3580

Standaard voorzien van 3
ladderspanners aan
de binnenzijde voortent
model Topline model 2006.

3581

Om de voorwand strak op
de plaats te houden is de
voorwand, van het
model Topline 2006,
voorzien van een huls.

3589

3624

Bijna alle ritsen, in de Topline

Afdekkleppen van
de ventilatieramen zijn
met ritssluiting.

2006 modellen, zijn afgedekt.
Deze bieden bescherming
tegen weersinvloeden.

3623 3622

Alle voortenten Topline 2006
zijn voorzien van een multifunctionele aansluitdriehoek en
van een slikrand naar binnen.

3591

3594

3583

3597

Om uw voortent stormvast
te zetten zijn er stormbandclips
bevestigd aan de
Topline 2006 modellen.
(Stormbanden optioneel).

Voor stabiliteit extra stang

Goldcamp tenten zijn
standaard voorzien van
kwalitatief goede gordijnrunners en gordijnen.

Voor stabiliteit in elke
voortent een stabiel frame,
goudkleurig Ø 25 mm.
Extra stormstok 7.95

6861

6863

6873

019

Ten Cate doek W.M.19
van model 2006 is voorzien van print en extra
versterking in de hoeken.

Elke Goldcamp voortent is
voorzien van SHS-koord voor
een schroefloze
bevestiging, de SHS-clips
zijn optioneel.

2006 zijn inclusief fraai
passende gordijnen.

In de nok van de
voortent zit meestal
deze afsluitbare
ventilatie-opening

Bij alle voortenten is
een passende voortentluifel leverbaar.

Op de tentzakken zit nu plastic
hoes (A-4 formaat) genaaid
om opbouwschema,
beschrijving etc. in te doen.

Goldcamp voortenten zijn
allemaal voorzien van een
strip waaraan een erker
kan worden bevestigd.

Handige inleghoek voor
een verandastang.
Deze houdt hem dan op
de goede plaats.

6830

Extra stevige bandjes om
de ritsen te ontlasten.
Zodat er minder spanning
op komt te staan.

in de petluifel bij de
Goldcamp Topline serie.

Bijna alle Topline 2006
modellen zijn uitritsbaar
en dus ook als luifel
te gebruiken.

6824

In het midden van de tent en
bij de deur de sterke ladderspanners kruislings plaatsen

3616

Goldcamp tenten zijn
standaard voorzien van
meerdere extra
afpanpunten.

Voor elke caravan is
er een passende
raamluifel al vanaf ...

3576

Goldcamp erker
Ten Cate. 210 x 140 cm.
Met 4-poots frame.
Nu voor 255.-

6879

Alle voortenten model

6832

Alle voortenten zijn voorzien
van hyperfunctionele aansluitdriehoek. Past daardoor ook
aan aerodynamische caravans.

