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Kamperen is geweldigKamperen is geweldig
Of u nu een tour- of seizoenkampeerder bent, naar Zuid-Europa  
of Scandinavië reist met ons omvangrijke assortiment bieden  
wij u een scala aan voortenten en luifels van hoge kwaliteit.  
Alle producten zijn voorzien van functionele oplossingen die  
meer comfort bieden bij het kamperen. Deze handige oplossingen 
ziet u alleen bij Reda tenten terug. Dankzij onze hoge kwaliteits-
standaard voldoen al onze producten aan de eisen die u als 
kampeerder mag verwachten.
 
Ons familiebedrijf heeft al meer als 33 jaar ervaring met het  
vervaardigen en produceren van tenten voor de kampeer  
en caravanindustrie. Met onze passie, expertise en input vanuit 
onze klanten spelen wij in op trends en wensen die vandaag de 
dag actueel zijn. Al onze producten zijn door onze vakspecialisten 
getest en ontwikkeld zodat u onbezorgd op vakantie kan. 

Of u nu bescherming tegen weersinvloeden zoekt of privacy  
en opbergruimte, een Reda voortent of luifel is een uitbreiding  
van uw vakantie en uw tweede huis onderweg.
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Een flexibel model voor tour en seizoenkampeerders! Een flexibel model voor tour en seizoenkampeerders!   
Flexibiliteit en design staan centraal bij de nieuwe Lazise. Of u nu  
vier weken in Italie op de camping staat of een seizoen op de Veluwe  
in Nederland, deze complete boogvoortent is uw huis voor onderweg.  
Met een riante diepte van 270 cm biedt de boogvoortent voldoende 
bescherming tegenweersinvloeden. Geniet van extra leefruimte in de 
avondzon met de aanritsbare Lazise room! De room is verkrijgbaar  
in een 120 of 240 cm diepe uitvoering. De voorwand van de Lazise kan 
in de voorkant van de Lazise room geritst worden. 

Meer weten?Meer weten?

Lazise

Technisch gegevens
Diepte 270 cm

Gewicht ± 24 kg

Frame Standaard 32 mm aluminium boogluifelframe Quick-Grip

Extra dakliggers 2 vanaf maat 10 en 4 vanaf maat 14 

Maat 825 t/m 1025 cm

Materiaal dak Ten Cate All Season Residential 260 gr/m2 

Materiaal zijwanden Ten Cate All Season Touring 240 gr/m2

Fix-on pees Ja (4 mm) 

Fix-on clips Inclusief

Inbegrepen
Aluminium 32 mm boogframe Quick-Grip, voorwand, 
framezak, gordijnen, handleiding, haringzak, kunst-
stof tentharingen, tenthuid, tentzak, tochtstrook 
standaard*, trapspanners, wielflap recht*, Fix-on clips 
standaard.

* Let op! Standaard wordt er een basis model geleverd, heeft u een speciale 
tochtstrook en of wielflap nodig? Deze dient apart bij uw product te worden 
besteld. Voor speciale Vario-Clips zie pagina 43.

Lazise zoals hij geleverd wordt. Standaard uitvoering.
Lazise afgebeeld met de optie Room 120.

Nieuw in ons assortiment!

Beschikbare kleuren
Solid Anthracite Champagne PVC Anthracite
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Pluspunten
Handig
Extra diepe boogvoortent  
270 cm.
Ritsen bij de aansluitsplit 
zodat u bij het serviceluik kan.
Buistunnels met sterke 10 mm 
rits voor het gemakkelijk  
opspannen van het tentdoek.
Uitritsbare zijwanden met 
ventilatie en regencover.
Afsluitbare ventilatie in de nok 
van de voorwand.
Opklapbaar midden kruisstuk.

Opzetgemak
Luxe afspanbanden  
UV bestendig band met RVS  
D-Ring.
Quick-Grip stelsysteem voor 
het eenvoudig opspannen van 
de tentstokken.
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Stabiliteit
Standaard 32 mm sterk frame.
Geïntegreerde stormbandbe-
vestiging op de hoeken en in het 
midden van de boogvoortent.
Fixeervoet op de buitenste
staanders te fixeren met 
haringen.

Sterk 
Alle essentiële naden zijn 
voorzien van dubbele stiksels.
10 mm spiraalritsen voorzien 
van regen- en UV- overslag. 
UV- bestendig biesband 
duurzaam, slijtvast en gemak-
kelijk te reinigen.
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Opties
Lazise room 120 / 240 cm diep, aanritsbare  
uitbouw, stormbanden (set van 3), aangepaste  
tochtstrook, aangepaste wielflap en speciale  
Fix-on clips. 

Uitbreidings mogelijkheden
   Lazise room 

Een luxe uitbreiding van 120 of 240 cm diepte, middels een sterke 
10 mm rits aan de Lazise te verbinden. De voorwand van de 
boogvoortent kan in de Lazise room worden geritst waardoor u 
een totaaldiepte van 390 of 510 cm heeft! De Lazise room is zeer 
eenvoudig op te bouwen.

   Lazise uitbouw 
Ideaal voor extra slaap of opbergruimte. Zeer eenvoudig op te 
bouwen middels een U-Beugel. Standaard voorzien van span- 
banden met RVS D-Ring, grote ventilatie panelen in de zijwanden 
met 24 uurs ventilatie en een ruime oprolbare toegangsdeur.  
De uitbouw kan zowel links als rechts gebruikt worden middels  
een uitwisselbare 10 mm rits. Optionele scheidingswand met  
deur verkrijgbaar voor het scheiden van de ruimte.

   Mesh zijwand 
Een mesh zijwand is ideaal bij warme dagen. Het ongedierte blijft 
buiten terwijl er frisse lucht in de voortent komt. De zijwand komt 
aan de rits van de voortentzijwand.

   Mesh voorwand 
De mesh voorwand biedt bescherming tegen de zon en ongedier-
te. De voorwand is volledig inritsbaar en kan ook in de Lazise 
worden gebruikt. 
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Lazise afgebeeld met uitbouw en Lazise room 120.
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De snel op te bouwen favoriet van tourkampeerders De snel op te bouwen favoriet van tourkampeerders   
Omdat de Lucca 240 en 270 standaard zijn voorzien van een aluminium 
Quick-Grip frame en handige spanbanden, staan de luxe boogluifels  
in een handomdraai. Hierdoor kunt u sneller van de zon genieten of  
bijvoorbeeld een verkoelende duik in het zwembad nemen! Kijk ook 
eens naar de zeer interessante opties die een verrijking voor uw vakantie 
kunnen zijn!

Meer weten?Meer weten?

Lucca 240 / 270  

Technisch gegevens
Diepte 240 cm

Gewicht ± 16 kg

Frame 240 Standaard 28 mm aluminium boogluifelframe Quick-Grip

Frame 270 Standaard 32 mm aluminium boogluifelframe Quick-Grip

Extra dakliggers 2 vanaf maat 10 en 4 vanaf maat 14 

Maat 700 t/m 1025 cm

Materiaal dak Ten Cate All Season Touring 240 gr/m2

Materiaal zijwanden Ten Cate All Season Touring 240 gr/m2

Fix-on pees Ja (4 mm) 

Fix-on clips Inclusief

Opties
Inritsbare voorwand, gordijnen, stormbanden (set  
van 3), aangepaste tochtstrook, aangepaste wielflap, 
framespanner, 32 mm aluminium frame voorzien van 
Quick-grip bij de Lucca 240 en speciale Fix-on clips. 

Inbegrepen
Aluminium 28 mm boogluifelframe Quick-Grip bij de 
Lucca 240 en een 32 mm boogluifelframe Quick-Grip 
bij de Lucca 270, framezak, handleiding, haringzak, 
kunststof tentharingen, tenthuid, tentzak, tochtstrook 
standaard*, trapspanners, wielflap recht*, Fix-on clips 
standaard.

