Zie pagina 14

Wings
Afritsbare wings voor extra
stabiliteit en tegen de wind
Sterk
10mm spiraalritsen voorzien van
een regen- en UV-overslag

Framespanner
Eenvoudig opspannen

Opzetgemak³
Luxe spanbandjes
UV-bestendig band met RVS D-ring
Stabiliteit
Fixeervoet met 2 haringgaten

Kleuropties
Ten Cate All Season Touring
Dak 240gr - Zijwanden 240gr
Stormbandset (3)
Voor extra stabiliteit

Diepte
Gewicht
Frame
Incl. QuickGrip
Maten

240 cm
17 kg*
Aluminium 28 mm
Ja
1-15

+2 dakstangen

Maat 10-13

+4 dakstangen

Maat 14-15

* Gewicht vanaf de kleinste maatvoering
Zie pagina 49 voor meer informatie over maatvoering

De Lucca 2 blinkt uit in detail! Met zijn grote ronde ramen heeft de boogluifel veel licht inval. Als u de zijwanden
uit de luifel ritst heeft u een grote open luifel en houdt u 45cm gesloten wand over.
Door de kleine vaste zijwanden is de boogluifel snel op te zetten. Dankzij de buistunnels in het dak en de
zijwanden (die voorzien zijn van een 10mm rits²) wordt het doek eenvoudig op spanning gebracht.
De zijwanden en wings zijn op alle hoeken voorzien van luxe spanbanden³. Zo spant u de zijwand in een mum
van tijd strak af! Aan de caravanzijde zijn de aansluitsplitten⁴ voorzien van een rits zodat u gemakkelijk bij het
serviceluik van de caravan kan.
De Lucca 2 is uit te breiden met een voorwand voorzien van ventilatie zodat u er een multifunctionele luifel
van kan maken. De boogluifel wordt standaard geleverd met: fix-on blokjes (voor een schroefloze bevestiging
van de tentogen), optioneel lichtgewicht 28 of 32 mm aluminium frame (voorzien van Quick-Grip), tent-/
framezak, tochtstrook met wielflap en afspanaccessoires.

¹ Opklapbaar middenkruis

² Buistunnels met rits

³ Afspanning

⁴ Passplit met rits
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MODULO
SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR DE LUCCA 1 EN 2

Zie p

Boogluifels

Opties
Ruimte¹
Opklapbaar middenkruis
UV-bestendig biesband²
Duurzaam, slijtvast en goed te
reinigen
Handig³
Buistunnels met ritssluiting voor
het gemakkelijk opspannen van
het doek

Voorwand
Zie pagina 14

Wings
Afritsbare wings voor extra
stabiliteit en tegen de wind
Stabiliteit
5x Geïntegreerde
stormbandbevestiging

Framespanner
Eenvoudig opspannen

Handig
Afritsbare zijwanden
Opzetgemak⁴
Luxe afspanbanden
Kleuropties
TenCate All Season Touring
Dak 240gr - Zijwanden 240gr

Stormbandset (5)
Voor extra stabiliteit

Diepte
Gewicht
Frame
Incl. QuickGrip
Maten

240 cm
17 kg*
28/32mm aluminium
Ja
1-15

+2 dakstangen

Maat 10-13

+4 dakstangen

Maat 14-15

* Gewicht vanaf de kleinste maatvoering
Zie pagina 49 voor meer informatie over maatvoering

De Lucca Modulo is een boogvoortentluifel die speciaal is ontwikkeld voor de Lucca 1 en 2 boogluifel. Dankzij
peesverbinding met koppelprofielen wordt er een optimale aansluiting gecreëerd. Geniet van een droge
instap en extra beschutte ruimte voor uw boogluifel.
De Lucca Modulo is licht van gewicht, snel op te zetten en van veel functionele details voorzien. Dankzij de
buistunnels in het dak en de zijwanden wordt het doek eenvoudig op spanning gebracht. De zijwanden en
wings (winddriehoeken) zijn op alle hoeken voorzien van luxe spanbanden en volledig afritsbaar. Aan de
boogluifel zijde een optimale aansluiting die geheel in kleur doorloopt.
Alle spiraalritsen zijn 10mm en uitvoerig getest. Deze ritsen worden beschermd doordat wij een ritsoverslag
hebben aangebracht tegen zonlicht, regen en vuil. Uiteraard hoopt u op een zonnige kampeervakantie,
echter is dit niet altijd het geval. Daarom is de Lucca Modulo boogvoortentluifel goed af te spannen middels
stormbanden. Deze vindt u op beide hoeken aan de voor- en achterzijde van de boogvoortentluifel.
Daarnaast kunt u de boogluifel ook in het midden afspannen door de meegeleverde middenstaander te
plaatsen en af te spannen met een stormband. Alle stormbandadapters zijn geïntegreerd in de luifel zodat
deze strak kunnen worden afgespannen.

¹ Opklapbaar middenkruis

² UV-bestendig biesband

³ Buistunnels met rits

⁴ Luxe afspanband

9

LUCCA
CLASSIC

Zie p

Classic Luifels

Opties
Stabiliteit ¹
Geïntegreerde
stormbandbevestiging
UV-bestendig biesband
Duurzaam, slijtvast en goed te
reinigen
Handig²
Buistunnels met ritssluiting voor
het gemakkelijk opspannen
van het doek

Voorwand
Zie pagina 14

Sterk
10mm spiraalritsen voorzien van
een regen- en UV-overslag

Framespanner
Eenvoudig opspannen

Stabiliteit
Fixeervoet met 2 haringgaten

Kleuropties
TenCate All Season Touring
Dak 240gr - Zijwanden 240gr
Stormbandset (3)
Voor extra stabiliteit

Diepte
Gewicht
Frame
Incl. QuickGrip
Maten

240 cm
12 kg*
Staal / Alu / 25 / 28
Ja
1-19

* Gewicht vanaf de kleinste maatvoering
Zie pagina 49 voor meer informatie over maatvoering

Een echte classic! Dat is de kenmerkende panorama-luifel Lucca. Het model heeft zich in de loop der jaren
meer dan bewezen als tourluifel. De luifel heeft rond uitritsbare ramen die middels een sterke 10mm rits met
regen- en UV-overslag aan de zijwand geritst worden.
Het dak en de zijwanden zijn voorzien van buistunnels met rits en drie stormbandbevestigingspunten voor extra
stabiliteit.

¹ Stormbandbevestiging

² Buistunnels met rits

De luifel wordt exclusief frame geleverd.
In onze prijslijst kunt u de keuze maken uit diverse frame-samenstellingen.
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BOLOGNA
CLASSIC

Zie p

Classic Luifels

Opties
Stabiliteit ¹
Geïntegreerde
stormbandbevestiging
UV-bestendig biesband
Duurzaam, slijtvast en goed te
reinigen
Handig²
Buistunnels met ritssluiting voor
het gemakkelijk opspannen
van het doek

Stabiliteit
Fixeervoet met 2 haringgaten

Voorwand
Zie pagina 14

Framespanner
Eenvoudig opspannen

Kleuropties
TenCate All Season Touring
Dak 240gr - Zijwanden 240gr
Stormbandset (3)
Voor extra stabiliteit

Diepte
Gewicht
Frame
Incl. QuickGrip
Maten

240 cm
12 kg*
Staal / Alu / 25 / 28
Ja
1-19

* Gewicht vanaf de kleinste maatvoering
Zie pagina 49 voor meer informatie over maatvoering

Dankzij de afritsbare zijwanden is de Bologna classic een flexibele reispartner. De luifel heeft grote neutrale
ramen in de zijwanden die middels een sterke 10mm rits met regen- en UV-overslag aan het dak geritst
worden.
Het dak en de zijwanden zijn voorzien van buistunnels met rits en drie stormbandbevestigingspunten voor extra
stabiliteit.

