Fortex maakt iedere voortent en luifel uniek!
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Fortex voortenten getest door K CK!
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Kijk voor meer details op www.fortexcaravanvoortenten.nl

Fortex Caravanvoortenten is een familiebedrijf uit Enschede en wij verkopen sinds 1976 op
maat gemaakte voortenten voor alle caravans. Wij zijn gespecialiseerd in het maken van
voortenten en luifels op maat en naar wens van de klant.

Inhoud

Aronde Luifel

..................................................................................
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Kenmerken en mogelijkheden

Dit betekent:
• een voortent of luifel met de perfecte pasvorm bij de omloopmaat van uw caravan.
• een kleurcombinatie zoals u deze wilt hebben.
• een voortent of luifel met de door u gekozen opties.
Een voortent die op maat wordt gemaakt, houdt rekening met de specifieke vorm en omloopmaat van
de caravan. Ongeacht de vorm van uw caravan, wij maken er een symmetrisch ogende voortent of luifel
voor. Een aanpassing aan de juiste omloopmaat is nog geen garantie dat een voortent superstrak voor de
caravan komt te staan. De manier waarop het dak geknipt en genaaid is, is essentieel voor een mooi strak
gespannen dak. Hierin onderscheidt onze voortent op maat zich van een standaard productievoortent.
Onze voortenten en luifels maken wij in een ronde vorm met boogstokconstructie. Door de eenvoud van
het frame is het opzetten van onze producten een fluitje van een cent. Onze voortenten en luifels hebben
unieke eigenschappen wat betreft stormvastheid, waterafloop en uitstraling. Onze Aronde luifels en
voortenten zijn standaard 243 centimeter diep (dak) / 300 centimeter diep (op de grond).

Al onze voortenten en luifels worden geleverd inclusief:
•
•
•
•
•
•

Kleppen over de ramen
Fix-on systeem
Tochtflap op maat
28 mm aluminium frame met powergrips
Stormbanden
Tentharingen

Al onze voortenten en luifels worden gemaakt van kwalitatief hoogwaardige materialen waaronder
TenCate All Season Residential™ doek. Wij geven maar liefst twee jaar garantie op al onze voortenten
en luifels!
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Makkelijk op te zetten en oersterk

Aronde met Petluifel
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Een volwaardige seizoenstent
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Een complete veelzijdige seizoenstent
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Ideaal voor het winterkamperen.
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9

Kies een hoofd- en accentkleur

Opties en aanpassingen
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Naar wens een aanpassing in de voorwand of
kleurindeling

Accessoires ........................................................................................
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Hefdakcaravans en bijzondere
caravan-modellen ......................................................................
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Op maat gemaakt voor alle hefdakcaravans

Heeft u een aërodynamische caravan of een hefdakcaravan? Een voortent of luifel van Fortex wordt
zonder problemen op maat voor u gemaakt!
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Aronde Luifel
De Aronde Luifel heeft een exclusieve vormgeving. Door middel van een boogstok en slechts enkele dakstangen
is de luifel eenvoudig op te zetten. De bevestiging aan de caravan van de dakstangen gebeurt met behulp van de
standaard meegeleverde Fix-on blokken.
Bij hefdakcaravans wordt er een tweede boogstok aan de caravanzijde geplaatst waardoor de tent meer stahoogte
krijgt en een goede waterafloop. Door deze bouwwijze wordt de tent zelfs hoger en breder dan de caravan.
De twee zijkantendelen van de Aronde Luifel kunnen (gedeeltelijk), bij het opbouwen en gebruik, gemakkelijk
worden uitgeritst.
De Aronde luifel is te verkrijgen in de hoofdkleur lichtgrijs of donkergrijs. Ook kunt u kiezen uit een aantal
accentkleuren. Hierdoor is het mogelijk de tent aan te passen aan uw persoonlijke voorkeur. Voor meer informatie
over de accentkleuren zie pagina 9
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Aronde Voortent
De Aronde Voortent heeft een uitritsbare voorwand en is hierdoor ook als luifel te gebruiken. De voorwand kan in twee
delen worden uitgeritst, waardoor er de mogelijkheid is om een gedeelte open te laten.
De Aronde Voortent kenmerkt zich door zijn opzetgemak en eenvoud van het frame. De stangen van de boogstok zijn
aan elkaar verbonden door middel van een elastisch koord. Hierdoor wordt het opzetten van de tent vereenvoudigd.
De Aronde Voortent is te verkrijgen in de hoofdkleur lichtgrijs of donkergrijs. Ook kunt u kiezen uit een aantal
accentkleuren. Hierdoor is het mogelijk de tent aan te passen aan uw persoonlijke voorkeur. Voor meer informatie
over de accentkleuren zie pagina 9.
De voorwand wordt standaard voorzien van twee ramen (voorzien van kleppen) en twee deuren volgens een vaste
indeling. De indeling van de voorwand kan worden aangepast naar wens. Hiervoor rekenen wij een meerprijs.