Pluspunten
Handig
Ritsen bij de aansluitsplit zodat 
u bij het serviceluik kan. 
Buistunnels met sterke 10 mm 
rits voor het gemakkelijk 
opspannen van het tentdoek. 
Opklapbaar midden kruisstuk. 
Aanritsbare wings. 

Opzetgemak
Luxe afspanbanden UV besten-
dig band met RVS D-Ring. 
Quick-Grip stelsysteem voor 
het eenvoudig opspannen van 
de tentstokken.

Stabiliteit
Geïntegreerde stormbandbe-
vestiging op de hoeken en in 
het midden van de boogluifel. 
Fixeervoet op de buitenste 
staanders te fixeren met 
haringen.

Sterk 
Alle naden zijn voorzien 
 van dubbele stiksels.
10 mm spiraalritsen voorzien 
van regen- en UV- overslag. 
UV- bestendig biesband 
duurzaam, slijtvast en gemak-
kelijk te reinigen. 
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* Let op! Standaard wordt er een basis model geleverd, heeft u een speciale 
tochtstrook en of wielflap nodig? Deze dient apart bij uw product te worden 
besteld. Voor speciale Vario-Clips zie pagina 43.

Solid Anthracite Champagne PVC Anthracite

Ocean Blue Champagne PVC Anthracite

Rocky Grey Champagne PVC Anthracite

Beschikbare kleuren
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Voorwand - Boogluifels  Alles in een pakket! Alles in een pakket! 
Van luxe boogluifel naar luxe boogvoortent, met de nieuwe voorwanden 
voor de boogluifels maakt u in een mum van tijd van uw boogluifel  
een boogvoortent. Dankzij de sterke 10 mm risten zit de voorwand als 
een huis in de boogluifel. De voorwand biedt bescherming tegenweers- 
invloeden en is standaard voorzien van een afsluitbare ventilatie in  
de nok. Ook kan de voorwand bij warm weer als verandawand worden 
gebruikt. Kiest u voor een voorwand in uw boogluifel dan heeft u een 
boogluifel en voortent in een! 

Meer weten?Meer weten?

Opties
Gordijnenset (wit).  

Inbegrepen
Haringzak, kunststof 
tentharingen en 
trapspanners.

Pluspunten
Handig
Verkrijgbaar in kleine maten.
Luxe ventilatie in de nok van  
de boogluifel. 
 
Opzetgemak
Eenvoudig te monteren middels 
ritsen.

Sterk 
UV- bestendig biesband 
duurzaam, slijtvast en  
gemakkelijk te reinigen. 
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3 Beschikbare kleuren
Solid Anthracite Champagne PVC Anthracite

* Let op! Bij maatwerk kan het voorkomen dat uw raamverdeling anders uitvalt dan 
hierboven aangegeven. 

Technisch gegevens
Maat 3 tot 12 twee ramen / 13 tot 15 vier ramen*

Materiaal voorwand Ten Cate All Season Touring 240 gr/m2
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Lucca Classic  

Technisch gegevens
Diepte 240 cm

Gewicht ± 12 kg

Frame Optioneel

Maat 650 t/m 1100 cm

Materiaal dak Ten Cate All Season Touring 240 gr/m2 

Materiaal zijwanden Ten Cate

Fix-on pees Ja (4 mm) 

Fix-on clips Optioneel

Opties
Stormbanden (set van 3), Fix-on clips,  
Frame opties: 25 mm stalen luifelframe Quick-Grip, 
28 mm stalen luifelframe Quick-Grip,  
28 mm aluminium luifelframe Quick-Grip.

Inbegrepen
Handleiding, taringzak, kunststof tentharingen,  
tochtstrook standaard*, rechte wielflap*, tenthuid, 
tentzak en trapspanners.

Pluspunten
Handig
Verkrijgbaar in kleine maten.
Afritsbare zijwanden met  
10 mm spiraalritsen voorzien 
van regen- en UV- overslag.
 
Opzetgemak
Buistunnels met sterke 10 mm 
rits in het dak en zijwanden.

Stabiliteit
Drie geïntegreerde storm- 
bandbevestiging op de hoeken 
en in het midden. 

Sterk
Alle naden zijn voorzien  
van dubbele stiksels.
UV- bestendig biesband 
duurzaam, slijtvast en  
gemakkelijk te reinigen.
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Beschikbare kleuren
Solid Anthracite Champagne PVC Anthracite

* Let op! Standaard wordt er een basis model geleverd, heeft u een speciale 
tochtstrook en of wielflap nodig? Deze dient apart bij uw product te worden 
besteld. Voor speciale Vario-Clips zie pagina 43.

Typische classic in een nieuw jasje Typische classic in een nieuw jasje   
De Lucca Classic staat al jaren garant voor veel kampeerplezier.  
Dankzij het traditioneel vormgegeven dak dat in een punt staat is de 
luifel eenvoudig op te bouwen. Laat u verassen door de vele handige 
detailoplossingen en comfort. De nadruk ligt op kwaliteit en functio- 
naliteit bij dit model, dit kunt u terug zien bij de uitritsbare zijwanden 
die voorzien zijn van een sterke 10 mm rits.  

Meer weten?Meer weten?
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Bologna Classic  

Technisch gegevens
Diepte 240 cm

Gewicht ± 12 kg

Frame Optioneel

Maat 650 t/m 1100 cm

Materiaal dak Ten Cate All Season Touring 240 gr/m2   

Materiaal zijwanden Ten Cate

Fix-on pees Ja (4 mm) 

Fix-on clips Optioneel

Opties
Stormbanden (set van 3), Fix-on clips, frame opties: 
25 mm stalen luifelframe Quick-Grip, 28 mm stalen 
luifelframe Quick-Grip, 28 mm aluminium luifelframe 
Quick-Grip. 

Inbegrepen
Handleiding, haringzak, kunststof tentharingen,  
tochtstrook standaard*, rechte wielflap*, tenthuid, 
tentzak en trapspanners.

Pluspunten
Handig
Verkrijgbaar in kleine maten.
Afritsbare zijwanden met  
10 mm spiraalritsen voorzien 
van regen- en UV- overslag.

Opzetgemak
Buistunnels met sterke 10 mm 
rits in het dak en zijwanden.
Luxe afspanner met RVS 
D-Ring.

Stabiliteit
Drie geïntegreerde storm- 
bandbevestiging op de hoeken 
en in het midden. 

Sterk
UV- bestendig biesband 
duurzaam, slijtvast en gemak-
kelijk te reinigen.
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Beschikbare kleuren
Solid Anthracite Champagne PVC Anthracite

* Let op! Standaard wordt er een basis model geleverd, heeft u een speciale 
tochtstrook en of wielflap nodig? Deze dient apart bij uw product te worden 
besteld. Voor speciale Vario-Clips zie pagina 43.

Flexibel in gebruik Flexibel in gebruik   
Een Luxe dakluifel met afritsbare zijwanden, ideaal voor reis- en 
tourcamping. De Bologna is een luifel die uitblinkt in design en gemak.  
Zo zijn de zijwanden voorzien van buistunnels met sterke 10 mm rits  
en luxe afspanbanden met RVS D-Ring. De dakluifel biedt bescherming 
tegen weersinvloeden. U kunt bij lekker weer de zijwanden van het dak 
afritsen zo behoudt u alleen nog het dak en kunt u op warme dagen  
de verkoeling op zoeken!

Meer weten?Meer weten?

