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Trento 240. Topkwaliteit voor een superscherpe prijs!

De Trento 240 is een scherp geprijsd actiemodel met een praktische gebruiksdiepte van 240 cm. Licht in gewicht 
en makkelijk op te zetten. Het dakmateriaal is vervaardigd in de hoogwaardige TenCate TC TOURING 
kwaliteit. De 5 losse tentdelen (dak, 2 zijwanden en 2 voorwandhelften) zijn praktisch tijdens op en afbreken 
van de voortent en tevens makkelijk mee te nemen onderweg. De Trento 240 is uitgevoerd met 2 verwisselbare 
fronthelften, hierdoor kan de halfronde deur in de voorwand zowel links van het midden als uiterst rechts 
worden geplaatst. Standaard uitgevoerd met dubbele slikstroken.

Alle voordelen op een rij
 Dakmateriaal: TenCate TC Touring 240 gram
 Frame: stalen frame 25 x 1 mm
 Standaard vanaf maat 10: 5 dakliggers en 5 staanders
 Dubbele slikstroken. Permanente nokventilatie
 Variabele deurpositie

   brand-camping.nl/voortent/actie/trento-special-edition-2020/
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NIEUW! Special Edition

Vanaf
€845,-



Standaarduitrusting
 Afgedekte ritsen zijwand

 Permanente nokventilatie

 Afwasbaar

 Gordijnen in voorwand

 Stalen frame 25 x 1 mm

 Tochtstrook wielflap

 YKK kwaliteitsritsen

 240 cm diep

 Vochtregulerend

 Dubbele slikstroken

 

 Variabele deurpositie

 5 losse tentdelen

 Zijwanden met ventilatie

 Uitbouw mogelijk

 Zijwanden uitritsbaar

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

Tegen meerprijs leverbaar: lichtgewicht aluminium PowerGrip frame 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.

€34,50
Vanaf

€150,-


