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Opal 280 - Seizoenstent in rond design!
De Opal 280 is een moderne rond vormgegeven voortent uitgevoerd in een royale diepte van 280 cm. Dankzij de 
gebruikte materialen is deze voortent uitermate geschikt voor een lang kampeerseizoen en als seizoenstent. 
Het dakmateriaal is vervaardigd van hoogwaardige TenCate Residential tentdoek in de extra zware 260 grams 
kwaliteit. Variabele deurpositie in het front: de deur is zowel uiterst links als rechts van het midden te plaatsen. 
De voortent beschikt over meerdere afsluitbare ventilatiepanelen. Optimale afwatering, maar liefst 5 ventila-
tiepanelen, en veel licht en ruimte door de ronde boogvorm in combinatie met de grote ramen.

Alle voordelen op een rij

 Dakmateriaal: Ten Cate All Season Residential 260 gram

 Frame: Stalen frame 28 x 1 mm. incl. PowerGrip-systeem en petluifelversterking.

 Standaard: 5 dakliggers en 5 staanders

 Variabele deurpositie

 Afsluitbare nokventilatie

   brand-camping.nl/voortent/seizoenstenten/opal-280
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€ 2.750,- € 2.805,-

€ 2.065,- € 2.105,-

€ 2.845,- € 2.920,-

€ 2.135,- € 2.190,-

€ 3.015,- € 3.075,-

€ 2.260,- € 2.305,-

€ 3.195,-

€ 2.395,-

Adviesprijs Euro

Actieprijs Euro

Leverbare maten

Omloopmaat cm
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Nieuw! Special Edition

Diepte
280 cm



Standaarduitrusting
Zware ritsen YKK

 Dubbele slikstroken

 Easy-Zip zijwanden

 Stalen frame 28 x 1 mm

 TenCate All Season 
 tentdoek 260 grams

Gordijnen met runners
4 afsluitbare 

 ventilatiepanelen
Petluifelversterking

 PowerGrip

 Tochtstrook wielflap

Multifunctionele 
 afspanstrook

Afsluitbare nokventilatie

 5 dakliggers en 5 staanders

 Variabele deurpositie

 Tie-down spangespen

Optioneel uit te breiden met een passende voortentluifel Rondo

Als accessoire leverbaar: Mistral stombandset SHS – het schroefloze bevestigingssysteem (5 stuks)

QR-code scannen

Scan de QR-code en ga direct naar de website om de tent verder te bekijken. U kunt de 
code op uw IOS toestel via de normale camera scannen of met de app QR Code Reader 
op uw Android toestel.

Vanaf
€525,-

€36,30€59,20


