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opmerkingen

TeksT en foTografie Ruud Wenting M.M.v. Van eijk CaRaVans HapeRt, Camping teRspegelt, eeRsel

ogenschijnlijk lijken de 
fortex aronde en de Unico 
genua 280 erg veel op 
elkaar, in detail zijn er ver-
schillen. De belangrijkste 
staan hier op een rij: 

•  De Aronde heeft bij 
omloopmaat 950 cm stan-
daard vijf dakliggers (drie 
is ook mogelijk). De 
Genua heeft drie daklig-
gers (vanaf omloop 

 975 cm voor vijf)  

•  Bij de Aronde vervalt de 
petluifel bij het plaatsen 
van een extra luifel (geen 
extra boogstok nodig). Bij 
de genua rits je de extra 
luifel áán de petluifel

•  De Aronde heeft stalen 
verbindingen voor de dak-
liggers die over de boog-
stok schuiven. De genua 
heeft aluminium/stalen 
verbindingen die je kunt 
fixeren

•  Bij de Genua is elke 
afspanpunt driehoek ver-
sterkt. Bij de Aronde is het 
doek bij de afspanpunten 
rondom dikker

• Het dakdoek van de 
aronde is van Ten Cate 
Touring (240 gr/m²) met 
een metallic coating voor 
reflecterende eigenschap-
pen. Het dakdoek van de 
genua is van Ten Cate 
Residential (260 gr/m²). 

Dit doek neemt iets meer 
condensvocht op. fortex 
levert op aanvraag ook 
Ten Cate residential

•  De Aronde heeft een inge-
naaide stormbandbeves-
tiging. De Genua heeft 
sjorbanden rondom, zon-
der stormband.

•  Prijs geteste uitvoering
 fortex aronde € 2.109 
 Unico genua  € 2.379

fortex aronde versus 
Unico genua

Boogstok voortenten zijn onder een bepaalde groep gebruikers erg populair 
omdat ze een mooie vorm hebben en omdat ze super stormvast zijn, 

terwijl er geen scheerlijn aan te pas komt. Tentfabrikant Bax uit Bergeijk 
introduceerde in 2003 de boogstok voortent, niet lang daarna gevolgd 

door Fortex uit Enschede. We laten de overeenkomsten en verschillen zien. 
Make up your mind!
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Fortex Aronde
De meeste voortentfabrikanten produceren voortenten met een stapsgewijze 
omloopmaat. fortex uit enschede maakt elke voortent apart op maat door de 
exacte omloopmaat van de caravan te hanteren. een van de modellen die je 
voor je caravan kunt laten maken is de fortex aronde, een veelzijdige voortent 
met boogstokken en een petluifel. vooral voor wie langer op dezelfde plaats 
staat, biedt de aronde veel gebruiksmogelijkheden als luifel en als voortent in 
voorjaar, zomer en najaar.

De voortent bestaat uit 
twee voorgebogen, aluminium boogstok-
ken die aan elkaar vastzitten met een 
elastiek. Met behulp van een spanband 
zet je de in hoogte/lengte verstelbare 
boogstokken precies op maat, zodat je ze 
in de sleuven van de voortent kunt ritsen. 
Die sleuven zorgen ervoor dat frame en 
doek altijd op de goede plaats zitten. Aan 

Omloopmaat op de
centimeter nauwkeurig

de boogstokken zitten stalen verbindin-
gen waarin de vijf dakliggers en de vijf 
framedelen voor de petluifel worden 
bevestigd. Vervolgens rits je de zij- en 
voorwanden erin en span je rondom af 
met de Campion-elastieken.
De hoeken span je af met korte sjorband-
jes. Scheerlijnen heeft de voortent niet, 
wel een stormafspanning. 
Opzetten gaat redelijk snel, maar het is 

handiger en gaat sneller als twee perso-
nen dat doen. 

Gebruik

Combi duidt bij de Aronde op het veelzij-
dige gebruik. De tent is niet alleen als 
voortent te gebruiken, maar ook als luifel 
als je de petluifel, de zijwanden en de 
tweedelige voorwand weglaat. Aan de 
luifel die overblijft kun je weer een extra 
luifel (optie) ritsen. Het geteste model 
heeft twee deuren in de voorwand 
– zodat je naar wens de in- en de uitgang 
kunt aanbrengen – en in beide hoeken 
grote, afsluitbare ventilatiedriehoeken 
met gaas. De grote folieramen hebben 
aan de buitenkant blindering als optie. 
Fortex heeft nog een bijzondere optie: de 
ingeritste led-verlichting met dimfunctie 

PRIMEUR!

Specificaties (volgens opgave fabrikant)

Fortex Aronde afmetingen 
Diepte 243/300 cm (dak/vloer),  
 petluifel 70 cm  
Gewicht 37 kg (bij omloopmaat 950 cm) 
Materiaal dak Ten Cate Touring
Materiaal wanden Ten Cate Touring
Frame aluminium 
Omloopmaat 700 tot 1.100 cm
Kleur antraciet/grijs met keuze uit 
 10 kleuraccenten
Haringen staal en kunststof
Accessoires optioneel gordijnen, extra luifel, uitbouw,  
 binnentent, verandastang,  
 dubbele slikrand
Optie ook leverbaar in Ten Cate  
 Residential-doek en verschillende  
 diepte 
Prijs geteste uitvoering  € 2.109 
exclusief led-verlichting  € 1.889
Leverancier Fortex 
 i www.fortexcaravanvoortenten.nl

 stevige constructie
 hoge slik- en spat-randen
 reflecterende coating
 omloopmaat op centimeter  
nauwkeurig

 alleen opzetten is te doen,  
met 2 personen handiger

Plus/min

Stormband met 
stevige haring en 

rubber elastiek 
voor schokabsor-

bering

Optie: inritsbare led-verlichting 
met afstandsbediening

en afstandsbediening. Met een uitbouw 
schep je extra ruimte. De zijkanten lopen 
breed uit en dat komt ten goede aan de 
vloeroppervlakte en leefruimte. 

