Eriba Capri
De ERIBA Capri is een chique vormgegeven boogvoortent. Dankzij
de hoogwaardige afwerking en functionele detailoplossingen
voldoet deze boogtent aan veel eisen. De boogvoortent heeft
een diepte van 2.4 meter en beschikt standaard over afsluitbare
ventilatie met rits. De panelen zijn voorzien van kwalitatief
hoogwaardige 10mm ritsen die allemaal afgedekt zijn d.m.v. een
overslag tegen de regen.
Dak: Twee buistunnels met rits voor en achter om het dak
goed op spanning te brengen. Op het front van de voortent 3
stormbandbevestigingspunten t.b.v. stormbanden.
Voorwand: Extra deur links of rechts, voorzien van handige deurclips
om de deur te sluiten. Beide frontpanelen zijn d.m.v. verandastangen
te gebruiken als verandawand. Naast de deur van de voorwand zit
een ventilatiepaneel die volledig afsluitbaar is.

Geschikt voor de ERIBA modellen:

Puck
Puck L
Pan / Familia
Triton

Troll
Feeling 230
Feeling 380
Feeling 390

Zijwand: Elk zijpaneel is voorzien van een raam. Op de achterzijde
van de zijwanden zitten links en recht aansluitkussens t.b.v. van de
aansluiting op de caravan. Beide zijwanden kunnen er volledig
worden uit geritst of als verandawand worden gebruikt.

Details:

Feeling 425
Feeling 430
Feeling 450
Feeling 470

Frame: 28mm aluminium frame voorzien van power-grip zodat u uw
boogtent gemakkelijk op spanning kunt brengen.
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Standaard frame
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1. 3 X Stormband bevestigingspunt.
2. Buistunnels met rits.
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Tentdiepte: 			
Gewicht: 			
Standaard kleur:			
Materiaal dak: 			
Materiaal voor- & zijwanden:

240 cm
Circa 24 kg
antraciet/grijs
Ten Cate
Ten Cate

* let op indien u er voor kiest om de voortent in een anderen kleurstelling te laten
maken bestaat er de mogelijkheid dat de materiaalspecificaties veranderen.

Uitbreidingsmogelijkheden: Stormbandpakket (3), verandastang,
speciale ERIBA tochtstrook met uitsparing t.b.v. vaste opstap en een
slaapcabine.

3. Opzethulp voor het liften van het dak.
4. Standaard voorzien van ventilatie.

te gebruiken als luifel

5. Power-grip (standaard).
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Capri ERIBA Touring boogvoortent
Inclusief:
Afspan accessoires
Aluminium boogframe 28mm Power-Grip
Draagstas/ framezak
Gordijnenset
Kussens t.b.v. aansluiting op de caravan
Stormbandbevestiging 3x
Tochtstrook/wielflap
Ventilatie

Optioneel:
Stormbandenset 3x
Uitsparing tochtstrook t.b.v. vaste opstap

Model
Puck 230GT
Familia GT
Triton GT
Troll GT
Feeling 230
Feeling 380
Feeling 390
Feeling 425
Feeling 430
Feeling 450
Feeling 470

Art. nr.
8107060
8107061
8107062
8107063
8107064
8107065
8107066
8107067
8107068
8107069
8107070

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Prijs
240cm
1.812
1.812
1.880
1.927
1.812
1.880
1.880
1.880
1.927
1.927
1.927

9000710
9001505

€
€

30
39

Meer informatie? Zie pagina 24 REDA brochure 2018

Model en prijswijzigingen voorbehouden, gegeven prijzen incl. 21% b.t.w..