¹ Stormbandbevestiging

² Buistunnels met rits

De luifel wordt exclusief frame geleverd.
In onze prijslijst kunt u de keuze maken uit diverse frame-samenstellingen.
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VOORWAND

Voorwand

Opties
Toegankelijk¹
Twee hoge
toegangsdeuren

Klimaat²
24-uurs ventilatie in de
nok

UV-bestendig biesband³
Duurzaam, slijtvast en goed te
reinigen

Frameset verandawand
Voor een vrij uizicht

Sterke clips⁴
Voor beide deuren
Sterk
10mm spiraalritsen voorzien
van een regen- en UV-overslag
Aangenaam
Heldere neutrale ramen voor
hoge kwaliteit
Handig
Deurrits met 2 dubbele runners

Gordijnenset
Helder wit

Kleuropties
TenCate All Season Touring
240gr
Luxe draagtas
Altijd handig

Geschikt voor
Lucca 1
Lucca 2
Lucca Classic
Bologna Classic

Maak uw caravanluifel nog flexibeler met een volledig inritsbare voorwand! De boog- en classic luifels kunnen
worden voorzien van een inritsbare voorwand zodat u er een echte combiluifel van maakt die u goed
beschermt tegen de weersinvloeden.
De voorwand is voorzien van grote heldere ramen. Zou u deze ramen willen afsluiten? Dan kunt u gebruik
maken van de chique gordijnen die middels gordijnclips aan de voorwand gehangen worden. De voorwand
bestaat uit twee delen die voorzien zijn van een deur¹ (links en rechts). Deze kunnen individueel worden
ingeritst of als verandawand worden gebuikt. Om de combiluifel goed te ventileren zit er standaard afsluitbare
ventilatie in de nok². De gordijnen zijn net als de voorwand optioneel en kunnen los bijbesteld worden.
Let op: Als u er voor kiest om een voorwand in uw bestaande boog- of classic luifel te laten maken moet de
luifel worden opgestuurd naar REDA, waar uw luifel wordt voorzien van de nodige voorbereidingen die het
mogelijk maken de voorwand aan uw luifel te ritsen. U kunt uw luifel ook reeds voorbereid bestellen.

¹ Hoge toegangsdeur

² Nokventilatie

³ UV-bestendig biesband

⁴ Deurclip
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BEL FIORE

R
Z

Voortenten
Raamluifel
Zie pagina 47

Flexibel
2 uitwisselbare zijwanden
waarvan 1 met gaas

Stabiliteit
Geïntegreerde stormbandbevestiging

Opties
Sterke clips¹
Voor veelvuldig gebruik
Klimaat²
Afsluitbare ventilatie in de nok
UV-bestendig biesband
Duurzaam, slijtvast en goed te
reinigen

Mesh-Paneel
Voor een aangenaam klimaat

Sterk
10mm spiraalritsen voorzien van
regen- en UV-overslag
Aangenaam
Heldere grote ramen van hoge
kwaliteit
Voortentluifel
Zie pagina 24 t/m 29

Toegankelijk
Hoge toegangsdeur

Kleuropties
Opzetgemak³
Luxe afspanband

TenCate All Season Residential
Dak 260gr - Zijwanden 240gr
Uitbouw
Zie pagina 20

Zie pagina 49 voor meer informatie over maatvoering

Diepte
Gewicht
Frame
Incl. QuickGrip
Maten

270-300 cm
26 kg*
Staal 28 -32 mm**
Ja
1-19

+2 dakstangen

Maat 10-13

+4 dakstangen

Maat 14-19

* Gewicht vanaf de kleinste maatvoering
** 32 mm frame optioneel
Ook verkrijgbaar met 28 mm aluminium frame

Deze functionele voortent is een echte all-round voortent die breed inzetbaar is. De Bel Fiore is verkrijgbaar in
twee riante dieptes (270 en 300cm); zo creëert u een riante leefruimte. De zijwanden zijn voorzien van
uitwisselbare panelen waarvan er een is voorzien van afsluitbaar ventilatiegaas waardoor u de voortent
optimaal kunt ventileren. Alle panelen in de voortenten worden aan elkaar geritst middels kwalitatief
hoogwaardige 10mm ritsen. Deze ritsen zijn allemaal afgedekt met een overslag tegen regen en de zon. Aan
de caravanzijde zijn de aansluitsplitten⁴ voorzien van een rits zodat u gemakkelijk bij het serviceluik van de
caravan kan. Dankzij de luxe afspanbanden³ kunt u de voortent gemakkelijk afgespannen.

¹ Sterke klikgespen

² Nokventilatie

³ Afspanning

⁴ Passplit met rits

Ideaal om de Bel Fiore mee uit te breiden is een meshpaneel. Dit uitwisselbare paneel kunt u in beide zijkanten
van de voortent ritsen voor een aangenaam klimaat. Dankzij het meshdoek blijven insecten en ongedierte
buiten de voortent.
De Bel Fiore wordt standaard geleverd met: fix-on blokjes (voor een schroefloze bevestiging van de tentogen),
28mm stalen frame (voorzien van Quick-Grip), tent-/framezak, tochtstrook met wielflap en afspanaccessoires.
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MILAAN

Zie p

Voortenten
Flexibel
2 uitwisselbare zijwanden
waarvan 1 met gaas

Stabiliteit
Geïntegreerde stormbandbevestiging

Opties

Klimaat¹
Afsluitbare ventilatie in de nok
UV-bestendig biesband
Duurzaam, slijtvast en goed te
reinigen

Mesh-Paneel
Voor een aangenaam klimaat

Sterke clips²
Voor veelvuldig gebruik
Sterk
10mm spiraalritsen
Aangenaam
Heldere grote ramen van hoge
kwaliteit

Voortentluifel
Zie pagina 24 t/m 29

Flexibel
Uitwisselbare voorwandpanelen
Kleuropties
Opzetgemak³
Luxe afspanband

TenCate All Season Residential
Dak 260gr - Zijwanden 240gr
Uitbouw
Zie pagina 22

Diepte
Gewicht
Frame
Incl. QuickGrip
Maten

300 cm
26 kg*
Staal 28 / 32 mm**
Ja
1-19

+2 dakstangen

Maat 10-13

+4 dakstangen

Maat 14-19

* Gewicht vanaf de kleinste maatvoering
** 32 mm frame optioneel
Zie pagina 49 voor meer informatie over maatvoering

De Milaan is een voortent voor seizoenkampeerders. Door de uitwisselbare voor- en zijpanelen is de
seizoensvoortent flexibel op te stellen en kan de deur naar wens op een plek in de voorwand worden
geplaatst. Één zijpaneel is voorzien van groot ventilatiegaas dat afsluitbaar is. Zo kan de voortent in combinatie
met de afsluitbare nokventilatie goed geventileerd worden. De voortent is voorzien van sterke 10mm ritsen en
op essentiële punten extra verstevigd. Aan de caravanzijde zijn de aansluitsplitten⁴ voorzien van een rits zodat
u gemakkelijk bij het serviceluik van de caravan kan. Dankzij de luxe afspanbanden kunt u de voortent
gemakkelijk afgespannen³.

