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Inhoud

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. 

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 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! 

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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De Aronde luifel is door de ronde vormgeving beter bestand tegen de weersinvloeden dan 
traditionele modellen. Denk dan aan de betere afloop van water(naar voren en naar de 
zijkanten) en minder windgevoelig. De ronde vorm wordt mogelijk gemaakt door een 28mm 
aluminium frame met Powergrips. Dit frame is licht in gewicht en toch sterk.

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 van de dakstangen aan 
de caravan gebeurd met behulp van de standaard meegeleverde Fix-on blokken.
Bij hefdakcaravans wordt er een tweede boogstok aan de caravanzijde geplaatst waardoor 
de luifel meer stahoogte krijgt en een goede waterafloop. Door deze bouwwijze wordt de 
luifel zelfs hoger en breder dan de caravan.

De twee zijkantpanelen van de Aronde luifel kunnen gemakkelijk worden uitgeritst.
Bovenaan de zijwanden zijn aan de voorzijde standaard twee stormbandvoorzieningen 
geïntegreerd (bij de hefdakmodellen zijn dit er vier; twee voor én twee achter). Uiteraard 
levereren wij bij de Aronde luifel een tochtstrook en wielfap op maat.

De Aronde voortent is de perfecte combinatie van opzetgemak en stormvastheid. De 
schuin geplaatste voorwand en ronde zijkanten zorgen voor een aërodynamische vorm en 
de geïntegreerde stormbanden aan de zijkanten zorgen ervoor dat de voortent ook onder 
slechte omstandigheden moeiteloos blijft staan. 

De Aronde voortent heeft een uitritsbare voorwand en is hierdoor ook als luifel te gebruiken. 
De voorwand kan in twee delen worden uitgeritst, waardoor het mogelijk is om een gedeelte 
open te laten.

U hebt de keus hoe de voorkantindeling gemaakt moet worden. U kunt kiezen voor 1 deur 
(links of rechts) en de rest ramen óf twee deuren met twee ramen (symmetrisch). De twee 
schuin naar voren geplaatste punten en de standaard meegeleverde stormbanden zorgen 
voor extra stabiliteit.

De voorwand is in twee delen uitritsbaar. Deze voorwand wordt net als de twee voorpunten 
schuin naar voren geplaatst voor extra stabiliteit. 

Aronde luifel

De Aronde voortent 

ARONDE
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De petluifel beschermt de ventilatie-openingen en ingang tegen de weersinvloeden. U kunt bij 
ons kiezen uit een petluifel van 85 cm of 110 cm diep. De voortent is ook zonder de petluifel 
te plaatsen, doordat deze afritsbaar is gemaakt.Wanneer u ook de voorwand weglaat dan 
is dit model ook als luifel te gebruiken. De twee schuin naar voren geplaatste punten en de 
standaard meegeleverde stormbanden zorgen voor extra stabiliteit.

De voorwand is in twee delen uitritsbaar. Deze voorwand wordt net als de twee voorpunten 
schuin naar voren geplaatst voor extra stabiliteit. 

U kunt kiezen hoe de voorkantindeling gemaakt moet worden. U kunt kiezen voor 1 deur 
(links of rechts) en de rest ramen óf twee deuren met twee ramen (symmetrisch)

Een middenstaander wordt meegeleverd voor het ondersteunen van de boog bij het afspannen 
van de voorwand. Gebruikt u alleen de luifel dan is deze niet nodig.

De Aronde Combi en Combi Plus zijn zeer geschikt voor seizoenkampeerders of kampeerders 
die veel leefruimte wensen. De Aronde Combi heeft een petluifel van 85 cm of 110 cm én 
een luifel van 230 cm diep. Deze kunnen bij de Combi alleen afzondelijk van elkaar worden 
gebruikt. Hierbij krijgt u een boogstok die voor de petluifel óf de luifel gebruikt kan worden. 

Bij de Combi plus zijn de petluifel en extra luifel wel tegelijk te gebruiken. 

De Aronde Combi Plus is door middel van ritsen modulair op te bouwen. In een handomdraai 
maakt u van de luifel een voortent, een voortent met petluifel, een voortent met luifel of zelfs 
een voortent met petluifel én luifel! Bij het plaatsen van de luifel aan de petluifel wordt 
een extra boogstok gebruikt.

