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VOORTENTEN & LUIFELS

Maak jouw droomcaravan compleet met de
juiste keuze voor uitbreiding van je caravan,
namelijk een voortent en/of luifel. Of misschien

NIEUW !

nog een extra schaduwplaats d.m.v. een trendy
air-shelter. Wij selecteren de ‘bestsellers’ uit
het overgoten gamma voortenten & luifels
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SNELZET VOORTENT
De Mistral is super snel en eenvoudig op te zetten en ideaal voor caravankampeerder die na enkele dagen weer doortrekken
of er een weekend op uit trekken. De Mistral All season is een extra grote variant, vervaardigd van het sterke Ten Cate All
Season tentdoek. Dit maakt deze universele voortent ook geschikt voor langduriger gebruik van de lente tot aan de herfst. Of
de prijsgunstige Mistral Ripstop in de lichte weathertex stof, ideaal voor caravanners die na enkele dagen weer doortrekken
naar een volgende bestemming.

MISTRAL RIPSTOP

GEWICHT
12 KG
VAST

TOURING
ZOMER

+ WEEKENDS

4 SEIZOENS

MISTRALL ALL SEASON XL

GEWICHT
21 KG
VAST

TOURING
ZOMER

+ WEEKENDS

KENMERKEN

4 SEIZOENS

KENMERKEN

Snetzettent met eenvoudig U-frame.

Tente cate ‘ALL seaon’ textieldoek

Weathertex polyester, PU gecoat 4000mm
textieldoek

3m60 breeds x 2m40 diep

3m breed x 2m40 diep

Universele voortent / deeltent

Universele voortent / deeltent
Ideaal voor gebruik in korte weekends.

Normaal € 427,Actieprijs

25mm Easy grip staal frame

Voordeel € 128,-

€ 299,-

Geschikt voor langduriger gebruik van de lente tot
aan de herfst

Normaal € 1.027,Actieprijs
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Voordeel € 278,-

€ 749,-

VOORTENTEN & LUIFELS

Bestsellers & acties

SHELTER AIR TENT
De trend van vandaag zijn de oppompbare snelzet shelters. Deze plaats je makkellijk en snel bij de caravan. Of het nu voor
het korte weekend is of op doorreis. De Kampa Shelter plaats je gelijk waar op jouw kampeerplaats als extra schaduwplaats
i.c.m jouw voortent/luifel. De Kampa Sunhine Air pro zorgt er dan terug voor dat je kan genieten van een lichtgewicht shelter
die rechtstreeks aan jouw caravantentrail kan vastgemaakt worden. Kenmerkend, shelters & luifels vangen vangen veel wind
en in het ergste geval kan uw caravan beschadigd raken. Dat probleem hebt u niet met de Sunshine AIR Pro. Het AirFrame
blaast u in een mum van tijd op en zal uw caravan nooit beschadigen

KAMPA SUNSHINE AIR PRO 400

KAMPA SHELTER 400x400

!
TREND

GEWICHT
8 KG
TOURING

VAST

ZOMER

+ WEEKENDS

4 SEIZOENS

GEWICHT
38 KG
TOURING

VAST

ZOMER

+ WEEKENDS

KENMERKEN

4 SEIZOENS

KENMERKEN

Weathershield™ Pro-doek met dubbele coating

Weathershield™ 6000 polyester material

4m breed en 2m50 diep

Afmetingen : 4m x 4m

Optionele zijwanden set.

Voorzien van 4 zijpanelen.

Incl. Downdraught-handpomp met groot volume

Incl. Downdraught-handpomp met groot volume

Incl. tochtstrook, aandrukstangen en draagtas.

Inclusief draagtas

Normaal € 525,Actieprijs

Voordeel € 110,-

€ 415,-

Normaal € 570,Actieprijs

Voordeel € 175,-

€ 395,47

meer info & voorwaarden in de showroom of via onze website
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TOUR VOORTENT

BESTSELLER

VENTURA 250 - FIBRE MAX

Eenmaal op de eindbestemming
aangekomen willen jullie genieten. Met
deze twee geselecteerde tour voortenten
heb je het beste materiaal van doen. Het
superlichtgewicht glasfiber frame zorgt
voor een makkelijke en beperkte opzettijd.
Deze tenten hebben het voordeel dat

DIEPTE
250 CM

ze de volledige contour van de caravan
volgen. Maximale benutting van plaats en

PRIJZENTABEL

voortreffelijk wind- en waterdicht door de
aansluiting in de caravanrail.