¹ Nokventilatie

² Sterke clips

³ Luxe afspanband

⁴ Passplit met rits

Ideaal om de Milaan mee uit te breiden is een meshpaneel. Dit uitwisselbare paneel kunt u in beide zijkanten
van de voortent ritsen voor een aangenaam klimaat. Mocht u willen profiteren van nog meer ruimte bij uw
voortent, kijk dan eens naar een aanritsbare uitbouw of een voortentluifel met een riante diepte van 240cm!
De Milaan wordt standaard geleverd met: fix-on blokjes (voor een schroefloze bevestiging van de tentogen),
28mm stalen frame (voorzien van Quick-Grip), tent-/framezak, tochtstrook met wielflap en afspanaccessoires.
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MERANO

Zie p

Voortenten

Klimaat
24-uurs ventilatiepanelen

Opties

Stabiliteit¹
Geïntegreerde stormbandbevestiging

Klimaat
Afsluitbare ventilatie in de nok
UV-bestendig biesband
Duurzaam, slijtvast en goed te
reinigen

Uitbouw
Zie de volgende pagina

Aangenaam
Heldere neutrale ramen van
hoge kwaliteit
Toegankelijk
2 hoge deuren aan de voorzijde
1 hoge deur per zijkant
Voortentluifel
Zie pagina 24 t/m 29
Slikrand²
Dubbele slikrand met ringen
voor een optimale afsluiting
Kleuropties
Sterk³
Extra verstevigingen op essentiële
punten in de voortent

Diepte
Gewicht
Frame
Incl. QuickGrip
Maten

300 cm
33 kg*
Staal 28 / 32 mm**
Ja
1-18

+2 dakstangen

Maat 10-13

+4 dakstangen

Maat 14-18

* Gewicht vanaf de kleinste maatvoering
** 32 mm frame optioneel
Zie pagina 49 voor meer informatie over maatvoering

TenCate All Season Residential
Dak 260gr - Zijwanden 240gr
Stormbandset (2)
Voor extra stabiliteit

De Merano is de meest luxe voortent voor seizoenkampeerders!
Dankzij de omvangrijke uitrusting en functionele detailoplossingen voldoet deze voortent aan alle
seizoenseisen. De voortent heeft een riante diepte van 300cm en kan voorzien worden van raamkleppen. Dit
exclusieve model is een van de beste in zijn klasse.
De panelen zijn voorzien van kwalitatief hoogwaardige 10mm ritsen die allemaal afgedekt zijn met een
overslag tegen de regen en UV. Nieuw is de verstelbare bodemafspanning genaamd Flexspan⁴. U kunt op elk
punt de voortent in de grond afspannen. Daarnaast is de voortent voorzien van een dubbele slikrand om
wateroverlast en vuil tegen te gaan. Aan de caravanzijde zijn de aansluitsplitten voorzien van een rits zodat u
gemakkelijk bij het serviceluik van de caravan kan. Dankzij de luxe afspanbanden kunt u de voortent
gemakkelijk afspannen.
Mocht u willen profiteren van nog meer ruimte bij uw voortent kijk dan eens naar een door middel van een
pees koppelbare uitbouw of een voortentluifel met een riante diepte van 240cm!

¹ Stormbandbevestiging

² Dubbele slikrand

³ Extra versteviging

⁴ Flexspan
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Uitbouw

SIENNA

SPAZIO

Opties

Slaapcabine
D 130 x B 210 x H 160 cm

Scheidingswand
Zet uw bagage buiten zicht

Kleuropties
Ten Cate All Season Residential
Dak 260gr - Zijwanden 240gr
Stormbandset (2/3)
Voor extra stabiliteit

Sienna (DxBxH)

150 x 240 x 170 cm

Sienna gewicht

14 kg

Spazio (DxBxH)

170 x 240 x 180 cm

Spazio gewicht

14 kg

Frame
Incl. QuickGrip

22

Staal 22 mm
Nee

Voor de kampeerder die altijd wel wat extra ruimte kan gebruiken hebben wij speciaal twee modellen
uitbouwen ontwikkeld. Beide modellen uitbouwen zijn voorzien van ventilatiepanelen¹ en kunnen worden
uitgebreid met een slaapcabine, scheidingswand of stormbandset⁴.
Sienna
De Sienna is geschikt voor de Bel Fiore en Milaan. Deze modellen worden middels een rits aan de voortent
gekoppeld.
Spazio
De Spazio is speciaal ontwikkeld voor de Merano. De uitbouw wordt middels een peeskoppelprofiel aan de
voortent gekoppeld. Daarnaast wordt de Spazio afgespannen middels Flexspan³ zodat u flexibel kunt
afspannen. De slikranden² zijn dubbel en vallen naar binnen en naar buiten.

¹ Oprolbaar raam

² Dubbele slikrand

³ Flexspan

⁴ Stormbandbevestiging

Kwaliteit en innovatie zitten in onze genen
Hoe haal je het maximale uit je voortent of luifel, dat is de vraag die onze gepassioneerde medewerkers zich
dagelijks afvragen. Kwaliteit zit hem in elk detail, zo maken wij gebruik van oersterk garen en is al ons pvc
voorzien van een vezelinlage. Ook werken wij uitsluitend met TenCate en Mehler tentdoek. Dit hoogwaardige
tentdoek komt uit Nederland en Duitsland en staat garant voor jaren kampeerplezier. Al onze verstevigingen
zijn gemaakt van bisonyl. In combinatie met een elektrisch ingeslagen zeilring is dit onverwoestbaar.
Dankzij de vele functionele detailoplossingen in onze producten wordt het opbouwen en comfort in en rond
de voortent een stuk aangenamer. Zo behoren veel opties die bij andere merken optioneel zijn bij ons tot de
standaard!
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GENOVA
PREMIUM

Zie p

Voortentluifels
Sterk¹
10mm spiraalritsen voorzien van regen- en UV-overslag

Opties

Stabiliteit²
Geïntegreerde stormbandbevestiging
UV-bestendig biesband
Duurzaam, slijtvast en goed te
reinigen

Perfect³
Een optimale aansluiting op de
voortent

Handig⁴
Buistunnels met ritssluiting
voor het gemakkelijk
opspannen van het doek
Zowel in het dak als in de
zijwanden

Gaaswand
Tegen insecten en ongedierte

Stormbandset (5)
Voor extra stabiliteit

Kleuropties
TenCate All Season Touring
Dak 240gr
Framespanner
Eenvoudig opspannen

Diepte
Gewicht
Maten

240 cm
15kg*
1-19

Frameopties ↴
Aluminium
Staal
Incl. QuickGrip

28 mm
25 / 28 mm
Ja

* Gewicht vanaf de kleinste maatvoering
Zie pagina 49 voor meer informatie over maatvoering

REDA staat al sinds jaar en dag bekend om zijn hoogwaardige voortentluifels. Één hiervan is de Genova.
De Genova is een luxe voortentluifel die standaard geleverd wordt met uitritsbare zijwanden. Dankzij de
sterke 10mm rits met regen- en UV-overslag¹ staat een goede verbinding tussen het dak en de zijwanden
voor vele jaren gebruik garant. De Genova is een van de sterkste voortentluifels in zijn klasse en kan dankzij
het pees op de achterzijde van de luifel³ aan bijna alle merken voortenten worden gekoppeld. Deze
peeskoppeling zorgt voor een optimale aansluiting op de voortent.

¹ Rits met overslag

² Stormbandbevestiging

³ Peeskoppeling

⁴ Buistunnel met rits

De zijwanden beschikken over grote ramen links en rechts en zijn volledig afritsbaar. Op het front van de
wanden zitten buistunnels met rits⁴. Deze zorgen voor een stabiele en strak afgespannen zijwand waarvan
de tentstokken mooi zijn weggewerkt.
Standaard is de Genova voorzien van 5 stormbandbevestigingspunten². Ideaal om de voortentluifel mee
uit te breiden is een mesh voorwand of een stormbandset van 5.
Zie pagina 46 voor extra uitbreidingsstangen.
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GENOVA
PREMIUM

Zie p

Voortentluifels

Opties

Stabiliteit
Geïntegreerde stormbandbevestiging
UV-bestendig biesband
Duurzaam, slijtvast en goed te reinigen
Kwaliteit
Extra hoogwaardig TenCate WM-19 dak
260 grams
Perfect¹
Een optimale aansluiting op de voortent

Gaaswand
Tegen insecten en ongedierte

Handig²
Buistunnels met ritssluiting voor het
gemakkelijk opspannen van het doek
Sterk⁴
Optioneel stormpakket:
4 stormstokken
4 verandastangen
2 daksteunen