De Combi plus heeft een totaaldiepte van 555 cm of 580 cm. De zijwanden van de luifel zijn 
bij beide modellen uitritsbaar.

De Aronde voortent met petluifel 

De Aronde Combi en Combi plus

ARONDE
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De Circum luifel is eenvoudig op te bouwen door middel van 1 boogstok en 3 of 5 dakstangen. 
Luifels met een omloopmaat tot 950 cm worden voorzien van 3 dakstangen, vanaf 950 cm 
wordt de luifel geleverd met 5 dakstangen.

De ronde vorm zorgt voor een perfecte waterafloop en een aërodynamische vormgeving.
De zijwanden zijn voorzien van grote ramen met klepafdichtingen aan de buitenzijde die 
omhoog opgerold kunnen worden. De zijpanelen zijn ook uitritsbaar zodat u de luifel ook als 
dakluifel kunt gebruiken. 

De driehoekige voorpunten zijn bij de luifel voorzien van raamfolie, voor een beter zicht naar 
buiten.

De luifel is aan de voorzijde voorzien van twee geïntegreerde stormbandvoorzieningen. Bij de 
luifel voor hefdakcaravans zijn dit er vier (twee voor en twee achter).
Tentharingen, tochtstrook en wielflap op maat, fix-on blokken en stormbanden worden 
standaard meegeleverd.

Voor de kampeerder die de mogelijkheid wil om de luifel dicht te maken is de Circum voortent 
de perfecte combinatie. De voorwand is in twee delen uit te ritsen waardoor dit model als 
luifel te gebruiken is. De indeling van de voorwand kunt u zelf bepalen, 1 deur links óf 1 deur 
rechts of twee deuren in de voorwand (symmetrisch).

De punten aan de voorzijde van de tent links en rechts worden standaard voorzien van 
ventilatiegaas met afsluitkleppen.  
 

Circum Luifel

Circum Voortent

CIRCUM
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De Circum voortent met petluifel is ontwikkeld voor de allround-kampeerder. Door de afritsbare 
petluifel en de uitritsbare wanden is deze voortent ook voor korte vakanties te gebruiken als 
dakluifel of als luifel met zijwanden. Wilt  u toch meer bescherming  tegen de elementen? De 
Circum kan makkelijk afgesloten worden door de voor- en/of zijwanden  in te ritsen. 

De Circum voortent met petluifel is ook uitermate geschikt om er een heel seizoen mee 
te kamperen. Door de petluifel van 85 cm of 110 cm diep geeft de voortent de ultieme 
bescherming tegen regen. Ventileren blijft door deze petluifel altijd mogelijk door middel van 
de twee grote driehoekige-ventilatiepunten in de voorkant. 

Deze volwaardige seizoenstenten zijn van alle markten thuis. Voor een heel seizoen kamperen, 
vakanties of een weekendje weg; u kunt kiezen welke onderdelen u opbouwt. De zijwanden 
van de voortent zijn uitritsbaar om bij warme omstandigheden beter te kunnen ventileren. De 
luifel is ook zonder de zijwanden te gebruiken.

De Circum Combi heeft een petluifel van 85cm of 110 cm en een luifel van 230 cm diep. 
Deze kunnen bij de Combi alleen afzondelijk van elkaar worden gebruikt. Hierbij krijgt u één 
boogstok die voor de petluifel óf de luifel gebruikt kan worden. 

De Circum Combi plus is door middel van ritsen modulair op te bouwen. In een handomdraai 
maakt u van de luifel een voortent, een voortent met petluifel/luifel of een voortent met 
petluifel én luifel. Bij het plaatsen van de luifel aan de petluifel wordt een extra boogstok 
gebruikt.

De Combi plus bestaat uit:
• Circum Luifel
• Voorwand
• Petluifel van 85 cm of 110 cm
• Luifel van 230 cm met uitritsbare zijwanden

Circum voortent met petluifel

Circum Combi en Circum Combi plus

CIRCUM
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De Ventana luifel is voorzien van grote uitritsbare zijwande met kleppen áchter de ramen. 
Deze luifel wordt opgebouwd met een stevige boogstok en drie tot vijf dakstangen. Luifels 
met een omloopmaat tot 950 cm worden voorzien van 3 dakstangen, vanaf 950 cm wordt de 
luifel geleverd met 5 dakstangen. Deze dakstangen kunnen, met de standaard meegeleverde 
fix-on blokken, aan de caravan worden bevestigd.