FRAME
Fibre

FIBRE IXL

Maat
G16 // 900 - 915 - 925 - 940

€ 1.494,-

G18 // 950 - 962 - 975 - 989

€ 1.634,-

G19 // 1000 - 1015- 1025

€ 1.812,-

G20 // 1050 - 1075

€ 1.869,-

De Ventura D250 van Isabella is licht van gewicht
en ook nog eens makkelijk schoon te houden door
de uitwendige coating. Hierdoor is deze voortent
uitermate geschikt als reistent. Als je tijd wilt besparen
bij het kamperen, is de Ventura D250/D300 echt iets
voor jou. Alle delen zijn neerrolbaar en uitneembaar,
hierdoor kan de Ventura D250/D300 op warme dagen
tevens gebruikt worden als zonneluifel.

TOURING
ZOMER

VAST
+ WEEKENDS
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4 SEIZOENS

VOORTENTEN & LUIFELS

Bestsellers & acties

ACTIEPRIJS
Luifel & voortent in één !

MULTI NOVA EXCELLENT
incl. BLACK FIBRE FRAME

R!

TOPPE

DIEPTE
240 CM

FRAME
Black Fibre Tech

PRIJZENTABEL

BLACK FIBRE
TECH FRAME !!!
DKW ACTIEMODEL

Maat

De Multi Nova Excellent is een combinatie
van luifel en voortent. Deze multifunctionele

11

900 - 925

€ 1.250,-

12

925 - 950

€ 1.260,-

Ten Cate All Season tentdoek. Alle

13

950 - 975

€ 1.280,-

wanden zijn naar wens in- en uitritsbaar

14

975 - 1000

€ 1.340,-

en de beide zijwanden zijn voorzien van

15

1000 - 1025

€ 1.430,-

16

1025 - 1050

€ 1.450,-

17

1050 - 1075

€ 1.480,-

wordt aangeboden als actie inclusief het

18

1075 - 1100

€ 1.510,-

lichtgewicht Fibre Tech glasfiber frame

19

1100 - 1125

€ 1.530,-

luifel/voortent is gemaakt van topkwaliteit

een fraai gestileerd halfrond afsluitbaar
gaasvenster. De voorwand heeft twee
deuren. Deze schitterende luifel/voortent

TOURING
ZOMER

VAST
+ WEEKENDS

4 SEIZOENS
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SEIZOENS VOORTENT

BESTSELLER

COMMODORE NORTH - CARBON*X

Op jullie kampeerplaats breng je veel tijd
door in de voortent gedurende het gehele
kampeerseizoen. Je gebruikt je voortent
als woonkamer, eetkamer, opbergruimte en
ontmoetingsruimte. In het ruime aanbod
DIEPTE
300 CM

selecteerden wij deze twee voortent.
De nieuwe en gunstig geprijsde Dorema

PRIJZENTABEL

Smaragd 270 met afneembare slikranden

FRAME
CarbonX

FIBRE

en de performante Isabella Commodore

Maat

North met scandinavische looks. Succes

G16 // 900 - 915 - 925 - 940

€ 2.525,-

G18 // 950 - 962 - 975 - 989

€ 2.743,-

G19 // 1000 - 1015- 1025

€ 2.918,-

G20 // 1050 - 1075

€ 3.049,-

G21 // 1100 - 1125

€ 3.344,-

G22 // 1150 - 1175

€ 3.413,-

verzekerd op de camping!

De Commodore North is een 3 meter diepe
voortent een zeer fraaie uitstraling. Het ademend
Isacryl materiaal is bijzonder kleurvast en zorgt
samen met de ingebouwde nokventilatie voor
een aangenaam binnenklimaat. Op warme dagen
bieden de insectenhorren in de beide zijwanden
voor voldoende ventilatie.
TOURING
ZOMER

VAST
+ WEEKENDS
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4 SEIZOENS

VOORTENTEN & LUIFELS

Bestsellers & acties

ACTIEPRIJS
R!