Framespanner
Eenvoudig opspannen

Flexspan³
Flexibel afspannen middels verstelbare
afspanners
Sterk
Verstevigingen op essentiële punten in de
luifel

Kleuropties
TenCate Residential
Dak 260gr - Zijwanden 240gr
Stormbandset (5)
Voor extra stabiliteit

Diepte

240 cm

Gewicht

20 kg*

Maten

1-19
Frame

Optioneel

Staal 25 mm

Optioneel

Staal 28 mm

Incl. QuickGrip

Ja

* Gewicht vanaf de kleinste maatvoering
Zie pagina 49 voor meer informatie over maatvoering

De sterkste voortentluifel in zijn klasse; dat is de Genova Premium. Met zijn 260 grams zware TenCate dak kan
deze seizoensvoortentluifel tegen een stootje!
Dankzij de sterke 10mm rits met regen- en UV-overslag staat een goede verbinding tussen het dak en de
zijwanden voor jarenlang gebruiksplezier garant.
De Genova Premium beschikt in het dak en bij de hoekstaanders over buistunnels met 10mm rits² en kan
dankzij het pees op de achterzijde van de luifel aan bijna alle merken voortenten worden gekoppeld.
Deze peeskoppeling zorgt voor een optimale aansluiting op de voortent¹. Nieuw is de verstelbare
bodemafspanning genaamd Flexspan³. U kunt deze voortentluifel op elk punt in de grond afspannen en
eventueel extra afspanpunten bijplaatsen.
Ideaal om de Genova Premium mee uit te breiden is een mesh voorwand en een stormbandset van 5.
De luifel kan worden geleverd met een stalen quick-grip frame en een stormpakket⁴ dat bestaat uit 4
verandastangen, 2 daksteunen en 4 staanders met beugelvoet.
Belangrijk voor de aanschaf van de Genova Premium is het opmeten van de A-B maat (zie pagina 49)

¹ Aansluiting op voortent

² Buistunnel met rits

³ Flexspan

⁴ Stormpakket
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Voortentluifels

GENOVA

Opties

Universeel
Onder de pet gekoppeld

PREMIUM PLUS

Kwaliteit
Extra hoogwaardig TenCate
WM-19 dak 260 grams

UV-bestendig biesband²
Duurzaam, slijtvast en goed
te reinigen
Perfect
Een optimale aansluiting op
de voortent

Gaaswand
Tegen insecten en ongedierte

Handig²
Buistunnels met ritssluiting
voor het gemakkelijk
opspannen van het doek

Koppeling
Beschrijving

Sterk¹
Inclusief stormpakket:
4 stormstokken
4 verandastangen
2 daksteunen

Stormbandset (5)
Voor extra stabiliteit

Flexspan³
Flexibel afspannen middels verstelbare afspanners
Kleuropties

Sterk⁴
Extra verstevigd op essentiële punten

TenCate All Season Residential
Dak 260gr - Zijwanden 240gr
Upgrade Adapterset 28 / 32 mm
Een 25 mm adapterset wordt
standaard meegeleverd

Diepte

240 cm

Gewicht

20 kg*

Maten

1-19
Frame

Standaard

Staal 25 mm

Optioneel

28 mm

Incl. QuickGrip

28

Ja

* Gewicht vanaf de kleinste maatvoering
Zie p. 49 voor meer info over maatvoering

De Genova Premium Plus wordt onder de pet van de voortent gemonteerd middels een eenvoudige
adapterset. Hierdoor kan de seizoensvoortentluifel aan bijna elke voortent met een pet geplaatst worden.
Met zijn 260 grams zware TenCate dak en luxe buistunnels met 10mm rits² kan deze seizoensvoortentluifel tegen
een stootje! Nieuw is de verstelbare bodemafspanning genaamd Flexspan waarmee u de Genova Premium Plus
op elk punt in de grond kunt afspannen en eventueel extra afspanpunten kunt toevoegen.
Ideaal om de Genova Premium Plus mee uit te breiden is een mesh voorwand en een stormbandset van 5.
Standaard wordt de seizoensluifel geleverd met een 25mm stalen frame en stormpakket¹ dat bestaat uit 4
verandastangen, 2 daksteunen en 4 staanders met beugelvoet.
Let op: De universele adapterset voor onder de pet is leverbaar in 3 maten: 25mm (standaard meegeleverd)
28mm en 32mm. Meet de diameter van het hoekstuk (waar de petstang in gaat) goed na.
Belangrijk voor de aanschaf van een Genova Premium Plus is het opmeten van de A-B maat (zie pagina 49) en
de hoogte van het hoekstuk (bovenzijde stang) tot de grond.

¹ Stormpakket

² Buistunnel met rits

³ Flexspan

⁴ Extra versteviging

Zie p

Voortentluifels

GARDA
Doordacht¹
Peeskoppeling voor universeel gebruik

Universele zijwanden

UV-bestendig biesband²
Duurzaam, slijtvast en goed
te reinigen

Flexibel
Keuze tussen een stokkenset
of een volledig frame

Dichte zijwand
Voor extra privacy

Handig³
Snel opbouwen met de
Quick Grips

Kleuropties
TenCate All Season Touring
Voor een zorgeloze vakantie
Zijwand met raam
Buiten de wind met behoud van uitzicht

Diepte
Gewicht
Maten

240 cm
5 kg*
1-19

Frameopties↴
Alu 25 / 28 mm

Staal 22 / 25 / 28 mm

Stokkenopties ↴
Alu 25 / 28 mm

Staal 22 / 25 / 28 mm

* Gewicht vanaf de kleinste maatvoering
Zie pagina 49 voor meer informatie over maatvoering

Heeft u behoefte aan een droge instap in de voortent of zou u in de schaduw willen zitten?
De Garda biedt bescherming tegen diverse weersinvloeden zoals regen en zon. Met zijn riante diepte van
240cm creëert u een heerlijke beschutting. De Garda is snel op te zetten en kan middels koppelprofiel aan
bijna elke voortent worden verbonden.
U kunt de Garda opstellen middels drie staanders. Kiest u voor meer stabiliteit dan is een volledig
voortentluifelframe aan te raden.

¹ Peeskoppeling

² UV-bestendig biesband

De Garda is uit te breiden met universele zijwanden die zowel links als rechts gebruikt kunnen worden. Deze
zijwanden zijn verkrijgbaar met en zonder raam. De zijwanden worden middels klittenband aan een
dakstang gemonteerd (optioneel).
Zie pagina 46 voor een overzicht van alle frames en verkrijgbare stokken.

³ Quick Grip
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QUICK
PREMIUM

Zie p

Reisluifels

UV-bestendig biesband¹
Duurzaam, slijtvast en goed te
reinigen

Opties

Stabiliteit²
Geïntegreerde
stormbandbevestiging
Toegankelijk
Hoge oprolbare toegangsdeur

Voorwand
Voor een volledige afscherming

Sterk
10mm spiraalritsen voorzien van
een regen- en UV-overslag

Zijwand met raam
Voor een vrij uitzicht

Kleuropties
TenCate All Season Touring
Voor een zorgeloze vakantie
Dichte zijwand
Voor extra privacy

Diepte
Gewicht
Maten

220 cm
5 kg*
250 / 300 / 350 / 400

Frameopties↴
Alu 28 mm

Staal 25 / 28 mm

Stokkenset ↴
Alu 25 mm

Staal 22 mm

* Gewicht vanaf de kleinste maatvoering
Quick Grip optioneel
Zie pagina 49 voor meer informatie over maatvoering

De Quick reisluifel is een van de snelst opzetbare luifels uit ons assortiment. Deze luifel is speciaal ontworpen
voor kampeerders die rondtrekken. Dankzij de stormbanden² hoeft de luifel niet meer afgespannen te worden
met scheerlijnen. U kunt de Quick reisluifel geheel naar wens samenstellen. De Quick staat met drie staanders.
Indien u hem uitbreid naar een volledig gesloten luifel kunt u een compleet frame toepassen. Het dak is
voorzien van 4mm fix-on pees t.b.v. de schroefloze tentoogsteunen⁴.
Links, rechts en in het midden op het front van het dak bevinden zich stormbandbevestigingspunten (behalve
maat bij 1; deze heeft in het midden geen bevestigingspunt).

