NIEUW! Special Edition

Vanaf

€1.350,Sevilla SR 300. 3 meter diepe seizoenstent!
De nieuwe Sevilla SR 300 is een supercomfortabele 3 meter diepe voortent die op meerdere terreinen inzetbaar
is. De Sevilla SR 300 is uitgevoerd met het oersterke TenCate All Season Residential tentdoek in de extra
duurzame 260 gr/m2 kwaliteit. Vochtregulerend en afwasbaar. Perfect geschikt voor gebruik in het hele seizoen
van ca. maart tot oktober. Standaard uitgevoerd met een robuust 28 mm. stalen PowerGrip frame inclusief
petluifelversterking. Deze 3 meter diepe voortent is de ideale gezinstent, eventueel uit te breiden met een
praktische uitbouw of een mooie bijpassende voortentluifel.
Afsluitbare ventilatie in de nok en 2 aparte ventilatiepanelen in de zijwand zorgen voor een aangenaam
binnenklimaat. De dubbele slikstroken zorgen voor een optimale afsluiting.

Alle voordelen op een rij







TenCate Residential 260 gr/m2 topkwaliteit tentdoek
Dubbele slikstroken. Afsluitbare nokventilatie
Dakmateriaal extra metalliek gecoat, binnenzijde bedrukt.
Vier ingangsmogelijkheden, deur links en deur rechts in de voorwand
Grote panoramaramen met afsluitbare ventilatiepanelen
28 x 1 mm stalen frame inclusief PowerGrip en petluifelversterking

 brand-camping.nl/sevilla300
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Adviesprijs Euro

€ 1.800,-

€ 1.910,-

€ 1.950,-

€ 1.970,-

€ 2.020,-

€ 2.070,-

€ 2.090,-

€ 2.160,-

Actieprijs Euro

€ 1.350,-

€ 1.435,-

€ 1.460,-

€ 1.475,-

€ 1.515,-

€ 1.550,-

€ 1.570,-

€ 1.620,-

Brand & Co bv
Robbertsmatenstraat 13
8081HL Elburg
Telefoon 0525-682579
E-mail info@brand-camping.nl






facebook.com/brandvoortent
twitter.com/brandvoortent
instagram.com/brandvoortent
youtube.com/brandvoortenten

Optioneel uit te breiden met een passende voortentluifel (model Solair, Parasol XL of Parasol HD)

Vanaf
€685,-

€34,50

€515,Als accessoire leverbaar: uitbouw voor de rechterzijde

SHS – het schroefloze bevestigingssysteem (5 stuks)

Standaarduitrusting
Afgedekte ritsen zijwand

Gordijnen met runners

Tochtstrook wielflap

Afsluitbare nokventilatie

Petluifelversterking

Vochtregulerend

Afwasbaar

PowerGrip

Zijwanden uitritsbaar

Dubbele slikstroken

Stalen frame 28 x 1 mm

Zware kwaliteitsritsen YKK

Dak metalliek

All Season Residential

3 meter diep

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.