Kijk voor meer details op www.fortexcaravanvoortenten.nl
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Aronde Voortent met petluifel
De Aronde Voortent met petluifel is een volwaardige
seizoenstent en biedt met zijn 85cm diepe petluifel, naast
een fraai aanzicht, meer bescherming tegen het naar
binnen regenen bij de deuropening en de ventilatiepunten.
De Aronde Voortent met petluifel is standaard in de
hoofdkleuren lichtgrijs of donkergrijs leverbaar. Tevens is er
de keuze tussen een aantal accentkleuren. Hierdoor is het
mogelijk de tent aan te passen aan uw persoonlijke voorkeur.
Voor meer informatie over de accentkleuren zie pag 9.
Onze Fortex Aronde Voortent met petluifel is ANWB getest.
De testresutaten zijn te vinden op onze website.
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De Aronde Combi
De Aronde Combi is de meest veelzijdige voortent in ons
assortiment.
U kunt de Aronde Combi plaatsen:
• als luifel
• als voortent
• als voortent met petluifel
• als voortent met extra luifel+zijkanten
Afmetingen:
• De voortent/luifel is 243 cm diep (dak)/300 cm diep (op de
grond).
• De petluifel is 85 cm.
• De extra luifel is 220 cm diep.
De petluifel en de extra luifel zijn door middel van een stevige rits
aan de tent te bevestigen.
Voor meer informatie over de accentkleuren zie ook op pagina 9.

De Aronde Combi als extra luifel + zijkanten

De Aronde Combi als luifel

De Aronde Combi als voortent

De Aronde Combi als voortent met petluifel

De Aronde Combi als voortent met
extra luifel + zijwanden

Kijk voor meer details op www.fortexcaravanvoortenten.nl
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De Aronde Wintertent
De Aronde Wintertent is uitermate geschikt om voor uw caravan
of camper te plaatsen tijdens het winterkamperen. Door de ronde
vormgeving is ophoping van sneeuw op het dak van de voortent
niet mogelijk. In de beide zijkanten zit een deur en een groot
ventilatiegaas, deze zijn standaard voorzien van kleppen.
Door de oversteek van het dak aan de zijkanten zijn zowel de deuren
als de ventilatiegazen te gebruiken tijdens regen of sneeuw. Aan de
caravanzijde zorgen twee schuimzakken en een aandrukstang voor
een goede afdichting. Het is mogelijk om de Aronde Wintertent voor
caravans en campers, in elke hoogte- en breedtemaat te maken.
(met uitzondering van hefdakcaravans)
De Aronde Wintertent is standaard in de hoofdkleuren lichtgrijs
of donkergrijs leverbaar. Tevens is er de keuze tussen een aantal
accentkleuren. Hierdoor is het mogelijk de tent aan te passen aan uw
persoonlijke voorkeur. Voor meer informatie over de accentkleuren
zie pag 9.
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De hoofdkleuren en accentkleuren
Al onze Aronde modellen worden standaard gemaakt in de hoofdkleur lichtgrijs of
donkergrijs. Tevens is er de keuze tussen acht accentkleuren. De gekozen accentkleur vindt
u weer in de afhangende strook aan de voorkant van de voortent of luifel en aan de strook
in de zijkanten. Zie de afbeelding hieronder.