De driehoekige voorpunten zorgen voor meer stevigheid en bieden enigzins bescherming 
tegen de wind. 

Bovenaan de zijwanden zijn aan de voorzijde standaard twee stormbandvoorzieningen 
geïntegreerd (bij hefdakcaravans ook nog twee aan de achterzijde). De standaard bijgeleverde 
stormbanden zijn eenvoudig middels een clip aan deze voorzieningen te bevestigen. Uiteraard 
levereren wij bij de Ventana luifel een tochtstrook en wielfap op maat.

De voorwand wordt in twee delen in de luifel geritst. De ritsen zijn zo gepositioneerd dat één 
deel van de voorwand ook als ‘veranda’ gehangen kan worden. Het advies hierbij is om een 
veranda-stangenset te bestellen, dit om de ritsen te ontlasten.

Vanzelfsprekend kunt u ook kiezen om slechts één van de twee voorkantdelen te plaatsen.
Achter de ramen van de voorwand zijn oprolbare kleppen gemonteerd die d.m.v. een rits 
gesloten kunnen worden.

Ventana Luifel

Ventana Voortent

VENTANA
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De aanritsbare petluifel van 110 cm zorgt voor een droge inloop en de driehoekige 
ventilatiepanelen blijven beschermd tijdens regen. Uiteraard zijn de ventilatiepunten d.m.v. 
een stoffen klep met rits te sluiten wanneer ventilatie in de voortent niet gewenst is.

De petluifel is aan beide zijkanten, aan de voorzijde voorzien van twee stormbandvoorzieningen. 
De stormbanden kunnen d.m.v een clip eenvoudig gemonteerd en gedemonteerd worden.

Voor de opbouw van de petluifel is een tweede boogstok nodig om de ronde vorm van de 
basistent door te bouwen. Door het boogstok-principe en een eenvoudige oog-haakverbinding 
om de petluifelstangen aan het basisframe te bevestigen, is het opbouwen zeer eenvoudig.

De Ventana Combi of Combi Plus is zeer geschikt voor seizoenkampeerders of kampeerders 
die veel leefruimte wensen. De Ventana Combi heeft een petluifel van 110 cm en een luifel 
van 230 cm diep. Deze kunnen bij de Combi alleen afzonderlijk van elkaar worden gebruikt. 
Hierbij krijgt u een boogstok die voor zowel de petluifel óf de luifel gebruikt kan worden. 

Bij de Combi plus zijn de petluifel en extra luifel wel tegelijk te gebruiken. De petluifel wordt 
voorzien van een extra rits aan de voorzijde en de luifel krijgt een extra boogstok. De Ventana 
Combi plus heeft een totaaldiepte van 580 cm.

De zijwanden van de luifel zijn bij beide modellen uitritsbaar.

Ventana voortent met petluifel

Ventana Combi of Combi Plus

VENTANA



Onze voortenten worden ook perfect op maat gemaakt voor hefdakcaravans en bijzondere 
caravanmodellen zoals: Eriba Touring, Eriba Feeling, Trigano, Rapido, Kip, T@B, Dethleffs Tourist, 
Constructam en Biod.
Om bij hefdakcaravans stahoogte te creëren in de voortent/luifel, wordt een boogstok geplaatst 
aan de caravanzijde. Deze boogstok staat van grond tot grond en door de ronde vorm wordt de 
voortent of luifel, aan beide zijden van de caravan, uitgebouwd. Hierdoor ontstaat een perfecte, 
ruime, leefruimte. De voortent of luifel wordt aan de caravan bevestigd door middel van een 
peesverbinding in de caravanrail (geen stangen meer aan de caravan).
De aansluiting op de hefdakcaravans wordt gerealiseerd met een achterwand op maat. Boven 
de peesverbinding wordt een extra afdekstrook gemonteerd om het afwateren op de pees te 
verbeteren. Hierdoor wordt het binnendringen van regenwater in de rail van de caravan zoveel 
mogelijk voorkomen.
 
