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Holiday AirVolution 300 
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Onze trailertentcabine is binnen enkele minuten opgezet en kan met én zonder voortent gebruikt worden 

 

Bij SunnCamp geloven we dat onze tenttrailer meer is dan alleen 

een tijdelijk onderkomen. Het biedt een tijdelijk huis, comfort en 

zekerheid. 

Als een lang gevestigd bedrijf kan SunnCamp putten uit de 

expertise die we hebben vergaard door het (al ruim 30 jaar!) 

leveren van kampeerartikelen. 

Onze producten worden nauwgezet ontwikkeld, prachtig 

gemaakt en ze bieden waar voor uw geld. 

Met trots introduceren wij de allereerste trailertent mét 

oppombare voortent die gebruik maakt van de AirVolution-

technologie. Nooit meer gehannes met tentstokken bij het 

opzetten van de voortent! De voortent heeft geen stokken, 

maar een oppompbaar frame. Geen uitzoekwerk meer, alleen 

oppompen. 

Onze AirVolution-technologie is een hoog aangeschreven 

oppompsyteem in de kampeerindustrie en het wordt gebruikt 

bij een groot deel van onze caravanvoortenten, campertenten 

en ons tentenassortiment. 
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SunnCamp biedt moeiteloos comfort en kwaliteit met het oppompsysteem voor trailertenten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In plaats van de gebruikelijke tentstokken, hebben de SunnCamp 

AirVolution-producten duurzame luchtbuizen die beschermd 

worden door een dubbellaags kwaliteitsstof. Opgepompt  en 

afgespannen levert dit systeem een betrouwbare en stabiele 

tent. 

 

Opzetten is een makkie… 

Bevestig de luchtpomp aan de ventielen die in de luchtbuizen 

zitten tot ze de juiste druk van 7 psi (0,48bar) hebben. Sluit de 

ventielen en uw tent is klaar voor gebruik.  

De voordelen van AirVolution  

 Snel, simpel en eenvoudig op te zetten en op te breken 

 Robuuste, onderhoudsvrije opblaasbare luchtbuizen 

vervangen de gebruikelijke tentstokken 

 De tenttrailer kan in de meeste gevallen worden 

opgezet door 1 persoon. 
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Aandacht voor detail 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comfort en veiligheid  

Ingebouwde opslagplaatsen: onder elk bed, in de cabine van de tenttrailer, vindt 

u kleppen die toegang bieden tot de ruime opslagcompartimenten. 

Ritsen: SunnCamp gebruikt uitsluitend kwaliteitsritsen in de tenttrailer. 

Venstergaas: Achter het deurpaneel aan de voorkant en  aan de zijkant is een 

venstergaas geplaatst, zodat u kunt ventileren zonder overlast van ongedierte. 

Ingebouwde opening voor stroomkabel:  Een ritsopening  in het doek van de 

voortent biedt de mogelijkheid om uw stroomkabel netjes weg te werken. 

Veranda-mogelijkheid: Het deurpaneel aan de zijkant van de voortent kan ook in 

veranda-positie gebruikt worden. Hier zijn geen extra stokken voor nodig, u kunt 

simpelweg de deur tot halverwege losritsen. 

Schuimmatrassen: Onze tenttrailer heeft  twee  ruime, comfortabele, 

tweepersoonsbedden voorzien van schuimmatrassen die u verzekeren van een 

goede nachtrust. De matrashoezen zijn makkelijk te verwijderen, dit maakt het 

reinigen eenvoudig. 

Binnententen:  Onze polyester/katoenen binnententen bieden een gezellige 

ruimte met voldoende privacy. Ze zorgen voor de opname van eventuele 

condens. 

Optionele (slaap)cabines voor onder de tenttrailer: Onder de bedden zit een rits 

aan de voorkant. Met behulp van onze optionele (slaap)cabines kunt u hierachter  

een extra slaapplek of extra opslagruimte creëren. 

Grondzeil: Onze tenttrailer wordt  geleverd inclusief grondzeil voor in de 

voortent. 

AirVolution-pomp: Een luchtpomp met drukmeter en overdrukventiel. 

Neuswiel en reservewiel: Onze tenttrailer wordt standaard geleverd inclusief 

neuswiel en reservewiel. 
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Nauwkeurig ontworpen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantie in stijl 

Carrosserie: De carrosserie van onze tenttrailer wordt in het Verenigd Koninkrijk 

gefabriceerd. Het bestaat uit gepoedercoate stalen panelen in combinatie met 

MDF-platen (water en schimmelbestendig). 

Sterk metalen cabineframe: Het cabineframe van SunnCamp is gemaakt van 

verzinkte stalen buizen. De hoekstukken zijn extra verstevigd. 