1

2 5

6

4

3



REDA || REDA 1716

Technisch gegevens
Diepte 270 of 300 cm

Gewicht ± 26 kg

Frame Standaard 28 mm stalen voortentframe Quick-Grip

Extra dakliggers 2 vanaf maat 10 en 4 vanaf maat 14 

Maat 650 t/m 1125 cm

Materiaal dak Ten Cate All Season Residential 260 gr/m2

Materiaal zijwanden TTen Cate All Season Touring 240 gr/m2

Fix-on pees Ja (4 mm) 

Fix-on clips Inclusief

Ocean Blue Grey Printed PVC Anthracite

Traditioneel in een nieuw jasje Traditioneel in een nieuw jasje   
Leverbaar in twee dieptes, 270 cm en voor die gene die wel wat extra 
ruimte kan gebruiken een riante diepte van 300 cm. De 270 cm diepe 
uitvoering kan met een 28 mm aluminium lichtgewicht frame worden 
uitgevoerd. De Bel Fiore is een complete voortent die zowel voor 
tourcamping als seizoencamping geschikt is.

Meer weten?Meer weten?

Bel Fiore 270 / 300

Opties
Genova, Garda, Sienna, stormbanden (set van 2), 
aangepaste tochtstrook, aangepaste wielflap, speciale 
Fix-on clips, 28 mm aluminium frame voorzien van 
Quick-grip bij een 270 cm diepe uitvoering en 32 mm 
stalen frame voorzien van Quick-grip bij zowel de 270 
als 300 cm diepe uitvoering.

Inbegrepen
Stalen 28 mm voortentframe Quick-Grip, framezak, 
handleiding, haringzak, kunststof tentharingen, tent-
huid, tentzak, tochtstrook standaard*, trapspanners, 
wielflap recht*, Fix-on clips standaard.

Pluspunten
Handig
Verkrijgbaar in kleine maten. 
Ritsen bij de aansluitsplit zodat 
u bij het serviceluik kan. 
Buistunnels met sterke 10 mm 
rits voor het gemakkelijk 
opspannen van de petluifel.
Afsluitbare ventilatie in de nok 
en zijwand. 

Opzetgemak
Luxe afspanbanden UV besten-
dig band met RVS D-Ring. 
Quick-Grip stelsysteem voor 
het eenvoudig opspannen van 
de tentstokken.

Stabiliteit
Geïntegreerde stormbandbe-
vestiging op de hoeken.
Fixeervoet op de buitenste 
staanders te fixeren met 
haringen.

Sterk 
Alle naden zijn voorzien van 
dubbele stiksels.
10 mm spiraalritsen voorzien van 
regen- en UV- overslag (zijwand).
UV- bestendig biesband 
duurzaam, slijtvast en gemak-
kelijk te reinigen.
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Beschikbare kleuren

Uitbreidings mogelijkheden

* Let op! Standaard wordt er een basis model geleverd, heeft u een speciale 
tochtstrook en of wielflap nodig? Deze dient apart bij uw product te worden 
besteld. Voor speciale Vario-Clips zie pagina 43.

   Sienna uitbouw aanritsbaar en passend op de zijkant  
van uw Bel Fiore. Afmetingen: 150 x 240 x 170 cm.

   Genova Premium voortentluifel kan het gehele kampeer- 
seizoen blijven staan.

   Mesh zijwand ideaal voor de warme dagen.
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Afgebeeld met Sienna uitbouw.
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Technisch gegevens
Diepte 300 cm

Gewicht ± 26 kg

Frame Standaard 28 mm stalen voortentframe Quick-Grip

Extra dakliggers 2 vanaf maat 10 en 4 vanaf maat 14 

Maat 825 t/m 1125 cm

Materiaal dak Ten Cate All Season Residential 260 gr/m2

Materiaal zijwanden Ten Cate All Season Touring 240 gr/m2

Fix-on pees Ja (4 mm) 

Fix-on clips Inclusief

Rocky Grey Grey Printed PVC Anthracite

Uw partner voor seizoenkamperen! Uw partner voor seizoenkamperen!   
De Milaan is een van de meest flexibele seizoenvoortenten, de zijwanden 
zijn net als de voorwanden uitwisselbaar. Zo kan de deur in de voorwand 
op elke positie in de voorwand geplaatst worden en kunt u de ventilatie-
zijwand links of rechts in de zijwand gebruiken. In combinatie met  
een 32 mm frame voorzien van Quick-Grip een echte seizoen partner!

Meer weten?Meer weten?

Milaan

Opties
Genova Premium, Garda, Sienna uitbouw, stormban-
den (set van 2), aangepaste tochtstrook, aangepaste 
wielflap, speciale Fix-on clips en 32 mm stalen voor-
tentframe voorzien van Quick-Grip.

Inbegrepen
Stalen 28 mm voortentframe Quick-Grip, framezak, 
handleiding, haringzak, kunststof tentharingen, tent-
huid, tentzak, tochtstrook standaard*, trapspanners, 
wielflap recht*, Fix-on clips standaard*.

Pluspunten
Handig
Ritsen bij de aansluitsplit zodat 
u bij het serviceluik kan. 
Buistunnels met sterke 10 mm 
rits voor het gemakkelijk 
opspannen van de petluifel.
Uitwisselbaar front- en zijpaneel. 
Afsluitbare ventilatie in de nok 
en zijwand.

Opzetgemak
Luxe afspanbanden UV besten-
dig band met RVS D-Ring.
Quick-Grip stelsysteem voor  
het eenvoudig opspannen van 
de tentstokken.

Stabiliteit
Geïntegreerde stormbandbe-
vestiging op de hoeken.
Fixeervoet op de buitenste 
staanders te fixeren met 
haringen.

Sterk 
Alle naden zijn voorzien van 
dubbele stiksels.
10 mm spiraalritsen voorzien van 
regen- en UV- overslag (zijwand).
UV- bestendig biesband 
duurzaam, slijtvast en gemak-
kelijk te reinigen.
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Beschikbare kleuren

* Let op! Standaard wordt er een basis model geleverd, heeft u een speciale 
tochtstrook en of wielflap nodig? Deze dient apart bij uw product te worden 
besteld. Voor speciale Vario-Clips zie pagina 43.

Uitbreidings mogelijkheden
   Sienna uitbouw aanritsbaar en passend op de zijkant  

van uw Milaan. Afmetingen: 150 x 240 x 170 cm.
   Genova Premium voortentluifel kan het gehele kampeer- 

seizoen blijven staan.
   Mesh zijwand ideaal voor de warme dagen.
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Sienna uitbouw

Een extra opbergruimte of slaapplek Een extra opbergruimte of slaapplek 
Middels een rits aan de Milaan of Bel Fiore te koppelen en eenvoudig op te bouwen.  
De Sienna uitbouw is ideaal te gebruiken als opbergruimte of slaapplek. Met zijn riante 
afmetingen (150x240x170 cm) is er genoeg plek voor fietsen of een slaapcabine.  
De Sienna uitbouw is uit te breiden met een scheidingswand en binnentent.  
Dankzij de scheidingswand kijkt u niet de uitbouw in en creëert u een scheiding tussen 
de uitbouw en de voortent. De binnentent is geen overbodige luxe als u de uitbouw 
gebruikt als slaapplek. Door de binnentent worden insecten en andere ongewenste 
gasten buiten de tent gehouden.  

Inbegrepen
Haringzak, kunststof tentharingen, tenthuid, tentzak, 
framezak en trapspanners.

Opties
Stormbanden (set van 3), binnentent en scheidingswand.

Beschikbare kleuren
Rocky Grey Grey Handig

Ventilatie in de zijwand. 
Ruime uitbouw. 

Opzetgemak
Luxe afspanner met RVS D-Ring.

Stabiliteit
Drie geïntegreerde stormband-
bevestiging op de hoeken en in 
het midden 
UV- bestendig biesband 
duurzaam, slijtvast en gemak-
kelijk te reinigen.
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Pluspunten

Technisch gegevens
Afmetingen 150 x 240 x 170 cm
Gewicht ± 14 kg

Frame 22 mm staal  

Geschikt voor Bel Fiore en Milaan

Materiaal dak Ten Cate All Season 
Residential 260 gr/m2 

Materiaal zijwanden Ten Cate All Season 
Touring 240 gr/m2
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Meer dan 33 jaar RedaMeer dan 33 jaar Reda

Een prachtig seizoen toegewenstEen prachtig seizoen toegewenst
met veel kampeerplezier!met veel kampeerplezier!