TOPPE

SMARAGD 270 °STEEL 28MM

NIEUW
2020
Afneembare slikranden
DIEPTE
270 CM

FRAME
Fibre

PRIJZENTABEL
Maat

NIeuw voor 2020. De nieuwe Dorema Smaragd 270 is

STAAL 28MM

FIBRE-TECH

DKW
ACTIEMODEL

DKW
ACTIEMODEL

dé perfecte mix van design en maximale functionaliteit.
Deze 2m70 diepe voortent is vervaardigd uit topkwaliteit
Tent Cate All season tentdoek.

11

900 - 925

€ 1.430,-

€ 1.580,-

Met strakke lijnen ontstaat er een geheel nieuwe look.

12

925 - 950

€ 1.470,-

€ 1.620,-

Afneembare slikranden waardoor het schoonmaken en

13

950 - 975

€ 1.490,-

€ 1.675,-

afbreken kinderspel wordt. Met de extra hoge ramen

14

975 - 1000

€ 1.580,-

€ 1.550,-

15

1000 - 1025

€ 1.585,-

€ 1.775,-

16

1025 - 1050

€ 1.650,-

€ 1.815,-

17

1050 - 1075

€ 1.680,-

€ 1.850,-

18

1075 - 1100

€ 1.710,-

€ 1.875,-

19

1100 - 1125

€ 1.740,-

€ 1.910,-

19

1125 - 1150

€ 1.770,-

€ 1.935,-

19

1150 - 1175

€ 1.795,-

€ 1.965,-

19

1175 - 1200

€ 1.825,-

€ 1.995,-

en grote ventilatievensters in de zijwanden, ervaar
je kampeercomfort. Dit maakt de Smaragd 270 zeer
geschikt voor zowel de toer- als de seizoen kampeerder.

° MET STAAL 28MM - Seizoen
TOURING
ZOMER

+ WEEKENDS

VAST
4 SEIZOENS

°° MET FIBRE TECH - Touring
TOURING
ZOMER

VAST
+ WEEKENDS

4 SEIZOENS

51

meer info & voorwaarden in de showroom of via onze website

WWW. DKWCARAVANS .BE

Alle info op www.brand-camping.nl



BRAND PALLAZO OOK VERKRIJGBAAR ALS SEIZOENSVOORTENT
TOPAS °3M of 3M50

NIEUW
2020
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RIOGRANDE °2M80 of 2M40

VOORTENTEN & LUIFELS

Bestsellers & acties

4 -SEIZOENS VOORTENT
Een 4-seizoenentent is geschikt voor permanent gebruik het hele jaar door. Robuuste wintervaste voortenten
die ook in de herfst en wintermaanden op jouw vaste kampeerplaats kunnen blijven staan. Deze voortenten
zijn standaard uitgevoerd met een dubbelzijdig gecoat PVC dak en zijwandmateriaal. Makkelijk afwasbaar
en vochtbestendig.

BESTSELLER

PALAZZO 280 °STEEL 28 MM
POWERGRIP

MET DUBBELE SLIKRANDEN

OPTIE ° OPROLBARE
LUIFEL ONDER PETLUIFEL

PRIJZENTABEL

OPTIE ° UITBOUW

STAAL 28 mm
incl Powergrip

Maat

STANDAARD ° RAAMKLEPPEN

DIEPTE
280 CM

FRAME
Staal 28mm

De Palazzo maakt kamperen in alle 4 seizoenen
heerlijk. Dankzij de toepassing van duurzame
PVC polyestercoating in dak-zijwanden is deze

12

918 - 938

€ 2.960,-

21

939 - 958

€ 2.995,-

is 2m80 diep en heeft een naadloos dak!