Donkergrijs als hoofdkleur

Kersrood

Donkerrood

Laguneblauw

Antraciet

Geel

Terracotta

Donkerblauw

Donkergroen

Lichtgrijs als hoofdkleur
Kijk voor meer details op www.fortexcaravanvoortenten.nl
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Opties
Om uw voortent of luifel nog meer aan te passen aan uw persoonlijke voorkeur
kunt u kiezen uit een aantal opties. Deze leveren wij tegen een meerprijs, zie
hiervoor onze meerprijs.
• LED-verlichting
Het is mogelijk om onze Aronde Voortenten en Luifels en LED-verlichting te verwerken.
Deze LED-verlichting wordt geïntegreerd in de tunnel van de boogstok. Met behulp
van een afstandbediening kan de LED strip gedimd en geschakeld worden.
• Uitbouw
Om meer ruimte te creëren hebben wij een uitbouw in ons assortiment. Deze
uitbouw is leverbaar voor elke Fortex Aronde voortent. De uitbouw is 250cm breed
en 120cm diep.
• Binnentent
Wilt u een slaapplek creëren in de voortent of uitbouw, dan is er ook een binnentent
leverbaar die in de tent gehangen kan worden. Deze binnentent is 220x150cm en
heeft een hoogte van ongeveer190cm.
• Dubbele slikrand/afneembare slikranden
Wanneer u langere perioden kampeert is het verstandig dubbele slikranden bij te
bestellen. Standaard liggen de slikranden naar binnen. De extra naar buiten liggende
slikranden zorgen voor een betere tochtvrije afdichting. Het is mogelijk om de slikrand
afneembaar te maken. Deze wordt dan bevestigd door middel van klittenband.
• Verandastangenset
Om bij warm weer extra te kunnen ventileren is het frame uit te breiden met een
verandastangenset. De stangenset bestaat uit een extra ondersteuningsstang en
een horizontale stang.

Aanpassingen
Naar wens kunnen wij de indeling van de voorwand aanpassen aan uw persoonlijke
voorkeur. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld één deur in plaats van twee en
aan welke kant u deze deur wilt hebben.
Ook is het mogelijk de kleurindeling van de gehele tent aan te passen aan uw
voorkeur, bijvoorbeeld afwijkende (hoofd)kleuren. Deze aanpassingen bieden wij
aan voor een meerprijs
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Accessoires
Fortex levert verschillende accessoires die bijdragen aan
extra comfort bij het kamperen. Zo leveren we onder
andere:
•
•
•
•

Framespanner
Windscherm
Tenttapijt op maat
Kampeermeubelen

Framespanner

Windscherm

Hefdakcaravans en bijzondere caravanmodellen
De Voortent, Luifel en Combi worden ook perfect op maat
gemaakt voor elke hefdakcaravan en voor bijzondere
caravanmodellen zoals Eriba Touring en Feeling, Trigano,
Rapido, Kip Shelter, Kip 37, T@B, Dethleffs Tourist,
Constructam, Biod etc..

Eriba Touring

Teardropcaravan

Om stahoogte te creëren wordt er een boogstok geplaatst
aan de caravanzijde. Deze boogstok staat van de grond en
door de ronde vorm wordt de luifel aan beide zijkanten
van de caravan uitgebouwd, hierdoor ontstaat een
perfecte leefruimte. De voortent of luifel wordt aan de
caravan bevestigd door middel van een peesverbinding in
de caravanrail. (Geen stangen meer aan de caravan!) Het
frame bestaat uit twee boogstokken. Deze staan geheel
vrij van de caravan.
De aansluiting op de hefdakcaravans wordt gerealiseerd
met een achterwand op maat met een extra afdekstrook.
Hierdoor wordt het binnendringen van regenwater in de
rail van de caravan zoveel mogelijk voorkomen.

T@B

Trigano
Kijk voor meer details op www.fortexcaravanvoortenten.nl
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Fortex Caravanvoortenten
Poolmansweg 130
7545LV Enschede
T. 053 - 43 152 32
E. info@voortent.net
I. www.fortexcaravanvoortenten.nl
Openingstijden
Dinsdag tot en met vrijdag van 13:00 tot 18:00 uur
Zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur

Fortex maakt iedere voortent en luifel uniek!

