VOORTENT \ DWT RAIN OUTSIDE LUIFELTENT

Comfortabel

en stabiel

Luifels maken meestal deel uit van de basisuitrusting van camper en caravan.
Een luifeltent kan daarom een perfecte aanvulling op je vakantie-uitrusting zijn.
Je vergroot je leefruimte, je kunt schuilen als het een keer regent en je hebt een
fijn schaduwplekje tijdens zonovergoten vakantiedagen. Voor de reizigers onder
ons is het verstandig om op het gewicht te letten. En, niet onbelangrijk: opzetgemak. Maar welke kies je?

V

oor
modeljaar
2022 komt de
Duitse tentenfabrikant DWT met
twee series luifeltenten, de It’s Holiday en de
Rain Outside. De eerste is alleen
geschikt voor de Thule luifel, de
Rain Outside past op de luifels
van zowel Thule als Fiamma.
Nieuwsgierig naar de gebruiksmogelijkheden plaatsen wij de
Rain Outside aan onze camper.
Afhankelijk van de breedte en de

• Flexibele afspanpunten
• Snel opzetbaar
• Merendeel opties noodzakelijk
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montagehoogte van de luifel stel
je een pakket van voor- en zijwanden samen. Er zijn diverse combinaties mogelijk. In ons geval, een
Thule 5200 luifel met een lengte
van 4.50 meter, kozen we twee
voorwanden van 175 cm en een
voorwand van 100 cm. Omdat de
afmeting van de onderkant van de
luifel tot de grond 2,55 meter is,
gebruikten we voor de zijwanden
maat L.

Tip, een trapje of opstap
vergemakkelijkt het
opzetten aanzienlijk
FUNCTIONEEL
Nadat de luifel is uitgedraaid,
begin je met de voorwanddelen.
Schuif de pees door de rail aan
de voorzijde van de luifel. Om de

gewenste totale breedte te bereiken, zijn er verschillende voorwandbreedtes. Aan onze luifel
komen twee gelijke voorpanelen
en een smallere, die kun je bijvoorbeeld als deur gebruiken. De
panelen rits je vervolgens aan
elkaar via robuust uitgevoerde
ritsen. Ieder deel kun je afzonderlijk oprollen en alle voorwanddelen hebben stormbandgespen.
Het benodigde stormbandset om
hieraan te bevestigen, is optioneel. De verbinding tussen de
voor- en zijwanden gaat met een
zogenaamd koppelprofiel. De ene
kant rits je aan de voorwand, de
andere kant heeft een pees die
met een verbindingsadapter aan
de zijwand komt. Simpel, doeltreffend en het ziet er fraai uit.
De beide stangen (rafters) voor

Tekst en foto’s: Kees en Carla Witvliet | www.dwt-zelte.de

1.

4.

de zijpanelen klem je tussen de
luifelkast en de voorzijde van de
luifel. Wel eerst de rafter door
de tunnel bovenaan het zijpaneel schuiven, pas daarna ertussen klemmen. In de tunnel zit
een opening voor de GripStop
om de rafter op spanning te
brengen. Handig dat de zijwanden universeel zijn dus zowel
links als rechts te bevestigen.
Klittenbandstroken aan beide
zijpanelen passen om de luifelstaanders, zo staat er een strak
geheel. Tegen de voertuigzijde
sluiten de zijwanden mooi aan
door een schuimkussen (optie) en
aandrukstangen (optie) te gebruiken. De zijwanden plakken met
klittenband vast aan het schuimkussen. Deze luifeltent bezit veel
praktische handigheidjes om tot
een mooi geheel te komen.
AFWERKING
Als laatste klusje komen de afspanrubbers en haringen nog om de
hoek kijken. Alle wanddelen zijn
aan de onderzijde voorzien van
dubbele slikranden met daartussen flexibele afspanners. Groot
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voordeel dat de verankeringspunten vrij te kiezen zijn. De grote
ramen hebben getint raamfolie,
dit vermindert de inkijk. Wel is het
lekker licht in de tent en geniet je
volop van het buitenleven.
STABIEL
Over de stabiliteit kunnen we kort
zijn. Gebruik de juiste haringen
voor de bodem waarop je de luifeltent zet en hij staat als een
huis! Bij stevige wind zijn stormbanden een aanrader.
MATERIAAL
De luifeltent heeft twee grijstinten en is van polyester dat aan
beide zijden is gecoat met PVC
(Trevira). Materiaal dat het
hele jaar door bruikbaar is en
prima te reinigen. De dubbele slikranden zijn van PVC. De
stangen (rafters) waaraan de zijwanden hangen, zijn van staal
(25 x 1 mm). De PVC ramen zijn
voorzien van Uv-absorbers, deze
verminderen de Uv-straling tot
90%. Kaarsrechte stiknaden en
robuuste ritsen tonen de gedegen
kwaliteit van de Rain Outside.

Specificaties
(VOLGENS OPGAVE
FABRIKANT)

▶ MERK: DWT
▶ TYPE: Rain Outside
▶ MATERIAAL WANDEN:
met PVC gecoat polyester
▶ MATERIAAL SPANSTANG:
staal 25 x 1 mm
▶ GEWICHT: 18 kg
(afmeting door ons gebruikt)
▶ MAAT: 4 maten voor voertuigen
met een hoogte tussen de 220
en 290 cm en voor camperbussen is er een speciale maat van
230 tot 250 cm
▶ PRIJS: Zijwand vanaf € 210
Voorwand vanaf € 110
▶ PRIJS UITGEPROBEERDE SET
totaal inclusief opties € 998
OPTIES: schuimkussens met
aandrukstangen, verbinding
adapters en stormband

1. De grote ramen
hebben getint
raamfolie
2. Fraaie dubbele
slikranden met
flexibele afspanners
ertussen
3. Het schuimkussen is voorzien van
klittenband
4. Stormband
gespen
5. Via de verbindingsadapter rits je
het voor- en zijpaneel aan elkaar
6. De rafter voor de
zijpanelen klem je
tussen de luifelkast
en de voorzijde van
de luifel
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