¹ Uv-bestendig biesband

² Stormbandbevestiging

³ Luxe clips

⁴ Schroefloze bevestiging

U kunt de Quick reisluifel uitbreiden met zij- en voorwanden. Deze worden middels een buistunnel met rits om
een dak of frontligger gehangen. De zij- en voorwanden zijn voorzien van luxe clips³. Dankzij deze clips kunt u
de wanden eenvoudig op spanning brengen. De Quick wordt standaard geleverd met afspanaccessoires.
Zie pagina 46 voor extra uitbreidingsstangen.
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Reisluifels

NAPOLI
Licht in gewicht en snel op te zetten; dat zijn de
eigenschappen van de Napoli reisluifel. De luifel biedt
een riante beschutting tegen weersinvloeden dankzij
de diepte van 240cm. De luifel is voorzien van
fix-on pees ten behoeve van schroefloze tentogen
genaamd fix-on blokjes.

Opties

U kunt de Napoli reisluifel opstellen middels drie
staanders. Kiest u voor meer stabiliteit dan is een
volledig luifelframe aan te raden.

Gewicht

5 kg

Maten

1-11

Frameopties* ↴
Alu 28 mm

Staal 25 / 28 mm

Stokkenset* ↴
Alu 25 mm

Fix-On
Voor een schroefloze bevestiging

240 cm

Staal 22 mm

* Quick Grip optioneel

Diepte

Kleuropties
TenCate All Season Touring
Voor een zorgeloze vakantie

Zie pagina 53 voor meer informatie over maatvoering
Zie pagina 53 voor meer informatie over maatvoering

RAVENNA
Dankzij de flexibele zijwand van de Ravenna kan de
zijwand gelang de windrichting links of rechts
geplaatst worden. De luifel biedt een riante beschutting tegen weersinvloeden dankzij de diepte van
240cm. De luifel is voorzien van
fix-on pees ten behoeve van schroefloze tentogen
genaamd fix-on blokjes.
U kunt de Ravenna opstellen middels drie staanders.
Kiest u voor meer stabiliteit dan is een volledig luifelframe aan te raden.

Kleuropties
TenCate All Season Touring
Voor een zorgeloze vakantie
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Gewicht

6 kg

Maten

1-11

Frameopties* ↴
Alu 28 mm

Staal 25 / 28 mm

Stokkenset* ↴
Alu 25 mm

Stormbandset Universeel (3)
Voor extra stabiliteit

240 cm

Staal 22 mm

* Quick Grip optioneel

Diepte

Luxe Draagtas
Altijd handig

Framespanner
Eenvoudig opspannen

Zie p

GRADO

Reisluifels

Opties
UV-bestendig biesband
Duurzaam, slijtvast en goed te
reinigen

Comfort
Sunblocker tegen de zon

ging

Sunblocker
Voor meer comfort

Opzetgemak
Snel opgebouwd en snel
afgespannen

Luxe Draagtas
Altijd handig

Kleuropties
TenCate All Season Touring
Voor een zorgeloze vakantie
Stormbandset Universeel (2/3)
Voor extra stabiliteit

Diepte
Gewicht

240 cm
2 kg*

Frame

Zie prijslijst

Incl. QuickGrip

Optioneel

Maten

200 - 450 cm

2 Staanders

200 / 250

3 Staanders

300 / 350 / 400 / 450

* Gewicht vanaf de kleinste maatvoering
Zie pagina 49 voor meer informatie over maatvoering

Gaat u voor snelheid en opzetgemak? Dan is de Grado deurluifel uw ideale reispartner. De Grado maakt alleen gebruik van het rechte gedeelte van de
caravanrails. Deze luifel is leverbaar vanaf 200cm tot 450cm (oplopend per 50cm).
Ideaal om uw Grado deurluifel mee uit te breiden is een sunblocker van mesh (gaasdoek). U kunt de Grado opstellen middels twee of drie staanders,
afhankelijk van de gekozen maat. Kiest u voor meer stabiliteit dan is een volledig luifelframe aan te raden. Raadpleeg de prijslijst voor alle frameopties.
De staanders zijn optioneel en leverbaar in 22mm staal of 25mm aluminium (voorzien van Quick-Grip).

33

RAVENNA
ERIBA
SERIE
SPECIAAL
ONTWIKKELD VOOR ERIBA TOURING
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Eriba

NAPOLI
Licht in gewicht en snel op te zetten; dat zijn de
eigenschappen van de Napoli reisluifel. De luifel biedt
een riante beschutting tegen weersinvloeden dankzij
de diepte van 240cm. De luifel is voorzien van
fix-on pees ten behoeve van schroefloze tentogen
genaamd fix-on blokjes.

Opties

U kunt de Napoli reisluifel opstellen middels drie
staanders. Kiest u voor meer stabiliteit dan is een
volledig luifelframe aan te raden.
Wij raden een universele stormbandset en een
aluminium dakligger met knik aan bij de Napoli.

Diepte

Dakligger met knik
Eenvoudig opspannen van het
dak

Kleuropties

240 cm

Gewicht

5 kg

Stokkenset

TenCate All Season Touring
Voor een zorgeloze vakantie

Geschikt voor

Aluminium 25 mm

Incl. QuickGrip

Ja

Puck

Pan

Familia

Puck L

Triton

Troll

Luxe Draagtas
Altijd handig

RAVENNA
Dankzij de flexibele zijwand van de Ravenna kan de
zijwand gelang de windrichting links of rechts
geplaatst worden. De luifel biedt een riante beschutting tegen weersinvloeden dankzij de diepte van
240cm. De luifel is voorzien van fix-on pees ten
behoeve van schroefloze tentogen genaamd fix-on
blokjes.
U kunt de Ravenna opstellen middels drie 25mm
aluminium staanders voorzien van Quick-Grip .

Stormbandset Universeel (3)
Voor extra stabiliteit

Wij raden een universele stormbandset en een
aluminium dakligger met knik aan bij de Ravenna.

Kleuropties
Geschikt voor
Puck

Pan

Familia

Puck L

Triton

Troll

TenCate All Season Touring
Voor een zorgeloze vakantie

Diepte
Gewicht
Stokkenset
Incl. QuickGrip

240 cm
5 kg
Aluminium 25 mm
Ja

Framespanner
Eenvoudig opspannen
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LUCCA
ERIBA
SERIE
SPECIAAL
ONTWIKKELD VOOR ERIBA TOURING

Eriba

Opties

Stabiliteit¹
Geïntegreerde stormbandbevestiging
Handig⁴
Buistunnels met ritssluiting voor
het gemakkelijk opspannen
van het doek
Quick Grip³
Om het frame eenvoudig op
spanning te brengen

Voorwand
Voor extra comfort

Schuimkussens
Voor een optimale aansluiting
op de caravan
Sterk
10mm spiraalritsen voorzien
van een regen- en UVoverslag

Gordijnen
Helder wit

Kleuropties
TenCate All Season Touring
Dak 240gr - Zijwanden 240gr
Stormbandset (3)
Voor extra stabiliteit

Touring serie
Puck / Puck L
Pan
Triton

Diepte
Familia
Triton
Troll

Feeling serie
230 / 380 / 390 / 425 /
430 / 442 / 450 / 470

Gewicht
Frame
Incl. QuickGrip

240 cm
20 kg*
Aluminium 28 mm
Ja

* Gewicht vanaf de kleinste maatvoering

Deze Lucca is speciaal ontwikkeld voor de Eriba Touring- en Feeling rijders. Deze solide
luifel is uw ideale reispartner. Dankzij de uitritsbare zijwanden en optionele voorwand is de
boogluifel flexibel te gebruiken als boogvoortent of eenvoudige boogluifel. De panelen
zijn voorzien van kwalitatief hoogwaardige 10mm ritsen die allemaal afgedekt zijn door
middel van een overslag tegen de regen en UV. Alle panelen kunnen individueel worden
ingeritst². De voorwand kan optioneel worden voorzien van gordijnen en als
verandawand worden gebuikt. Door de buistunnels in het dak en de zijwanden (die
voorzien zijn van een 10mm rits) wordt het doek eenvoudig op spanning gebracht⁴.