13

959 - 977

€ 3.020,-

In deze 4-seizoenstent zijn het dak en

31

978 - 1001

€ 3.065,-

14

1002 - 1025

€ 3.155,-

41

1026 - 1051

€ 3.170,-

15

1052 - 1075

€ 3.245,-

16

1076 - 1095

€ 3.760,-

17

1096 - 1115

€ 3.985,-

18

1116 - 1135

€ 4.050,-

19

1136 - 1155

€ 4.140,-

GX

meer dan 1155

€ 4.655,-

geschikt om het hele jaar te kamperen. De tent

zijwanden vervaardigd uit robuust dubbelzijdig
PVC-tentdoek. Bijzonder kenmerken zijn de
dubbele tochtflappen en de raamklepen. Ideaal
bij het seizoenskamperen en in de winter.

TOURING
ZOMER

VAST
+ WEEKENDS

4 SEIZOENS
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CLUB AIR PRO

CLUB AIR ALL SEASON

NIEUW
2020

GEWICHT
24 KG
TOURING

VAST

ZOMER

+ WEEKENDS

4 SEIZOENS

GEWICHT
38 KG
TOURING

VAST

ZOMER

+ WEEKENDS

KENMERKEN

4 SEIZOENS

KENMERKEN

Weathershield™ Pro-doek met dubbele coating

Ademend Weathershield™ Four-Season-doek

3m30 (390 of 450) breed en 2m75 diep

3m30 (of 3m90) breed en 2m75 diep

Uitritsbare zij- & voorpanelen

Uitritsbare zij- & voorpanelen

Incl. Downdraught-handpomp met groot volume

Incl. Downdraught-handpomp met groot volume

Incl. tochtstrook

Incl. tochtstrook en aandrukstangen

Incl. gordijnen voor alle ramen

Incl. gordijnen voor alle ramen

Incl. ruime draagtas

Incl. ruime draagtas

Normaal € 1.690,-

Voordeel € 340,-

Actieprijs 330
390

€ 1.350,-

€ 1.450,-

450

€ 1.575,-

Normaal € 2.125,-

Voordeel € 440,-

Actieprijs 330
390
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€ 1.700,-

€ 1.800,-

450

N.v.t.

VOORTENTEN & LUIFELS

Bestsellers & acties

AIR-VOORTENT
Kampa AIR tenten voor de caravan, de revelatie
van de voorbije jaren! Geen gesleur of ongemak
meer met het opzetframe. Simpelweg jouw
Kampa in de voortentrail glijden. Sluit de
handpomp of elektrische pomp aan op slechts
één blaaspunt en je pompt binnen de kortste tijd
de voortent tot zijn vorm. Klaar! ... Neerlaten?
Geen probleem, dit gaat nog sneller. Ideaal voor
het gebruik bij mindere weersomstandigheden
tijdens een kort verblijf op de camping.

GRANDE AIR PRO

GRANDE AIR ALL SEASON

GEWICHT
27 KG
TOURING

VAST

ZOMER

+ WEEKENDS

4 SEIZOENS

GEWICHT
22 KG
TOURING

VAST

ZOMER

+ WEEKENDS

KENMERKEN

4 SEIZOENS

KENMERKEN

Weathershield™ Pro-doek met dubbele coating

Ademend Weathershield™ Four-Season-doek

3m30 (of 3m90) breed en 2m75 diep

3m30 (of 3m90) breed en 2m75 diep

Uitneembaare zijwanden, voorwanden op te rollen

Uitneembaare zijwanden, voorwanden op te rollen

Incl. Downdraught-handpomp met groot volume

Incl. Downdraught-handpomp met groot volume

Incl. tochtstrook & gordijnen voor alle ramen

Incl. tochtstrook & gordijnen voor alle ramen

Optionele uitbouw op totale hoogte vd tent !

Optionele uitbouw op totale hoogte vd tent !

Incl. ruime draagtas

Incl. ruime draagtas

Normaal € 1.531,Actieprijs 330

Voordeel € 306,-

€ 1.225,390

Normaal € 1.875,-

Voordeel € 375,-

Actieprijs 330

€ 1.350,-

390

€ 1.500,-

€ 1.650,-
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ADVIES! vanaf 4m luifel ... Extra steunpoot voor luifel
Prijs

€ 69,-

1200

GEWICHT
(4m) 15 KG

6300

NIEUW
2020

GEWICHT
(4m) 29 KG

KENMERKEN

KENMERKEN

Etuiluifel, in de rail geschoven van de caravan
Uitval 2m50 diep

Cassetteluifel bovenop het dak van de caravan
met uitdraaizwengel
LED verlichting optioneel mogelijk

Doekkleur 31
Lengte mogelijk van 2m30 tot 5m50
Uitbreiding met Smart Panels mogelijk !
Prijsgunstig & makkellijk uit te nemen.