De Eriba Touring heeft een horizontale railverbinding. Hier wordt de pees van de voortent in 
bevestigd. Langs de caravanwand wordt de achterwand afgespannen, wat voor een goede afsluiting 
zorgt. Boven de pees wordt een afwateringsstrook gemonteerd tegen lekkage op de caravanrail. 
Een combinatie met de Eriba-gootverhoger is mogelijk.

Het frame bestaat uit twee of meer boogstokken en staat geheel vrij van de caravan. Hierdoor komt 
er minder belasting op de caravan. 
Het opbouwen van een voortent of luifel met een boogconstructie is eenvoudiger dan traditionele 
voortenten.

Een op maat gemaakte tochtstrook en wielhoes worden standaard meegeleverd.
Hierbij de vloermaten van onze voortenten en luifels voor de Eriba Touring
Eriba Puck    390 x 300cm
Eriba Pan/Familia  440 x 300cm
Eriba Triton    510 x 300cm
Eriba Troll   550 x 300cm
Eriba Feeling 425/430  590 x 300cm

Bij hefdakcaravans, waarbij de caravanrail de vorm van de caravan volgt, gebruiken we de gehele 
rail om een goede aansluiting tussen voortent en caravan te maken.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Trigano, Rapido, Kip Kompakt, T@B, Eriba Feeling, Eriba Future, 
Eriba Eribelle en teardropcaravans.

Onze voortenten en luifels worden, door de ronde vorm, bij caravans met een aërodynamische 
vormgeving aan de achterzijde van de caravan +/-70 cm naar buiten gebouwd om een symmetrisch 
ogend geheel te krijgen. Hierdoor wordt meer leefruimte gecreëerd.
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Voortenten voor hefdakcaravans

HEFDEKCARAVANS



Voor de hefdakcaravans zijn alle Aronde-, Circum- en Ventanamodellen beschikbaar. 
De luifel kan ook zonder middenstaander worden opgezet. Dit betekent een open voorkant zonder 
obstakels. Onze luifel heeft een diepte in het dak van 243 cm en de voorpunten worden tot 300 
cm diep uitgespannen. De zijwanden van de luifel zijn uitritsbaar en zijn af te dichten met kleppen 
(ritssluiting).  Wanneer u uitsluitend een luifel kiest, worden de voorpunten voorzien van raamfolie. 
Dit om het zicht zo optimaal mogelijk te maken. Aan zowel de voor- en achterzijde van beide 
zijwanden zijn stormbandvoorzieningen geïntegreerd in het doek. De stormbanden zijn eenvoudig 
door middel van een clip te verwijderen.

Onze luifels zijn in meerdere kleurcombinaties te bestellen (zie ook: kleurcombinaties).

Optionele toevoegingen:
- kuipgrondzeil
- geïntegreerde ledverlichting
- uitbouw
- afneembare slikranden (klittenbandbevestiging)

Wanneer u een luifel wilt mét de mogelijkheid om de voorwand dicht te maken dan kunt u kiezen 
voor onze voortent. Ook deze is in alle uitvoeringen leverbaar (Aronde, Circum en Ventana). De 
voorwand wordt in twee delen inritsbaar gemaakt. De ramen van de voorwand worden voorzien van 
stoffen klepafdichtingen met ritsen. 
Bij de indeling van de voorwand heeft u de keuze uit:
- één deur links óf rechts, dit betekent een groter raamdeel aan in het deel zonder deur.
- twee deuren én twee ramen (symmetrisch).

De voorpunten worden bij de voortent, in tegenstelling tot de luifel, voorzien van ventilatiegaas met 
een klepafdichting. Dit om een goede ventilatie mogelijk te maken.
We leveren bij de voortent een eenvoudig te monteren middenstaander om de voorwand nog beter 
te ondersteunen bij veel wind.
Deze middenstaander kan weggelaten worden wanneer de voorwand wordt uitgeritst.

Wilt u nog meer beschermd zijn tegen regen en wind, dan is de voortent met petluifel dé 
oplossing. Een petluifel biedt bescherming tegen inregenen bij de deuropening(en) en de ventilatie-
openingen. De petluifel wordt middels een rits aan de voortent bevestigd. Het terugbouwen naar 
een voortent of luifel blijft hierdoor altijd mogelijk. 
U kunt bij ons kiezen voor een petluifel van 85 cm of 110 cm diep.