¹ Stormbandbevestiging

² Verandawand

³ Quick Grip

⁴ Buistunnels met rits

De combiluifel wordt standaard geleverd met: lichtgewicht 28 mm aluminium frame
(voorzien van Quick-Grip)³, tent-/framezak, tochtstrook met wielflap en afspanaccessoires.
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Disselhoes
Ter bescherming van
de dissel ▶︎ Pagina 42

ACCESSOIRES
Milano
Schuurtent voor extra ruimte
▶︎ Pagina 39

Raamluifel
Biedt bescherming tegen
de zon ▶︎ Pagina 43

Jubilee Windscherm
Beschermt tegen de wind
▶︎ Pagina 41

n
2

Schuurtenten

MILANO

Stabiliteit¹
Geïntegreerde stormbandbevestiging

Opties

Toegankelijk²
Grote oprolbare toegangsdeur met
sterke clips
Framespanner
Eenvoudig opspannen

Sterk³
10mm spiraalritsen voorzien van
een regen- en UV-overslag

Stormbandset (4)
Voor extra stabiliteit

Aangenaam
Extra sterk grondzeil

Kleuropties
TenCate All Season Touring
Voor een zorgeloze vakantie

Breedte
Diepte

210 cm
140 / 210 cm

Nokhoogte

210 cm

Deur (H x B)

170 x 140 cm

Gewicht
Frame
Incl. QuickGrip

14 kg*
Staal 22 mm
Nee

* Gewicht vanaf de kleinste maatvoering

De Milano schuurtent is de ideale schuurtent om uw fietsen of kampeergerei in op te bergen. De Milano is
leverbaar in twee maten (zie tabel). Beide maten zijn op het front voorzien van een grote oprolbare
toegangsdeur zodat u er gemakkelijk in kan met bijvoorbeeld uw fietsen.
De Milano is vervaardigd van het hoogwaardige TenCate tentdoek. Dit is zeer uniek voor een schuurtent.
Dankzij de vier stormbandbevestigingspunten¹ staat de Milano als een huis. Op de achterzijde van de
schuurtent zit een 24-uurs ventilatiekap⁴. Door deze ventilatiekap lucht de schuurtent goed door en regent
het niet in.

¹ Stormbandbevestiging

² Deurclips

³ UV-bestendige ritsoverslag

⁴ Nokventilatie achterzijde

De schuurtent wordt standaard geleverd met een 22mm stalen frame, afspanaccessoires, grondzeil en
opbergzakken.
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Windschermen

CLASSIC

Opties

Sterk
22mm stalen frame

Flexibel
Op verschillende
manieren te plaatsen

Classic XL Raam
Voor de mooie uitzichten

Classic 1/3 Raam
Voor gedeeltelijke privacy

Kleuropties
TenCate All Season Touring
Voor een zorgeloze vakantie
Classic Gesloten Model
Voor volledige afscherming

Gewicht

9 kg

Hoogte

140 cm

Breedte

500 cm

Diepte

50 - 170 cm

Frame

Staal 22 mm

Incl. QuickGrip
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Nee

Robuust en sterk; dat zijn onze Classic windschermen!
De windschermen worden standaard geleverd met een stalen frame bestaande uit staanders en liggers.
Tevens hebben ze geen vaste vorm en kunnen ze gelang de wind of omgeving in verschillende posities
geplaatst worden. Belangrijk is dat het windscherm goed wordt afgespannen.
Op alle Classic windschermen past een tarp: ideaal tegen de zon of regen!

Windschermen

JUBILEE
Dubbelwandige hoekstukken
Voor extra duurzaamheid en
stabiliteit

Mobiel
Door het zelfdragende frame
zijn de windschermen
gemakkelijk te verplaatsen

Opties

Stabiliteit
De windschermen zijn
voorzien van ruim
voldoende afspanpunten

Jubilee XL Raam
Voor de mooie uitzichten

Jubilee 1/3 Raam
Voor gedeeltelijke privacy

Kleuropties
TenCate All Season Touring
Voor een zorgeloze vakantie
Jubilee Gesloten Model
Voor volledige afscherming

Gewicht

9 kg

Zijhoogte

105 cm

Middenhoogte

145 cm

Breedte

375 cm

Diepte

110 cm

Frame

Aluminium 25 mm

Incl. QuickGrip

Ja

De nieuwe Jubilee windschermen stelen de show op de camping!
Naast dat de windschermen eenvoudig zijn op te zetten kunnen de schermen ook eenvoudig verplaatst
worden. Het zelfdragende frame heeft dubbelwandige hoekstukken voor extra stabiliteit. De uiterst solide
windschermen zijn zeer compact en licht in gewicht.
Er zitten rondom het windscherm voldoende afspanpunten om de windschermen extra stevig te verankeren.
Dankzij de power-grips en buistunnels met ritsen op de hoeken van het scherm kan het scherm eenvoudig op
spanning worden gebracht.
De Jubilee windschermen zijn leverbaar in drie modern vormgegeven modellen: de XL Raam; voor wie volledig
wil genieten van het uitzicht, de 1/3 Raam; voor wie tegelijkertijd privacy en uitzicht verlangt en het Gesloten
Model; voor een volledig afgesloten bescherming tegen de wind.

110 cm

375 cm
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Opbergbenodigdheden

Disselhoes
Hoogwaardige disselhoes vervaardigd van
TenCate en voorzien van een luxe klemgesp.
Fietshoes
Beschermhoes voor uw fiets tegen de
weersinvloeden. Vervaardigd uit TenCate doek.
Skottelbraaihoes
Voor het droog opbergen van uw barbecue of
skottelbraai. Beschermt tegen weersinvloeden
en UV. Vervaardigd uit TenCate doek.
Afmetingen:
70 x 63 cm

Disselhoes
9.000.200

Fietshoes
9.000.701

Skottelbraaihoes
9.000.700

Luxe draagtas
Small
9.200.704
Medium 9.200.705
Large
9.200.706

Frame en tenttas
Frametas 9.100.704
Tenttas 9.100.705

Kampeermeubeltas
9.200.808

Kabeltas
9.000.708

Framezak
9.000.704

Tentzak
9.000.705

Luxe Draagtas
Leverbaar in drie maten:
Small
82 x 25 cm
Medium 95 x 35 cm
Large
115 x 55 cm
Frame en tenttas
Luxe tassen voor het opbergen van uw tent of
frame.
Frametas
130 x 35 x 25 cm
Tenttas
110 x 40 x 40 cm
Kampeermeubeltas
Een ruime opbergtas voorzien van
aantrekbanden en rits.
Afmetingen:
125 x 25 x 85 cm
Kabeltas
Dankzij de elektra-kabeltas blijven uw snoeren
droog, schoon en geordend.
Framezak
De framezak bied voldoende ruimte voor ieder
riant voortentframe. Met deze zak kan u uw
frame schoon en netjes opbergen.
Afmetingen:
160 x 50 cm
Tentzak met ronde bodem
De tentzak met ronde bodem heeft een
treksluiting aan de bovenzijde die gemakkelijk
gesloten kan worden. Met deze tentzak houd u
uw tent netjes voor een nieuw seizoen!
Afmetingen:
110 x 42 cm
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Handige Accessoires

Framespanner
Span eenvoudig uw voortent of luifel op met
een framespanner. Een goede afspanning
bevordert de stabiliteit en voorkomt
waterzakken.