Uitval 2m50 diep
Lengte mogelijk van 2m60 tot 5m
Uitbreiding met Smart Panels mogelijk !
Uitbreidbaar met motor 12v !

Inclusief
montage

Prijs / 4m
Prijs / 4,5m

€ 480,€ 550,-

Inclusief
montage
& roofadpater

Prijs / 4m
Prijs / 4,5m
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€ 1.425,€ 1.525,-

VOORTENTEN & LUIFELS

Bestsellers & acties

LUIFELS
De dak- en de etuiluifel zijn volledig ‘hot’ bij de
caravankampeerders. Voor wie wil rondtouren is
dit een ideale uitbreiding op de caravan. Heerlijk
te gebruiken voor de tussenstops onderweg naar
de vakantiebestemming. Snel opgezet!
Mogelijkheid tot een optionele LED verlichting.
Kortom, een minimum aan werk. Uitbreidbaar
met voor- en zijwanden en/of luifeltent voor
bescherming tegen regen of zon.

LED VERLICHTING
TOURING
ZOMER

VAST
+ WEEKENDS

4 SEIZOENS

Prijs
incl. montage

€ 195,-

9200
Zijwanden & voorwanden luifels

GEWICHT
(4m) 42 KG

KENMERKEN
Extra versterkte cassetteluifel bovenop het dak
met uitdraaizwengel

Zijwand Rainblocker G2 - Large - Uitval 2m50
Prijs

LED verlichting optioneel mogelijk
Lengte mogelijk van 4m tot 6m
Uitval 3m diep

Zijwand Rainblocker G2 - Large - Uitval 3m
Prijs

Uitbreiding met Smart Panels mogelijk !
Uitbreidbaar met motor 230v !

Inclusief
montage
& roofadpater

Prijs / 4,5m
Prijs / 5m

€ 1.875,-

€ 199,-

€ 249,-

Voorwand Sunblocker - Lengte 3m80 (4m)
Prijs

€ 144,-

ADVIES ! vanaf 4m luifel Extra steunpoot voor luifel
Prijs

€ 69,-

€ 2.085,-
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VOORTENTEN & LUIFELS

Bestsellers & acties

LUIFEL-TENTEN
Wil je jouw dakluifel uitbreiden tot een tent? Dat
kan met de onderstaande luifeltenten. Licht
in gewicht en makkelijk op te zetten. Dankzij
de aluminium klem- en mastprofielen is deze
goed afgedicht en stabiel. Uniek aan het type

Panorama is het Airtex doek van 100% polyester.
Dit neemt bijna geen vocht op!
De ‘Residence G3’ is daarentegen vervaardigd
uit hoogwaardig PVC-doek. Makkelijk op te
bergen en te hanteren in de twee meegeleverde
luxe draagtassen.

ADVIES ! vanaf 4m luifel Extra steunpoot voor luifel
Prijs

€ 69,-

RESIDENCE G3

PANORAMA

GEWICHT
31 KG
TOURING
ZOMER

VAST
+ WEEKENDS

4 SEIZOENS

GEWICHT
33 KG
TOURING

VAST

ZOMER

+ WEEKENDS

KENMERKEN

4 SEIZOENS

KENMERKEN

Luifeltent uit hoogwaardig PVC doek

Luifeltent uit Airtex doek van 100% polyester

Tochtstrook is inclusief

Tochtstrook is inclusief

2 luxe opbergtassen

2 luxe opbergtassen

Zij- & voorwand open te ritsen en op te rollen

Uitneembare zij- & voorwanden

Zijwand voorzien van muggengaas

Zijwand voorzien van muggengaas

Prijs

4m breed / 2,5m diep / large
... / 4,5m

+ € 40,-

€ 1.525,-

Prijs

4m breed / 2,5m diep / large
... / 4,5m

+ € 80,-

€ 2.100,59
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CAMPINGSHOP &
SHOWROOM