Ooit op zijn zolder begonnen 
Ondernemen zit in het bloed van Rene van Daal, als jaren  
te hebben gewerkt als caravanverkoper in het midden van  
het land wilde hij een eigen bedrijf gaan oprichten. Het enige 
was, wat voor bedrijf? Caravans waren niet onbekend binnen 
de familie, zo was zijn vader werkzaam als caravanmonteur  
en zijn oom had een eigen caravanbedrijf. Omdat Rene  
veel connecties had binnen de kampeer en caravanbranche 
wilde hij graag binnen deze branche blijven.

Zo kwam Rene op het idee om op zijn zolder tentzakken  
en raamluifels te gaan maken voor caravanbedrijven 
en groothandels. En zo stond er binnen een korte periode  
de eerste naaimachine op zolder. Hij kocht zijn eerste rol  
Ten Cate tentdoek voor 900 gulden, hiervan belande de 
eerste modellen tentzakken en raamluifels in de prullenbak. 
Oefening baart kunst en door te blijven ontwikkelen en 
proberen kwamen daar de eerste modellen onder de naai- 
machine vandaan. Het bedrijf Reda (Rene van Daal) was 
geboren. De ruimte werd al snel te klein met de komst  
van een tweede naaimachine en een snijtafel. De eerste 
verhuizing was een feit. 

Nu 33 jaar veder
Door de kernwaarde klantvriendelijk, kwaliteit en afspraak 
nooit te vergeten en altijd te blijven innoveren heeft Reda als 
bedrijf de afgelopen 33 jaar een enorme ontwikkeling meege-
maakt en zich ontwikkelt tot een vakspecialist in de branche. 
Beide zoons van Rene zijn ondertussen ook actief binnen  
het bedrijf, Roan doet de bedrijfsvoering en Rory beheert  
de productielocaties. De twee vullen elkaar goed aan en frictie 
is er nauwelijks. 

Ook de ontwikkeling binnen de productrange van Reda 
hebben niet stilgestaan alle producten zijn doordacht en 
hebben handige detailoplossingen. Zowel voor de reis, 
tour en seizoenkampeerder is er binnen het assortiment  
altijd wel een passend product. Al deze producten worden 
vervaardigd binnen de eigen productiebedrijven. Zo is er  
een productie in Nederland en Polen en dragen er in totaal 
zo 35 man mee aan een mooi eindproduct. 

Dat het een mooi eindproduct is kunnen we goed zien via  
de nieuwe catalogus en website hier wordt alles haarfijn 
uitgelegd met ondersteuning dankzij duidelijke product- 
filmpjes. Een Reda-product heeft unieke kenmerken die  
onder het kopje pluspunten op elke pagina in de catalogus 
weer terug te vinden is.

Desondanks alle ontwikkelingen blijven de kernwaarden  
van het bedrijf altijd overeind staan. En probeert het bedrijf  
er alles aan te doen de kwaliteit te leveren die u als een 
ervaren kampeerder mag verwachten. 

Namens het gehele team Reda

Troste vader Rene, met zijn zoons

René van Daal 
achter zijn eerste 
naaimachine.

Broers Roan en Rory beide werkzaam binnen het 
bedrijf en verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. 
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GenovaEen riante uitbreiding van 240 cm! Een riante uitbreiding van 240 cm!   
Veel kunt u plannen, maar niks is zo veranderlijk als het weer. De luxe Genova 
voortentluifel beschermt u tegen weersinvloeden en staat al jarenlang bekend 
om een van de beste voortentluifels in de markt. Dankzij een zeer goede 
prijs- kwaliteitsverhouding spant deze voortentluifel de kroon. Bij warme 
dagen kunt u de zijwanden er uit ritsen zodat u alleen nog een dak heeft.  
De wind zorgt voor verkoeling en u kunt ontspannen in de schaduw zitten.

Technisch gegevens
Diepte 240 cm

Gewicht ± 15 kg

AB- maat 106 t/m 344 cm 

Materiaal dak Ten Cate All Season Touring 240 gr/m2  

Materiaal zijwanden Ten Cate / PVC- Textiel

Opties
Stormbanden (set van 5), koppelprofiel. Frame opties: 
25 mm stalen luifelframe Quick-Grip, 28 mm stalen 
luifelframe Quick-Grip, 28 mm aluminium luifelframe 
Quick-Grip, stormpakket en een mesh voorwand.

Inbegrepen
Handleiding, haringzak, kunststof tentharingen, 
tenthuid, tentzak, inslag ogen en trapspanners.

Handig
Verkrijgbaar in kleine maten.
Passend op bijna alle voor- 
tenten.
Afritsbare zijwanden met  
10 mm spiraalritsen voorzien 
van regen- en UV- overslag.
Aansluitsplitten voor een 
optimale aansluiting van de 
zijwanden op de voortent. 

Opzetgemak
Buistunnels met sterke 10 mm 
rits in het dak en zijwanden.

Stabiliteit
Vijf geïntegreerde stormband-
bevestiging op de hoeken en  
in het midden van de voortent-
luifel.
UV- bestendig biesband 
duurzaam, slijtvast en gemak-
kelijk te reinigen.
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Beschikbare kleuren
Solid Anthracite Grey Solid Anthracite

Ocean Blue Grey Ocean Blue

Uitbreidings mogelijkheden
   Mesh voorwand 

Een mesh voorwand is ideaal bij warme dagen. Het ongedierte 
blijft buiten terwijl er frisse lucht in de voortentluifel komt. De 
voorwand wordt middels lussen aan de voortentluifel gemonteerd.

Meer weten?Meer weten?

Pluspunten
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Genova Premium

Opties
Stormbanden (set van 5), koppelprofiel. Frame opties: 
25 mm stalen luifelframe Quick-Grip,  
28 mm stalen luifelframe Quick-Grip,  
28 mm aluminium luifelframe Quick-Grip, stormpakket 
en een mesh voorwand.

Inbegrepen
Handleiding, haringzak, kunststof tentharingen, 
tenthuid, tentzak, inslag ogen en trapspanners

Handig
Verkrijgbaar in kleine maten.
Passend op bijna alle voor- 
tenten.
Afritsbare zijwanden met 10 mm 
spiraalritsen voorzien van 
regen- en UV- overslag.
Aansluitsplitten voor een 
optimale aansluiting van de 
zijwanden op de voortent.

Opzetgemak
Buistunnels met sterke 10 mm 
rits in het dak en zijwanden.

Stabiliteit
Vijf geïntegreerde stormband-
bevestiging op de hoeken en 
in het midden van de voortent-
luifel.

Sterk
Alle naden zijn voorzien van 
dubbele stiksels.
UV- bestendig biesband 
duurzaam, slijtvast en gemak-
kelijk te reinigen.
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Beschikbare kleuren
Solid Anthracite Grey Solid Anthracite

Ocean Blue Grey Ocean Blue

Rocky Grey Grey Solid Anthracite

Meer weten?Meer weten?

Seizoenkamperen gaat gepaard met kwaliteitSeizoenkamperen gaat gepaard met kwaliteit
Speciaal voor seizoenkampeerders hebben wij een extra sterke voortentluifel ontwikkeld. De Genova 
premium heeft een modern design en grote panorama ramen die resulteren in een mooie blik over 
de camping. Meer privacy? U blindeert de ramen eenvoudig met de optionele window cover set! Alle 
materialen zijn extra zwaar uitgevoerd en verstevigd. Op geen enkel detail is bezuinigd dit in combi-
natie met een luxe stormpakket zorgt er voor dat de seizoensvoortentluifel als een huis staat!