Framespanner
2.000.030

Haringtrekker
2.000.031

Haringtrekker
Ideaal om de haringen mee uit de grond te
trekken. Zeker bij een harde ondergrond.

Haringzak
9.000.706

Haringzak
Gemakkelijk opbergen van uw tentharingen.
Stormbandset
Stabiliseer uw voortent of luifel met een
stormbandset bestaande uit een tentharing,
stormband en een haringzak.
Leverbaar in sets van 2 / 3 / 5
Universele Stormbandset
Kan op de doorn van een voortent en
luifelframe of in het peesprofiel van een
cassetteluifel.

Stormbandset
2 PCS
9.000.709
3 PCS
9.000.710
5 PCS
9.000.711

Stormbandset Universeel
2 PCS
9.100.709
3 PCS
9.100.710
5 PCS
9.100.711

Stormzekeringsset
Maak uw voortent extra sterk met een
stormzekeringsset. Deze set kunt u bevestigen
aan het hoekstuk van de voortent of een
ondersteuningsstaander.

Stormzekeringsset
9.300.709

Rainblocker Raamluifel
175 x 85 cm
Modern vormgegeven raamluifel die
beschermt tegen de zon en de regen. De
Rainblocker wordt gemonteerd middels een
stalen frame voorzien van zuignappen.
Sunblocker Raamluifel
175 x 85 cm
Dankzij het mesh-doek van de Sunblocker word
de zon gefilterd en kunt u toch genieten van
het uitzicht. De raamluifel wordt gemonteerd
middels een stalen frame voorzien van
zuignappen.

Rainblocker Raamluifel
9.300.401

Sunblocker Raamluifel
9.200.401

Classic Raamluifel
Staal frame Blauw/Grijs
Staal frame Antraciet/Grijs
Alu frame Blauw/Grijs
Alu frame Antraciet/Grijs

9.000.401
9.001.401
9.000.402
9.001.402

Raamluifel Classic
185 x 80 cm
Biedt bescherming tegen zon en regen.
Leverbaar met een aluminium frame (op de
handvatten van de caravan) of op een staal
frame voorzien van zuignappen.
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Tochtstroken

Tochtstrook Basic
Handig om de tocht tegen te houden!
Deze tochtstroken van 60 cm hoogte worden
standaard geleverd met een rechte wielflap
van 80 cm breed.
Verkrijgbaar in de lengtes (cm):
300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 650
Materiaal: hoogwaardig PVC.

Tochtstrook Basic
9.000.200

Tochtstrook op maat
Bij REDA beschikken wij over een uitgebreide
tochtstroken- en wielflappen-database.
Bijzondere tochtstroken zoals die van Fendt
(met een uitsparing bij de deur) of de Hobby
(met een ronde wielflap) kunnen naar wens
worden gemaakt.
Tochtstrook met opbergboxen
Deze tochtstrook is een handige uitbreiding
voor uw kampeeruitrusting. Naast dat de
tochtstrook de tocht tegenhoud zitten er ook
handig opbergboxen in. Deze opbergboxen
worden afgesloten middels een rits.
Verkrijgbaar in de lengtes (cm):
400 / 450 / 500 / 550 / 600

Tochtstrook op maat
9.000.701

Wielhoes
De universele wielhoes is gemakkelijk over het
wiel van uw caravan of camper te plaatsen. De
hoes beschermt uw wiel tegen weersinvloeden.
Wielflap Rond
Voor de afdichting van uw wielkast. Gemaakt
van hoogwaardig PVC.
U kan deze wielflap ook op maat bestellen voor
uw caravan of camper.

Tochtstrook met opbergboxen
9.000.700

Wielflap Recht
Voor de afdichting van uw wielkast. Gemaakt
van hoogwaardig PVC.
U kan deze wielflap ook op maat bestellen voor
uw caravan of camper.
Wielhoes
9.000.719
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Wielflap Rond
9.000.514

Wielflap Recht
9.000.513

Organizers

Organizer Wielflap Rond
Ideaal voor tijdschriften of om andere
dagelijkse spullen op te bergen is de ronde
wielflap met opbergvakken. U schuift de
universele wielflap middels een pees door uw
caravanrail. Deze organizer beschikt over 7
opbergvakken.
Organizer Wielflap Rond
9.000.521

Organizer Wielflap Recht
9.000.522

Verkrijgbaar in Solid Anthracite en Ocean Blue
Organizer Wielflap Recht
Ideaal voor tijdschriften of om andere
dagelijkse spullen op te bergen is de rechte
wielflap met opbergvakken. U schuift de
universele wielflap middels een pees door uw
caravanrail. Deze organizer beschikt over 6
opbergvakken.
Verkrijgbaar in Solid Anthracite en Ocean Blue
Organizer Small
Ruimte tekort in de voortent? Dan kunnen de
organizers goed van pas komen! De organizers
kunnen worden toegepast in de caravanrails of
aan de dakliggers van de voortent. Deze
organizer beschikt over 9 opbergvakken.
Verkrijgbaar in Solid Anthracite en Ocean Blue
Organizer Medium
Ruimte tekort in de voortent? Dan kunnen de
organizers goed van pas komen! De organizers
kunnen worden toegepast in de caravanrails of
aan de dakliggers van de voortent. Deze
organizer beschikt over 14 opbergvakken.
Verkrijgbaar in Solid Anthracite en Ocean Blue
Organizer Large
Ruimte tekort in de voortent? Dan kunnen de
organizers goed van pas komen! De organizers
kunnen worden toegepast in de caravanrails of
aan de dakliggers van de voortent. Deze
organizer beschikt over 19 opbergvakken.

Organizer Small
9.100.707

Organizer Medium
9.200.707

Organizer Large
9.300.707

Verkrijgbaar in Solid Anthracite en Ocean Blue
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Frame

Handige toepassingen
Ondersteun uw voortent met extra
stokken!
Staat u op een seizoensplek of wilt u
meer stabiliteit in uw voortent? Hier vindt
u alle extra stokken die daar voor nodig
zijn.

Eenvoudig opspannen met Quick Grip!
Ideaal voor het opspannen van uw frame en
extra stokken zijn de Quick-Grip buisklemmen.
Alle REDA voortenten en boogluifels zijn
standaard voorzien van het Quick-Grips.
Bij de Classic luifels is dit optioneel.

U kunt kiezen uit de meest
uiteenlopende materialen en diktes.
Aluminium frames worden standaard
geleverd inclusief Quick Grip.

Verkrijgbaar in:
22 / 19 mm
25 / 22 mm
28 / 25 mm
32 / 28 mm

Quick Grips zijn uiteraard ook
verkrijgbaar voor de stalen frames.

Laat u verassen door de eenvoud en het
gemak van de Quick-Grip!

Type S

Type H

Type KG

Vario-Clip Standard (type S)
Vario-Clip-elementen besparen het schroeven
en zorgen voor comfort bij het gebruik evenals
zekerheid. De speciale dakrail is in de
standaard uitvoering vooruitgerust
Vario-Clip Hobby (type H)
Vario-Clip Hobby voor de montage van
dakstokken aan Hobby caravans vanaf
bouwjaar 2009-2014 en enkele types Fendt
vanaf bouwjaar 2011.
Vario-Clip Knaus/Tabbert/Wilk (type KG)
Vario-Clip 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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Kwaliteit

REDA blijft innoveren
Toegepaste kennis uit 30 jaar ervaring
Naast de productie van hoogwaardige
producten verricht REDA ook dagelijks veel
reparaties aan de meest uiteenlopende
producten van alle denkbare merken.
Hierbij leren wij wat alle zwakke punten zijn en
passen wij deze kennis vervolgens toe door de
REDA collectie ieder jaar te verbeteren.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld slechte garen,
vies en brekend biesband en vele andere
vormen van schade en slijtage.
Verdeling van reparaties verricht door REDA
anno 2020:
OVERIGE MERKEN
4%

Hoge kwaliteit afwerking
Kwaliteit over de gehele linie!
In al onze producten vind u onze hoge kwaliteit garen. Alle REDA biesband is UV-bestendig,
kleurvast en gemakkelijk te reinigen.
De ritsen die REDA toepast zijn 10mm spiraalritsen. Deze ritsen staan garant voor een lange
levensduur. Alle REDA voortenten en luifels zijn extra verstevigd op alle essentiële punten.