Trail-Tex: Ons sterke, robuuste Trail-Tex tentdoek die we verwerken in de cabine 

en de voortent, is aan de binnenkant gecoat om bescherming te bieden tegen de 

elementen. De buitenkant heeft ook een coatinglaag die extra bescherming 

biedt tegen UV-straling. 

Getapete naden: Als extra bescherming tegen lekkage zijn de naden van de 

cabinetent en de voortent gesealed met een polyethuraantape. 

Waterdichtheid: De Britse standaard om tentdoek als waterdicht te 

bestempelen is 1000mm (waterkolom). Het Trail-Texdoek die wij gebruiken in 

onze tenttraileren heeft een coating aan de binnenkant en de buitenkant, 

waardoor het een grote mate van bescherming biedt (6000mm). 

Slikranden: Het is onvermijdelijk dat er zand en vuil tegen uw tenttrailer opspat. 

Met dit in het achterhoofd hebben wij  slikranden voor de tenttrailer 

ontworpen. De slikrand is van polyester met een pvc-coating, die bescherming 

biedt tegen opspattend vuil.  De slikranden zijn degelijk,  duurzaam en kunnen 

met een doek worden afgenomen. 

Stormbanden: Standaard worden er stormbanden bij de tenttrailer geleverd. 

Deze bieden extra stevigheid naast de gewone scheerlijnen. 

Verticale stormstang openingen:  De middelste luchtbuizen in de voortent 

hebben twee geïntegreerde tentstokopeningen die gebruikt kunnen worden 

voor onze optionele SunnCamp staanders. Deze kunnen in bepaalde 

omstandigheden zorgen voor extra stabiliteit en waterafloop. 
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Slaapplaatsen:  4 (+2 bij gebruik van optionele slaapcabines) 
Opzetten: Buitentent eerst 
Tentdoek:   Trail-Tex 
Grondzeil:   Te bevestigen in de voortent 
Binnentent: Twee polyester/katoenen binnententen 
Frame: Staal voor tentrailercabine 

Oppompbare luchtbuizen voor de voortent 
Ledig gewicht: 315kg 
Hoogte: Opgezet 225cm 

 

Kenmerken 
 

 Twee ruime tweepersoonsbedden, inclusief matrassen en 
afneembare hoezen 

 Extra ventilatieopeningen in de slaapruimtes, voorzien van kleppen 
aan de buitenkant 

 Extra binnenhemel in slaapcabine 

 Extra slaapruimte/opslagplaats :onder de bedden zit een rits aan de 
voorkant. Met behulp van onze optionele (slaap)cabines kunt u 
hierachter  een extra slaapplek of extra opslagruimte creëren. 

 300cm diepe  aanritsbare voortent 

 Venstergaas in de deurpanelen aan de voorkant en aan de zijkant van 
de voortent 

 200cm diep aanritsbare luifel 

 Opening voor stroomkabel 

 Slikranden zijn te reinigen met een doek 

 1x groot deurpaneel aan de voorkant 

 1x deurpaneel aan de rechterkant (vanaf voorkant bekeken) 

 Inclusief openingen voor stormstokken 
Het voorpaneel van de voortent is op twee manieren aan te ritsen.  
Aan de voorkant ingeritst is de binnenoppervlakte optimaal. Naar 
achteren ingeritst creëert u een luifel met zijkanten. 
 

 Optionele extra’s 

 Extra slaapcabine voor onder het bed 

 Reservewielhouder 

 draagrek voor op de tenttrailer 

 koelbox 

 

Lengte trailer:  205/255cm 
Breedte trailer:   125cm 
Dissellengte:  112cm 
Totale lengte:  317/367cm 
Hoogte trailer:  105cm 
Ledig gewicht:  315kg 
Max. gewicht:  500kg 
Wielmaat:   145x10 
Bedmaat:   142x200cm 
Afm.Cabine (opgezet): 420x220cm 
Afm. Voortent (opgezet): 420x565cm 
Totale afmetingen (opgezet): 420x785 
Wieldruk:   35psi (2,4bar) 
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SunnCamp Nederland (importeur Fortex Voortenten) 
Poolmansweg 130 
7545LV Enschede 
 
Tel:053-4315232 
Email:info@sunncamp.nl 
www.sunncamp.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gewichten, afmetingen, tekeningen en kleuren afgebeeld in deze folder zijn 

een indicatie en zijn bij benadering. 

Sunncamp behoudt zich het recht voor om de specificaties aan te passen waar 

nodig, zonder nadere berichtgeving. 

 

 

Tel:053-4315232
http://www.sunncamp.nl/