Onze modellen zijn ook als ‘Combi’ en ‘Combi plus’ leverbaar. De Combi biedt de mogelijkheid 
om de petluifel óf een 230 cm diepe luifel met zijwanden te plaatsen. De Combi Plus heeft de 
extra mogelijkheid om aan de petluifel, de luifel van 230 cm te ritsen. Hierbij wordt dan een extra 
boogstok gebruikt.
De zijwanden van de 230 cm diepe luifel zijn uitritsbaar. Voortenten voor hefdakcaravans
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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. De beide zijkanten zijn uitgevoerd met 
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 schuimkussens 
i.c.m. 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).

Voor campers is er geen extra rail noodzakelijk, als er een 
cassetteluifel gemonteerd is.

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 pagina 14.
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ARONDE WINTERTENT
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De Explorer is een snel op te bouwen dakluifel in een ronde 
vorm. De boogstok wordt door middel van een tunnel in het 
doek van de dakluifel bevestigd. 

Met drie of vijf dakstangen (afhankelijk van de omloopmaat) 
wordt het dak van de Explorer uitgespannen, waardoor het dak 
van deze luifel altijd mooi strak komt te staan. Standaard wordt 
in de zijkanten een stormband geïntegreerd om nog meer 
stabiliteit te geven wanneer het echt hard gaat waaien.

De Explorer kan nog uitgebreid worden met 1 of 2 extra 
zijwanden die eenvoudig aan de dakstangen
bevestigd kunnen worden.

EXPLORER



Maatwerk voortenten en luifels 

Bij Fortex maken we alle voortenten en luifels op maat. Maar wat zijn dan de verschillen met 
producten die niet exact op maat zijn gemaakt? 
De meeste tentfabrikanten werken met omloopmaten, een omloopmaat 10 geeft bijvoorbeeld een 
omloop van 875 - 900cm aan. Wanneer een caravan een omloopmaat heeft van 887,5 cm dan zou 
een voortent met omloop maat 10 goed passen. Wanneer de ondergrond schuin loopt (wat in de 
praktijk regelmatig het geval is) is het goed mogelijk de tent af te spannen. Wanneer de omloop 
maat van uw caravan tegen de 900cm aan zit wordt het al snel krap met het afspannen en bij een 
omloop maat van 875 heb je vaak stof over. Een tentenfabrikant die maatwerk levert, maakt de 
zijwanden, het dak en de peesverbinding aan de caravan perfect op maat.

Omdat standaard productievoortenten moeten passen aan verschillende merken en typen caravans, 
zijn tentenbedrijven vaak genoodzaakt grote aëropunten te gebruiken aan de zijwand van de tent 
(aan de caravanzijde). Met deze aëropunten is het mogelijk zijwanden van voortenten vooral aan de 
voorzijde (aërodynamische zijde) wat rechter langs de caravanwand te spannen.

Een voortent die op maat wordt gemaakt, houdt rekening met de schuine kant aan de voorzijde 
van de caravan. Het doek van de voortent loopt mooi door in het verlengde van de caravanrail. 
Wanneer je de zijwand aan de voorzijde van de caravan op maat maakt, oogt het fraaier wanneer 
aan de achterzijde van de caravan hetzelfde gebeurt, zodat het een symmetrisch aangezicht wordt. 
Dit wordt verkregen door aan de achterzijde een schuine punt te maken met dezelfde schuinte als 
aan de voorzijde van de caravan.

Een 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 maatgevend voor een mooi strak 
gespannen dak. Hierin zit ook verschil in een voortent op maat en een standaard productievoortent. 

Omdat het dak in rondingen loopt, zowel aan de achter- als voorzijde van de caravan, is het nodig 
het doek in het juiste model te snijden. Dit varieert eigenlijk voor elk merk/type caravan. Hier wordt 
rekening mee gehouden wanneer een voortent op maat wordt gemaakt. 

Bij een standaard productievoortent probeert men een dak te snijden die op zo veel mogelijk type 
caravans past en in sommige gevallen zelfs passend voor zowel een Europese als een Engelse 
caravan. 
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MAATWERK



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.
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Donkergrijs als hoofdkleur

Lichtgrijs als hoofdkleur

DonkerblauwGeel

Donkerrood

Terracotta

LaguneblauwKersrood Antraciet

Donkergroen

KLEUREN



Kuip op maat
Alle voortenten kunnen bij bestelling voorzien worden van een kuipzeil op maat. Het 
kuipzeil wordt met klittenband bevestigd aan de voortent. Wanneer u kiest voor een 
kuipzeil dan betekent dit dat de slikranden afneembaar gemaakt worden. 