Passplit met rits
Vind u het ook zo vervelend dat na het plaatsen van een voortent of luifel het serviceluik
onbereikbaar is?
In alle REDA voortenten en boogluifels vind u een passplit voorzien van een rits. Met deze
slimme oplossing is het serviceluik van uw caravan altijd gemakkelijk toegankelijk. Zo kan u
altijd makkelijk en snel bij uw spullen of sanitaire aansluitingen.

96%

Luxe afspanband
Nooit meer kapotte en poreuze afspanbandjes!
Bij teveel binnenkomende reparaties treffen wij kapotte afspanbandjes aan. Om u dit
ongemak te besparen vind u op alle REDA voortenten en boogluifels UV-bestendige 20mm
afspan-bandjes voorzien van RVS D-ringen. Deze banden zijn gemakkelijk en ruim verstelbaar
voor het grootste gebruiksgemak.

FlexSpan
Met FlexSpan bent u verzekerd van een perfecte verankering van uw voortent of luifel.
Doordat de neerwaartse kracht niet volledig op een klein deel tentdoek komt is dit een zeer
duurzame en doordachte manier van afspannen. Met het FlexSpan systeem wordt de
neerwaartse kracht van het afspannen verdeeld over een groot deel van de pees.
Daarnaast kan iedere kampeerder zelf gemakkelijk ankers toevoegen of vervangen. Zo hoeft
u nooit meer naar een zeilmakerij om gebroken ankers of kapotgetrokken doek te herstellen.
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Meten

Uw caravan

K
P

Merk
Model
Type
Bouwjaar
185 cm
cm
190

Maten
Omloopmaat

CM

Breedte

CM

Hoogte

CM

Dakmaat

CM

30 - 35 cm

Omloopmaat
De omloopmaat is de maat vanaf de grond door de caravanrails naar de andere kant van de grond.
Wij meten ongeveer 30 tot 35cm aan de zijkant. Meet de caravan vanaf punt A tot punt B.
Let hierbij op dat het meetlint of touw niet verschuift.
Breedte
Meet op 190cm hoogte (links en rechts) de breedte van de caravan.
Hoogte
Meet de hoogte van de caravanrails (doe dit altijd in het midden van de caravan).
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Dakmaat
U kunt de dakmaat meten door links op 190cm hoogte te beginnen met de rails te meten tot de rechterzijde op 190cm
hoogte.

T

30 - 35 cm

D

Start- en eindpunt breedte en dakmaat
Voor het meten van de breedte en de dakmaat.
Deze punten bevinden zich in de rail op 190 cm
hoogte.
Dit is loodrecht gemeten vanaf de grond.

Maten

Kiest u voor de Genova
Premium Plus?
In dat geval is het belangrijk dat de zijhoogte
bepaalt wordt.
Meet hiervoor de afstand tussen de onderkant
van de pet-stang tot de grond en geef deze
aan ons door. Dan zorgen wij dat uw Genova
Premium Plus perfect aansluit op uw voortent!

Tip!
De omloopmaat is gemakkelijk te bepalen
door een koord door de caravanrail te halen
en vervolgens het koord op te meten.
Let wel op dat er absoluut geen elasticiteit in
het koord is.

De A-B maat bepalen
Om de A-B maat van uw voortent te
berekenen neemt u een niet-elastisch meetlint
en meet u de afstand tussen de frame-punten
zoals onderstaand weergegeven.

A

B
C

Meten is weten!
Om de omloopmaat van uw caravan exact te bepalen raden wij u aan uw caravan altijd na te
meten. Er is niets vervelender dan de verkeerde maat voortent. Daarom hebben wij speciaal voor u
het meetformulier ontwikkeld waarmee u de juiste omloopmaat in centimeters van uw caravan
bepaalt. Zorg ervoor dat u een lang meetlint of touw bij de hand heeft dat niet elastisch is en dat de
caravan volledig waterpas staat op een egale vloer.
Problemen met meten?
Lukt het meten niet? Dat is geen probleem. U kunt met uw caravan op afspraak bij ons langskomen,
wij meten dan de caravan geheel voor u in. Daarnaast beschikken wij over een uitgebreide
database aan omloopmaten voor alle typen caravans!

Boogtenten / Voortenten

Voortentluifels

Ravenna / Napoli

Quick / Grado

Maat

Maat

Maat

Maat

Omloopmaat (cm)

A-B maat (cm)

Omloopmaat (cm)

Lengte Rail (cm)

1

650 - 675

1

106 - 118

1

670 - 710

1

200

2

675 - 700

2

119 - 130

2

710 - 750

2

250

3

700 - 725

3

131 - 143

3

750 - 790

3

300

4

725 - 750

4

144 - 155

4

790 - 830

4

350

5

750 - 775

5

156 - 168

5

830 - 870

5

400

6

775 - 800

6

169 - 180

6

870 - 910

6
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7

800 - 825

7

181 - 193

7

910 - 950

8

825 - 850

8

194 - 205

8

950 - 990

9

850 - 875

9

206 - 218

9

990 - 1030

10

875 - 900

10

219 - 230

10

1030 - 1070

11

900 - 925

11

231 - 243

11

1070 - 1110

12

925 - 950

12

244 - 255

13

950 - 975

13

256 - 268

14

975 - 1000

14

269 - 280

15

1000 - 1025

15

281 - 293

16

1025 - 1050

16

294 - 305

17

1050 - 1075

17

306 - 318

18

1075 - 1100

18

319 - 331
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Tentuitrusting
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ALL SEASON TOURING

100% POLYESTER MET HOOGWAARDIGE MICROPOREUZE ACRYLAATCOATING
TenCate biedt met de gecoate kwaliteiten in 100% polyester een kwalitatief hoogwaardig product. Het materiaal is
licht en toch sterk en duurzaam. De microporeuze acrylaatcoating maakt het doek waterdicht, weerbestendig en
duurzaam.
Het materiaal is goed te reinigen en voldoet aan de strengste eisen qua milieuvriendelijkheid. In een eenlaags
gecoate versie is het doek zeer geschikt voor wanden van voortenten en luifels, in de dubbel gecoate versie voor
toepassingen in daken van voortenten en wanden.

ALL SEASON RESIDENTIAL

MIX VAN POLYESTER EN PVA MET HOOGWAARDIGE MICROPOREUZE ACRYLAATCOATING
PVA MAAKT HET DOEK EXTRA VOCHTREGULEREND
TenCate All Season Residential™ heeft een unieke mix van polyester en pva (polyvinylalcohol). De polyester zorgt voor
sterkte en duurzaamheid. De pva-vezel neemt net als katoen vocht op en vertraagt daardoor condensvorming.
Tenten / voortenten gemaakt van TenCate All Season Residential™ hebben daarmee een aangenaam
binnenklimaat. De microporeuze acrylaatcoating maakt het doek waterdicht, weerbestending, duurzaam en
eenvoudig reinigbaar.

REDATENTEN.NL
REDA B.V.
MARCHANDWEG 19
3771 ML BARNEVELD
NEDERLAND

0342 47 33 51

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM EN ATELIER
MAANDAG - VRIJDAG
08:30 - 12:30
13:30 - 17:00

info@redatenten.nl

Drukfouten worden voorbehouden. Voor al onze leveringen gelden onze leverings- en
betalingsvoorwaarden. Voor overige bepalingen zijn onze Algemene Voorwaarden van
toepassingen. Deze kunt u vinden op www.redatenten.nl