Technisch gegevens
Diepte 240 cm

Gewicht ± 15 kg

AB- maat 106 t/m 344 cm

Materiaal dak Ten Cate All Season Touring 240 gr/m2

Materiaal zijwanden en Cate All Season Touring 240 gr/m2 en PVC- Textiel

Uitbreidings mogelijkheden
   Mesh voorwand 

Een mesh voorwand is ideaal bij warme dagen. Het ongedierte 
blijft buiten terwijl er frisse lucht in de voortentluifel komt. De 
voorwand wordt middels lussen aan de voortentluifel gemonteerd.

   Stormpakket 
Met een stormpakket versterkt u de voortentluifel maximaal,  
het stalen stormpakket bestaat uit 2 daksteunen, 4 staanders  
met beugelvoet en 4 stormstangen onder de ramen van de voor-
tentluifel. Ga voor zekerheid en laat niks aan het toeval over.

   Windowcover 
Meer privacy? Dek uw ramen af met de windowcover set,  
eenvoudig aan de binnenzijde te monteren middels lussen.  

Pluspunten
1
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Expand                   your holiday

Kamperen  
is heerlijk!

Garda

Ideaal, een droge instap en bescherming tegen de zon! Ideaal, een droge instap en bescherming tegen de zon! 
De Garda is een universele voortentluifel die aan de meeste voortenten past. De luifel kan middels een pees of inslag 
ogen aan een voortent gekoppeld worden. Met een diepte van 240 cm biedt de Garda bescherming tegen weers- 
invloeden. Breidt uw voortentluifel uit met een universele stormbandenset of een compleet frame voor extra stabiliteit. 

Technisch gegevens
Diepte 240 cm
Gewicht ± 4,5 kg

AB- maat 106 t/m 344 cm

Maatvoering 670 -1110 cm  

Materiaal dak Ten Cate/ Mehler

Inbegrepen
Handleiding, tenthuid, tentzak en inslag ogen.

Opties
Universele stormbandset van 3 of 5, koppelprofiel. 
Frame opties: 25 mm stalen luifelframe Quick-Grip,  
28 mm stalen luifelframe Quick-Grip, 28 mm aluminium 
luifelframe Quick-Grip of stokkenset staal 22 mm en 
aluminium 25 mm voorzien van Quick-Grip. 

Handig
Verkrijgbaar in kleine maten.
Passend op bijna alle voor- 
tenten.
Eenvoudig op te zetten.

Opzetgemak
Buistunnels.

Stabiliteit
Sterke peesverbinding.
Extra sterke verstevegings- 
platen t.b.v. inslagogen.
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Pluspunten

VoortentluifelsVoortentluifels

Beschikbare kleuren
Solid Anthracite Grey

Ocean Blue Grey
2
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Zo snel als een speerZo snel als een speer
De Quick reisluifel is de snelst op te bouwen reisluifel binnen ons  
assortiment. Binnen een mum van tijd is het doek door de rails van  
de caravan getrokken en kunt u genieten van de vakantie! Er zijn maar 
weinig reisluifels die sneller op te zetten zijn dan de Quick. Dankzij  
de standaard meegeleverde stormbanden kunt u voldoende spanning 
op het doek zetten waardoor de luifel stabiel staat. Met de optionele 
voor- en zijwanden creëert u meer bescherming tegen weersinvloeden. 
De Quick Reisluifel staat voor gemak!

Quick 

Technisch gegevens
Diepte 220 cm

Gewicht ± 5 kg

Frame Optioneel

Maat 50, 300, 350 en 400 cm

Materiaal dak Ten Cate 

Materiaal zijwanden Ten Cate

Fix-on pees Ja (4 mm) 

Fix-on clips Inclusief

Opties
Fix-on clips, frame opties: stokkenset 25 mm aluminium 
of 22 mm staal met Quick-Grip, 25 mm stalen luifelframe 
Quick-Grip, 28 mm stalen luifelframe Quick-Grip,  
28 mm aluminium luifelframe Quick-Grip, zijwand links 
met of zonder raam, zijwand rechts met of zonder 
raam en een voorwand. 

Inbegrepen
Handleiding, haringzak, mammoet haringen staal, 
stormbanden, tenthuid en tentzak.

Beschikbare kleuren
Solid Anthracite Grey

Meer weten?Meer weten?

Pluspunten
Handig
Verkrijgbaar in kleine maten.
Zeer snel op te bouwen dankzij 
het lichte gewicht.

Stabiliteit
Drie geïntegreerde stormband-
bevestiging op de hoeken en  
in het midden (bij maat 250 2x).
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Relaxen in een handomdraai  Relaxen in een handomdraai    
De Napoli dakluifel en Ravenna schuifluifel worden gekenmerkt door eenvoud en zijn speciaal ontwikkeld voor kampeer-
ders die reizen. De luifels zijn zeer snel op te bouwen en bieden bescherming tegen lichte weersinvloeden. De Ravenna 
schikt over een flexibele geïntegreerde zijwand die gelang de wind zowel links als rechts gebruikt kan worden. 

Technisch gegevens
Diepte 240 cm
Gewicht Napoli ± 4 kg

Ravenna ± 6 kg

Stokkenset Optioneel in het 22 mm 
staal of 25 mm aluminium

Maatvoering 670 -1110 cm  

Materiaal dak Ten Cate/ Mehler 

Fix-on pees Ja (4 mm)

Inbegrepen
Opbergfoedraal en 
afspanaccessoires.

Opties
Stokkenset 25 mm 
aluminium, stokkenset 
22 mm staal en een 
universele stormband-
set van 3. 

Napoli Ravenna

Beschikbare kleur
Grey 

Beschikbare kleuren
Solid Anthracite Grey

Ocean Blue Grey

ReisluifelsReisluifels ReisluifelsReisluifels

Grado

Een droge instap en bescherming tegen de zon Een droge instap en bescherming tegen de zon 
De Grado deurluifel is een snel te plaatsen zonnedak dat een droge instap of bescherming tegen de zon biedt.  
Dankzij de eenvoudige constructie is de luifel zeer snel op te bouwen en af te breken. Ideaal is een Sun-Blocker  
die u voor de luifel kunt hangen. De Sun-Blocker blokkeert de schittering van de zon in uw gezichtsveld.   

Technisch gegevens
Diepte 240 cm
Gewicht ± 2 kg

Frame Optioneel

Maat 250, 300, 350, 400 en 450 cm 

Materiaal dak Ten Cate/ Mehler

Fix-on pees Nee

Inbegrepen
Handleiding, kunststof tentharingen, scheerlijnen, 
tenthuid en tentzak.

Opties
Frame opties: stokkenset 25 mm aluminium of 22 mm 
staal met Quick-Grip, Sun-Blocker en universele 
stormbandset van 2 stuks voor maat 250 en van  
3 stuks voor de overige maten. 

Beschikbare kleuren
Grey Handig

Verkrijgbaar in kleine maten.
Zeer snel op te bouwen dankzij 
het lichte gewicht.

Sterk
UV bestendig biesband, 
duurzaam, slijtvast en goed  
te reinigen.
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Pluspunten

ReisluifelsReisluifels
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Meer weten?Meer weten?Meer weten?Meer weten?

Ravenna - eriba Napoli - eriba

Technisch gegevens
Diepte 240 cm

Gewicht ± 6 kg

Frame 25 mm stokkenset aluminium Quick-Grip

Geschikt voor Puck, Puck L, Pan/Familia, Triton en Troll

Materiaal dak Ten Cate/ Mehler

Fix-on pees Ja (4 mm) 

Fix-on clips Optioneel

Technisch gegevens
Diepte 240 cm

Gewicht ± 5 kg

Frame 25 mm stokkenset aluminium Quick-Grip

Geschikt voor Puck, Puck L, Pan/Familia, Triton en Troll

Materiaal dak Ten Cate/ Mehler

Fix-on pees Ja (4 mm) 

Fix-on clips Optioneel

Opties
Dakligger met knik en 
een stormbandset van 3. 