Materiaal

Tochtstrip, wielkaststrook, slik- en spat-
randen zijn van versterkt pvc. Het dak-
doek en de wanden zijn van Ten Cate 
Touring met een metallic coating. De 
framedelen zijn van aluminium. 
Fortex gebruikt FixOn-bevestigingsblok-
jes van Isabella, evenals afspanelastieken 
van datzelfde Deense kwaliteitsmerk. 
Alle naden hebben een witte bies met 
een beschermlaag tegen vuil. Een inge-
naaide stormband met een flexibele 
afspanning houdt de voortent aan de 
grond bij harde windvlagen. •
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Handig: 
afneembare 
slikranden!

Specificaties (volgens opgave fabrikant)

Unico Genua 280 afmetingen
Diepte 230/280 cm (dak/vloer),  
 petluifel 100/80 cm 
Gewicht 35 kg (bij omloopmaat 950 cm) 
Materiaal dak Ten Cate Residential
Materiaal wanden Ten Cate Design
Frame aluminium
Omloopmaat 800 tot 1.075 cm
Kleur grijs/antraciet (of grijs/blauw,  
 champagne/zwart)
Haringen staal 
Accessoires optioneel gordijnen, extra luifel  
 (met zijwanden), uitbouw 
 (met binnentent), verandastang
Optie ook leverbaar in 320 cm diepte 
Prijs geteste uitvoering € 2.379
Leverancier Unico 
 i www.unicovoortenten.nl

Verstelbare 
boogstokken 
met IsaFix snel-
spanners

Unico Genua 280
Unico maakte in 2003 de eerste voortenten met een boogstokluifel. Het bedrijf is 
nog steeds overtuigd van de voordelen: opzetgemak, stormvast en … geen scheer-
lijnen nodig. De Unico genua 280 is het meest verkochte model dat wordt gebruikt 
als seizoenstent én als reistent. 

Het opzetten van de 
Genua is een eenvoudig klusje dat al 
helemaal simpel wordt als je vooraf de 
opzetinstructie op video bekijkt. In het 
kort: tochtstrook en wielkastflap bevesti-
gen en de tentpees van het dak door de 
tenttrail van de caravan schuiven. Vervol-
gens de hoekpunten vastzetten. Dan rits 
je de eerste boogstok in de tentsleuf en 
zet die vast met een spanband. Dat voor-
komt dat de wind grip krijgt op de tent. 
Tegelijkertijd heb je je handen vrij om de 
drie dakliggers en de tweede boogstok te 
monteren, samen met de framedelen 
voor de petluifel. Zet het frame strak met 
de snelspanners en span rondom af met 
de sjorbandjes. Klaar in een half uur. 

Gebruik

De petluifel meet een oversteek van 
100 cm in de nok tot 80 cm aan onder-
zijde. Wind wordt daardoor gemakkelij-
ker afgevoerd, aldus de fabrikant. Grote 
folieramen rondom zorgen voor veel 
lichtinval. De voorwand heeft twee deu-
ren en zowel links als rechts zit een 
afsluitbare ventilatiedriehoek met gaas. 
Zo kan je ook met regen optimaal venti-
leren. Door de petluifel blijven de ingang 
en de vensters vrij van regen. Uniek is de 
afneembare slikrand die met klittenband 
vastzit aan de voortent, erg handig met 
schoonmaken. De folieramen zijn stan-
daard voorzien van blindering aan de 
binnenzijde. De schuine tochtstrook aan 
de caravanwand heeft een rits om de toe-

gang tot het serviceluik gemakkelijker te 
maken. 

Materiaal

Unico kiest voor sjorbanden op alle 
afspanpunten bij de naden. Hoe minder 
beweging, des te beter het is, luidt de filo-
sofie. Die afspanpunten zijn allemaal 
driehoek versterkt. Grote krachten kun-
nen ze nu weerstaan. Het dakdoek is van 
Ten Cate All Season Residential, de wan-
den eveneens. Een gedrukte print op het 
doek van de wanden zorgt voor een 
chique uitstraling. De naden aan de 
onderkant van de folieramen en bij de 
spatrand zijn hoogfrequent gelast. Deze 
manier van lassen zorgt voor een gladde 
overgang en vuil blijft niet achter de 
naden zitten. Dat voorkomt zwarte stre-
pen op het doek. De boogstokken zijn in 
hoogte verstelbaar, de voortent is nu ook 
op ongelijk terrein strak op te zetten. •

Opzetten, een
simpele klus

 afneembare slikranden
 stevige constructie
 gladde naden
 snelle opzetter 
 petluifel niet afritsbaar

Plus/min

PRIMEUR!