Om de juiste keuze te maken kun je best de producten voelen, bekijken, ervaren en beleven.
Daar zijn wij ons van bewust en doen wij er alles aan om de klant te inspireren en te adviseren
in een aangename omgeving. Gesteund door de enorme voorraad caravans en mede door onze
grote aankoopvolumes aan kampeertoebehoren, zijn wij verheugd jullie te kunnen verwennen
met competitieve prijzen. Wij zijn benieuwd naar jullie wensen en gaan graag samen met jullie
aan de slag.

DKW campingshop

DKW SHOWROOM

Gezellig winkelen in onze belevingsshop.

In onze verwarmde showroom zullen wij

Je vindt er allerlei kampeertoebehoren.

jullie inspireren met de opgestelde caravans

Ook kun je deelnemen aan verschillende

en toebehoren. Op het buitenterrein kun je

evenementen. De koffie staat klaar!

gezellig slenteren door onze ruime voorraad.
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CAMPINGSHOP

voor levensgenieters

ALLES VOOR EEN
heerlijke ochtend ...
Heerlijk opstaan op vakantie met een superlekker ontbijtje. Even een expresso of koffie? Een eitje in de pan? Een
perfect gewarmd broodje uit het oventje. Of toch liever toast? Genieten! En dit op jouw kampeerstek!
De kampeer huishoudelijke toestellen van Mestic® maken het mogelijk om met een beperkte stroomsterkte een heerlijk
ontbijt klaar te maken, net zoals thuis. Neem plaats in jouw goed passende kampeerstoelen van Travellife® aan de
rijkelijk gedekte kampeertafel in jouw voortent en geniet! Natuurlijk zijn deze toestellen compact om in jouw keuken van
de caravan te gebruiken. Voor levensgenieters ...

1

2

3

6

7

R!

TOPPE

4

5

8

9
13

10

11

12

IN DE
L!
WIN&KEvoorraad
fo
Prijsin
m!
Welko
1. Mestic espresso machine ME-80 // 2. Mestic magnetron MM-100 // 3. Mestic heteluchtoven MHO-100
4. Mestic waterkoker MWC0120 // 5. Mestic waterkoker MWC-180 // 6. Mestic broodrooster MBR-80 //
7. Mestic contactgrill MC-100 // 8. Mestic koffiezetter MK-60 // 9. Mestic koffiezetter MK-40 //
10. Mestic kooktoestel MK-100 // 11. Mestic waterkoker MWC-150 // 12. Mestic oven MO-80 //
13. Travellife Barletta compact stoel //

//
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ALLES VOOR EEN
heerlijke avond ...
Na een dag vol actief buitenleven tijdens het weekend of zomerverlof, kom je voldaan terug aan de caravan.
Nieuwe vrienden ontmoet? Even uitnodigen voor een heerlijke barbeque in de avond. Of liever met z’n tweetjes?
Zet alvast de aperitief koel in de performante Mestic® koelbox. En dit komt zeker goed ! Deze compressor
koelbox met inhoud van 40L kan zelf vriezen. Kies jouw meest geschikte barbeque en ga van start. Met de
heteluchtfriteuse kun je meteen de geliefkoosde frietjes op tafel serveren. Heb je reeds een idee voor dessert?
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1. Mestic barbecue mini chef MB-100 // 2. Mestic barbeque best chef MB-300 // 3. Mestic heteluchtoven MHO-100
4. Mestic heteluchtfriteuse MA-200 // 5. Mestic grillplaat MG-100 // 6. Mestic compressor koelbox MCC-25 DC //
7. Mestic heteluchtfriteuse MA-100 // 8. Mestic kooktoestel MKT-100 // 9. Travellife Barletta Sevelit tafel //
10. Travellife Barletta comfort stoel //
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Ontdek bij ons de boeiende wereld van caravans & kamperen.

//

CAMPINGSHOP

voor levensgenieters
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