Inbegrepen
Handleiding, 25 mm 
aluminium stokkenset 
voorzien van Quick-Grip, 
kunststof tentharingen, 
scheerlijnen, tenthuid  
en tentzak.

Pluspunten
Handig
Speciaal ontwikkeld voor  
de ERIBA Touring.
Zeer snel op te bouwen dankzij 
het lichte gewicht.
Verschuifbare zijwand links en 
rechts te gebruiken alleen voor 
de Ravenna ERIBA.

Sterk 
UV- bestendig biesband 
duurzaam, slijtvast en gemak-
kelijk te reinigen.
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Beschikbare kleuren
Grey Solid Anthracite Grey

Beschikbare kleuren

Flexibel voor de Touring  Flexibel voor de Touring    Ideaal voor de touringIdeaal voor de touring
Dankzij de flexibele zijwand van de Ravenna kan de zij-
wand gelang de windrichting links of rechts geplaatst 
worden. De luifel biedt een riante beschutting tegen weers- 
invloeden dankzij de diepte van 240 cm. De luifel is voor-
zien van Fix-on pees ten behoeve van schroefloze tentogen 
genaamd Fix-on blokjes. U kunt de Ravenna opstellen 
middels drie 25 mm aluminium staanders voorzien van 
Quick-Grip . Wij raden een universele stormbandset en 
een aluminium dakligger met knik aan bij de Ravenna.

Licht in gewicht en snel op te zetten; dat zijn de eigen-
schappen van de Napoli reisluifel. De luifel biedt een riante 
beschutting tegen weersinvloeden dankzij de diepte van 
240 cm. De luifel is voorzien van Fix-on pees ten behoeve  
van schroefloze tentogen genaamd Fix-on blokjes. 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.
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Luxe en comfort verreik uw leefruimte! Luxe en comfort verreik uw leefruimte!   
Deze Lucca is speciaal ontwikkeld voor de Eriba Touring rijders. Deze 
solide luifel is uw ideale reispartner. Dankzij de uitritsbare zijwanden  
en optionele voorwand is de boogluifel flexibel te gebruiken als boogvoor-
tent of eenvoudige boogluifel. De panelen zijn voorzien van kwalitatief 
hoogwaardige 10 mm ritsen die allemaal afgedekt zijn door middel van  
een overslag tegen de regen en UV. Alle panelen kunnen individueel  
worden ingeritst. De voorwand kan optioneel worden voorzien van gordijn- 
en en als verandawand worden gebuikt.

Meer weten?Meer weten?

Lucca - eriba 

Technisch gegevens
Diepte 240 cm

Gewicht ± 20 kg

Frame 28 mm aluminium boogframe Quick-Grip

Geschikt voor Puck L, Pan/Familia, Triton en Troll

Materiaal dak Ten Cate All Season Touring 240 gr/m2

Materiaal zijwanden Ten Cate All Season Touring 240 gr/m2

Opties
Stormbanden (set van 3), aangepaste tochtstrook, 
aangepaste wielflap, gordijnen en voorwand.

Inbegrepen
Handleiding, 28 mm aluminium boogluifelframe 
voorzien van Quick-Grip, framezak, kunststof tent- 
haringen, trapspanners, tochtstrook* en wielflap*.

Pluspunten
Handig
Schuimkussens voor een 
optimale aansluiting op de 
caravan.
Uitritsbare zijwanden voorzien 
van sterke 10 mm rits.  

Opzetgemak
Luxe afspanbanden UV besten-
dig band met RVS D-Ring.
Quick-Grip stelsysteem voor 
het eenvoudig opspannen van 
de tentstokken.
Buistunnels met ritssluiting voor 
het gemakkelijk opspannen van 
het doek.

Stabiliteit
Drie geïntegreerde storm- 
bandbevestigingspunten op  
de hoeken en in het midden.
Fixeervoet op de buitenste 
staan- ders te fixeren met 
haringen.

Sterk 
Alle naden zijn voorzien van 
dubbele stiksels.
10 mm spiraalritsen voorzien van 
regen- en UV- overslag (zijwand).
UV- bestendig biesband. 
duurzaam, slijtvast en gemak-
kelijk te reinigen.
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Beschikbare kleuren
Solid Anthracite Champagne PVC Anthracite

* Let op! Standaard wordt er een basis model geleverd, heeft u een speciale 
tochtstrook en of wielflap nodig? Deze dient apart bij uw product te worden 
besteld.
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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 skottel- 
braai. Beschermt tegen weersinvloeden en UV.  
Vervaardigd uit TenCate doek. Afmeting: 70 x 63 cm

Luxe Draagtas
Leverbaar in drie maten:
S 82 x 25 cm / M 95 x 35 cm / L 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. Afmeting: 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. Afmeting: 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! Afmeting: 110 x 42 cm
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3 Disselhoes
9000200

Fietshoes
9000701

Skottelbraaihoes
9000700

1

Luxe draagtas
Small 9200704
Medium 9200705
Large 9200706

4

Kabeltas
9000708

7 Framezak
9000704

8 Tentzak
9000705

9

Frame en tenttas
Frametas 9100704
Tenttas 9100705

5 Kampeermeubeltas
9200808

6
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Framespanner
Span eenvoudig uw voortent of luifel op met een 
framespanner. Een goede afspanning bevordert  
de stabiliteit en voorkomt waterzakken.

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

Haringzak
Gemakkelijk opbergen van uw tentharingen.

Stormbandset
Stabiliseer uw voortent of luifel met een stormband-
set 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.

Stormzekeringsset
Maak uw voortent extra sterk met een stormzeke-
ringsset. Deze set kunt u bevestigen aan het hoek-
stuk van de voortent of een ondersteuningsstaander.

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. 

Raamluifel Classic - 185 x 80 cm
Biedt bescherming tegen zon en regen. Leverbaar 
met een staal frame voorzien van zuignappen.
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Altijd handigAltijd handig

Framespanner
2000030

Haringtrekker
2000031

Haringzak
9000706

1

Stormbandset
Set van 2 9000709
Set van 3 9000710
Set van 5 9000711

4

Rainblocker Raamluifel
9300401

7 Sunblocker Raamluifel
9200401

8 Classic Raamluifel
Staal frame Blauw/Grijs 9000401
Staal frame Antraciet/Grijs 9001401

9

Stormbandset Universeel
Set van 2 9100709
Set van 3 9100710
Set van 5 9100711

5 Stormzekeringsset
9300709

6
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OpbergersOpbergers
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Jubilee gesloten model
9100610

3

Jubilee windschermen die met de wind mee kunnen draaien!Jubilee windschermen die met de wind mee kunnen draaien!
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.

Technisch gegevens
Zijhoogte 105 cm

Middenhoogte 145 cm

Breedte 375 cm

Diepte 110 cm

Gewicht ± 9 kg

Frame Aluminium 25 mm

Incl. Quick-Grip Ja

Handig
Eenvoudig op te zetten.
Snel te verplaatsten.
Compact en licht in gewicht.

Stabiliteit
Dubbelwandige hoekstukken 
voor extra stabiliteit.

Sterk
25 mm aluminium Quick-Grip.

1
2

3

4

Pluspunten

WindschermenWindschermen

Inbegrepen
25 mm aluminium Quick-
Grip frame en opbergzak.

Jubilee XL raam
9100609

1 Jubilee 1/3 raam
9100608

2

Beschikbare kleur
Solid Anthracite Grey

Classic gesloten model
9000603

3

Classic windschermen die u uit de wind houden!Classic windschermen die u uit de wind houden!
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!

Technisch gegevens
Hoogte 140 cm

Breedte 500 cm

Diepte 50 - 170 cm

Gewicht ± 9 kg

Frame Staal 22 mm

Incl. Quick-rip Nee

Beschikbare kleur
Solid Anthracite Grey

Handig
Op verschillende manieren  
te plaatsen.