Ledverlichting
Het is mogelijk om in onze voortenten en luifels een ledverlichting te verwerken. Deze 
ledverlichting wordt geïntegreerd in de tunnel van de boogstok. Met behulp van een 
dimmer kan de ledstrip bediend worden.

Uitbouw
Om meer ruimte te creëren of een extra slaapgelegenheid, is het mogelijk een uitbouw 
te bestellen. Deze uitbouw is leverbaar bij elk model voortent (boogstok-principe) 
in ons assortiment. De Circum-, of Ventana modellen zijn het beste te combineren 
met een uitbouw, omdat de toegang tot de uitbouw bij deze modellen groter is. De 
uitbouw is 230 x 120cm. Voor de uitbouw is ook een binnentent beschikbaar.

Dubbele slikranden
Het is ook mogelijk om de slikranden dubbel uit te voeren, dan ligt er één slikrand 
naar binnen en een slikrand naar buiten. Dit is met name prettig wanneer er ook in het 
voor- en naseizoen gekampeerd wordt. 

Veranda-stangenset
Om bij warm weer extra te kunnen ventileren kunt u met behulp van een veranda-
stangenset één voorkantdeel half open laten hangen. De stangenset bestaat uit 
een extra ondersteuningsstang en een stang die horizontaal geplaatst wordt. Het 
tentdoek rust dan op de horizontale stang, hiermee worden de ritsen ontlast.
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Standaard bij Fortex

Omdat wij maatwerk leveren zijn er nog verschillende mogelijkheden om de voortent te personaliseren. 
U kunt de voortent of luifel bestellen in de lichtgrijze of donkergrijze hoofdkleur en u kunt langs het 
dak en de afhangende strook aan de voorkant een accentkleur laten aanbrengen (lees hierover 
meer op de pagina: ’kleuren’).

Ook kunt u bij de Fortex Aronde en de Circum voortenten kiezen hoe de voorkantindeling gemaakt 
moet worden. U kunt kiezen voor 1 deur (links of rechts) en de rest ramen óf twee deuren met twee 
ramen (symmetrisch).
             
De voorkant in onze voortenten wordt standaard in twee delen uitritsbaar gemaakt. Ook i.c.m met 
een eventuele afritsbare petluifel of luifel is de voortent altijd terug te bouwen tot een luifel.

STANDAARD
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Wat slikranden betreft heeft u de keuze uit:
1. Vastgenaaide naar binnen liggende slikranden.
2. Afneembare naar binnen liggende slikranden. 
De afneembare slikranden worden bevestigd d.m.v. klittenband. 

Een tochtstrook en wielflap worden standaard, op maat gemaakt, bijgeleverd. Hierbij wordt ook 
rekening gehouden met bijv. een verlaagde instap of de positie van serviceluiken.

Stormbanden
Bij al onze modellen worden de stormbandvoorzieningen geintegreerd in het doek. Wij leveren hierbij 
uiteraard de benodigde stormbanden. Daarnaast krijgt u van ons ook een set stormharingen en 
afspanrubbers. 

Tentharingen
Wij leveren bij al onze modellen een set tentharingen waarbij u kunt kiezen tussen kunststofharingen 
of rotspennen. Het is afhankelijk van de ondergrond welk soort tentharing het meest geschikt is 
om te gebruiken; voor de zand-/kleigrond kunststofharingen, voor harde ondergronden rotspennen. 

STANDAARD
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Fortex levert verschillende accessoires die bijdragen 
aan extra comfort bij het kamperen. Zo leveren we 
onder andere:

• Framespanner
• Windscherm
• Tenttapijt op maat
• Kampeermeubelen

ACCESSOIRES



Fortex Caravanvoortenten
Poolmansweg 130 • 7545 LV Enschede • 053 - 43 152 32

info@voortent.net • www.fortexcaravanvoortenten.nl

Openingstijden 
Dinsdag tot en met vrijdag van 13:00 tot 18:00 uur

Zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur.Fo
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