Sterk
22 mm stalen frame.

1

2

Pluspunten

WindschermenWindschermen

Inbegrepen
Afspanaccessoires,  
22 mm stalen frame, 
opbergzak en haringen.

Classic XL raam
9000601

1 Classic 1/3 raam
9000602

2
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Tochtstrook basic
Handig om de tocht tegen te houden! Deze tocht-
stroken 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 op maat
Bij Reda beschikken wij over een uitgebreide tocht-
stroken- 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

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 kunt deze wielflap ook  
op maat bestellen voor uw caravan of camper.

Wielflap Recht
Voor de afdichting van uw wielkast. Gemaakt
van hoogwaardig PVC. U kunt deze wielflap ook  
op maat bestellen voor uw caravan of camper.

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.
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 opberg-
vakken. 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 organi-
zers 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.
Verkrijgbaar in Solid Anthracite en Ocean Blue.

1 1

2
2

4
4

5

5

6

3 3

OrganizersOrganizersTochtstrokenTochtstroken

Organizer Wielflap Rond
9000521

Organizer Wielflap Recht
9000522

Tochtstrook Basic
9000200

1

Tochtstrook op maat
9000701

2

Tochtstrook met opbergboxen
9000700

3

1

Wielhoes
9000719

4 Organizer Small
9100707

3Wielflap Rond
9000514

5 Organizer Medium
9200707

4Wielflap Recht
9000513

6 Organizer Large
9300707

5

2
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Frame

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

Staal Aluminium

Diameter x wanddikte (mm) Diameter x wanddikte (mm)

Omschrijving Lengte (cm) Ø 22 x 1 Ø 25 x 1 Ø 28 x 1 Ø 32 x 1,5 Ø 25 x 1 Ø 28 x 1 Ø 32 x 1,5

1. Petondersteuningsstang 100 - 200 •• ••
200 - 280 •• ••
280 - 360 •• ••

2. Staander met puntdop / klem 170 - 260 •• •• •• •• ••
3. Staander met beugelvoet / klem 170 - 260 •• ••
4. Dakligger met haak 170 - 300 •• •• •• ••
5. Verandastang 70 - 120 ••

115 - 200 •• ••
170 - 260 •• ••

6. Dakligger met knik 110 - 180 ••
7. Staander met dop en doorn 110 - 200

165 - 250 •• ••
8. Tussendeel (in set van 2) 80 •• •• •• •• •• ••
9. Petondersteuning tussenstang 18 - 23 ••

28 - 33 ••
10. Ondersteuningsdakligger gebogen  145 - 205 ••

205 - 255 ••
11. Aandrukstang met beugelvoet / klem 170 - 270 ••

Eenvoudig opspannen
Ideaal voor het opspannen van  
uw frame en extra stokken zijn  
de Quick-Grip buisklemmen.  
Alle Reda voortenten en boog- 
luifels zijn standaard voorzien van 
het Quick-Grips.

Verkrijgbaar in de maten
22/19 mm, 25/22 mm,
28/25 mm, 32/28 mm
Laat u verassen door de eenvoud 
en het gemak van de Quick-Grip!

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 bouw-
jaar 2011 en aan de Kabe vanaf 
bouwjaar 2001/2002.

Handige toepassingen

Type KGType HType S

Milano de ideale schuurtentMilano de ideale schuurtent
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.  

Technisch gegevens
Diepte 140 cm / 210 cm

Breedte 210 cm

Nokhoogte 210 cm

Deur 170 x 140 cm (hxb)

Gewicht ± 14 kg

Frame Staal 22 mm

Materiaal TenCate

Incl. Quick-rip Nee

Beschikbare kleur
Metallic Grey Handig

Geïntegreerde stormband- 
bevestiging.
Grote oprolbare toegangsdeur 
met sterke clips.
Aan de achterzijde zit een 
24-uurs ventilatiekap.

Stabiliteit
Vier stormbandbevestigings-
punten op de hoeken.

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

1

2

3

4

5

Pluspunten

SchuurtentenSchuurtenten

Inbegrepen
Afspanaccessoires, 
22 mm stalen frame, 
grondzeil en opberg-
zakken.

Opties
Framespanner, storm- 
bandset (set van 4).
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30 - 35 cm30 - 35 cm

190 cm

Overzicht matenCaravan meten

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.

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!

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 meet- 
formulier 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.

Hoe bepaalt u de A-B maat?
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.

1

1 3

2

4

A

A B

B C

2

3

Omloopmaat
De omloopmaat is de maat 
vanaf de grond door de cara-
vanrails naar de andere kant van 
de grond. Wij meten ongeveer 
30 tot 35 cm 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 190 cm hoogte (links  
en rechts) de breedte van de 
caravan.

Hoogte
Meet de hoogte van de caravan-
rails (doe dit altijd in het midden 
van de caravan).

Dakmaat
U kunt de dakmaat meten  
door links op 190 cm hoogte  
te beginnen met de rails  
te meten tot de rechterzijde  
op 190 cm hoogte.

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.

4

X

XX

Merk

Model

Type

Bouwjaar

1. Omloopmaat cm

2. Breedte cm

3. Hoogte cm

4. Dakmaat cm

Info bij de hand 
van uw caravan

Boogtenten / Voortenten / Classicluifels
Maat Omloopmaat cm Exactmaat Omloopmaat cm

1 650 - 675

2 675 - 700

3 700 - 725

4 725 - 750

5 750 - 775

6 775 - 800

7 800 - 825

8 825 - 850

9 850 - 875 9E* 865 - 890

10 875 - 900 10E* 890 - 915

11 900 - 925 11E* 915 - 940

12 925 - 950 12E* 940 - 965

13 950 - 975 13E* 965 - 990

14 975 - 1000 14E* 990 - 1015

15 1000 - 1025

16 1025 - 1050

17 1050 - 1075

18 1075 - 1100

19 1100 - 1025

Voortentluifels
Maat A-B maat cm

1 106 - 118

2 119 - 130

3 131 - 143

4 144 - 155

5 156 - 168

6 169 - 180

7 181 - 193

8 194 - 205

9 206 - 218

10 219 - 230

11 231 - 243

12 244 - 255

13 256 - 268

14 269 - 280

15 281 - 293

16 294 - 305

17 306 - 318

18 319 - 331

19 -

Ravenna / Napoli
Maat Omloopmaat cm

1 670 - 710

2 710 - 750

3 750 - 790

4 790 - 830

5 830 - 870

6 870 - 910

7 910 - 950

8 950 - 990

9 990 - 1030

10 1030 - 1070

11 1070 - 1110

12 -

13 -

14 -

15 -

16 -

17 -

18 -

19 -

Ravenna / Napoli
Maat Lengte Rail cm

1 200

2 250

3 300

4 350

5 400

6 450 

7 -

8 -

9 -

10 -

11 -

12 -

13 -

14 -

15 -

16 -

17 -

18 -

19 -

* E = Exactmaat Heeft u een omloopmaat die precies 
in beide maten valt (bijv. 900 cm) dan raden wij u een 
exact maat aan. Deze maat valt precies tussen beide 
maten in.

MeetformulierMeetformulier
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Expand                   your holiday

Tentuitrusting

•• Inclusief      ••  Optioneel      - N.v.t.

Boog serie Classics serie Voortenten serie Erker Voortentluifel serie Reisluifels Eriba serie

Uitrusting
Lucca 

240
Lucca 

270
Lazise Lazise 

room 120
Lazise

uitbouw
Voor-
wand

Lucca 
Classic

Bologna 
Classic

Bel Fiore Milaan Sienna
uitbouw

Garda Genova Genova 
Season

Grado Quick Ravenna Napoli Eriba 
Ravenna

Eriba 
Napoli

Eriba 
Lucca

10 mm ritsen •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• - •• •• - - - - - - ••
24- uurs ventilatie - - •• •• •• - - - - - - - - - - - - - - - -

Nokventilatie •• •• •• •• - •• - - •• •• - - - - - - - - - - ••
Aantal stormbandbevestigingen 3 3 3 3 - - 3 3 2 2 3 - 5 5 - 3 - - - - 3

Afgedekte ritssluiting voorwand •• •• •• •• - •• - - •• - - - - - - - - - - - ••
Afgedekte ritssluiting zijwand •• •• •• - •• - •• •• •• •• - - •• •• - - - - - - ••
Afspan accessoires •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Afspanankers •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• - •• •• - - •• - - - ••
Afspanband Luxe met RVS D-Ring •• •• •• •• •• - •• •• •• •• •• - - •• - - - - - - ••
Buistunnels met rits dak •• •• •• •• - - •• •• •• •• - - •• •• - - - - - - ••
Buistunnels met rits zijwanden •• •• •• •• - - •• •• - - - - •• •• - - - - - - ••
Extra sterke versteveging •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• - •• - - - - ••
Fix-on clips •• •• •• - - - •• •• •• •• - - - - •• •• •• •• •• •• -

Fix-on pees •• •• •• - - - •• •• •• •• - •• - - •• •• •• •• •• •• -

Standaard frame •• •• •• •• •• - •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Framezak •• •• •• •• •• - •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Gordijnenset wit •• •• •• - - •• - - •• •• - - - - - - - - - - ••
Incl. stormbanden •• •• •• •• - - •• •• •• •• - •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Quick-Grip •• •• •• •• •• - •• •• •• •• - •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Tunnels t.b.v. Stormpakket - - - - - - - - - - - - - •• - - - - - - -

Serviceluik rits •• •• •• - - - - - •• •• - - - - - - - - - - -

Tentzak •• •• •• •• •• - •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Uitritsbare voorwand •• •• •• •• - •• - - •• •• - - - - - - - - - - ••
Uitritsbare zijwanden •• •• •• - - - •• •• •• •• - - •• •• - - - - - - ••
UV-Bestendig biesband •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Opklapbaar middenkruisstuk •• •• •• •• - - - - - - - - - - - - - - - ••
Trap afspanner •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• - •• •• - - - - - - ••
Elastiek afspanner - - - - - - - - - - - - - - - •• - •• - -

Kunststof tentharingen •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• - •• •• •• - •• - •• •• ••

Kamperen, 
worden we blij van!
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Om te wetenOm te weten Om te onthoudenOm te onthouden
   Lichtgewicht- camping 

Met lichtgewichtcamping bedoelen we 
korte vakantieverblijven van enkele dagen. 
Materialen zijn extra licht uitgevoerd, 
compact in pakformaat en eenvoudig  
op te bouwen.  

  Reis- camping 
Reiscamping is speciaal ontwikkeld voor 
een korte stand tijd van enkele weken  
tot maanden. Deze flexibele categorie  
is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld  
3 tot vier weken Italië. U kunt de stand  
tijd verlengen middels frame upgrades. 
Opzet gemak, comfort en stabiliteit  
spelen een belangrijke rol bij reiscamping.  

 
  Seizoen- camping 

Van de lente tot de herfst op een plek 
verstaan wij onder seizoencamping, 
hoogwaardige materialen en functionele 
detailoplossingen kenmerken onze 
seizoen producten. Extra verzwaarde 
frames zorgen voor extra stabiliteit 
 en zekerheid zodat u optimaal van  
uw seizoen kunt genieten. 
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Kamperen, volop genieten in de buitenlucht!Kamperen, volop genieten in de buitenlucht!
Voor iedereen is kamperen anders, de een staat een paar 
dagen op een kampeerterrein en trekt weer door, terwijl de 
ander liever een seizoen op een vaste plaats staat. Al onze 
producten worden afgestemd op het soort gebruik. Zo maken 
wij onderscheid tussen reis, tour en seizoencamping. Binnen 
deze drie categorieën worden alleen hoogwaardige kwaliteits-
materialen gebruikt. 

Een voortent bestaat uit twee componenten, het tenthuid  
en het tentframe. Zowel het tentframe als tentdoek is af te 
stemmen op uw gebruikersdoel. Binnen ons assortiment 
kennen wij twee soorten materialen voor het tentframe: staal 
en aluminium. Staat u aan de kust? Dan raden wij altijd een 
verzwaard frame aan. Reist u veel? Dan is een aluminium 
frame ideaal! Staal is sterker dan aluminium daarin tegen  
is aluminium weer lichter. Beide materialen worden geleverd 
in 22, 25, 28 en 32 mm. Wij raden verzwaarde frames aan  
in de volgende situaties; u staat: aan de kust, op een seizoen-
plek, openkampeerterrein dat windgevoelig is of als u een 
grote omloopmaat heeft. Alles groter dan maat 13 beschouwen 
wij als een grote omloopmaat. 

De levensduur van een tenthuid of frame heeft u zelf in de 
hand, beide componenten zijn onderhoudsgevoelig. Onder-
houd u uw product goed? Dan gaat het product langer mee 
en heeft u meer kampeerplezier! Onze producten worden 
intensief blootgesteld aan verschillende weersinvloeden; 
temperatuurverschillen resulteren in condensvorming, een 
vochtige tent opbergen en of koken in de voortent of luifel  
kan leiden tot schimmelvorming in het tentdoek en het zout  
bij de kust kan resulteren in roestvorming. Natuurlijk kunt u 
 dit voorkomen, als u de producten naar behoren onderhoud. 

Volg daarom altijd de onderhoud instructies die bij uw 
product worden geleverd. Mocht u geen instructie hebben 
ontvangen? Wij adviseren u graag over de materialen  
en het onderhoud hiervan. Tevens zijn handleidingen en 
adviezen te downloaden op onze website.

Desondanks wij topklasse materialen gebruiken kunnen er 
afwijkingen in de weefselstructuur, coating en of kleur zitten. 
Over deze minuscule afwijkingen hoeft u zich geen zorgen  
te maken, wij garanderen u de kwaliteit die wij u beloven. 
Kleine afwijkingen vallen niet onder garantie, komt de afwijking 
veel voor dan lossen wij dat voor u op. Het kan voorkomen  
dat er materialen in het raamfolie doordrukken, 95% hiervan 
verdwijnt tijdens het gebruik met warm weer. De overige  
5% ontkomt u niet aan, wij doen er alles aan om uw ramen  
zo goed als mogelijk te beschermen. Het folie dat hiervoor 
gebruikt wordt kunt u in onze webshop bij bestellen. Naden 
kunnen in het begin iets lekken, dit komt omdat de naald 
groter is dan het garen. Deze naden trekken altijd dicht, bij de 
een kan dit na een regenbui zijn en bij de ander na meerdere 
regenbuien. Dit hangt er net vanaf wat de weer condities zijn. 

Waarom zouden wij deze thema’s in onze catalogus zetten? 
Het zijn thema’s die voor kunnen komen bij alle leveranciers 
en producenten van voortenten. Wij attenderen u hier graag 
op. Bij Reda hebben we service en transparante informatie-
voorziening hoog in het vaandel. Een goed geïnformeerde 
klant weet wat hem te wachten staat en ervaart meer plezier 
van zijn product. 

Onze klanten zijn onze ambassadeurs we hopen u te mogen 
verwelkomen als Reda ambassadeur. 

NEDERLANDS 
PRODUCT

HOOGWAARDIGE 
MATERIALEN

HANDGEMAAKT

Expand                   your holiday
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Meer weten?Meer weten?
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

Marchandweg 21a
showroom op nr 19
3771 ML Barneveld

0342 47 33 51
info@redatenten.nl

Openingstijden
Ma - Vr 08.30 - 12.30 uur
 13.30 - 17.00 uur

redatenten.nl


