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GORIDIGEAR ERT16 DAKTENT UITGEBREIDE PRODUCT INFORMATIE: 

 

MATERIAAL: 

• Gemaakt van hoogwaardig, ademend, waterdicht en schimmelwerend poly-katoen 

ripstop stof 

• Superieure waterdichtheid (waterkolom 10.000 mm) 

• Dubbel gestikte en getapete naden met in Duitsland vervaardigde, hoogwaardige 

Amann-draad 

• Lichtgewicht aluminium sandwichvloerconstructie voor superieure sterkte en isolatie 

• Alle constructiedelen zijn gemaakt van aluminium, wat leidt tot een beter 

binnenklimaat zonder te rotten of te vormen in vergelijking met houten materialen 

• Heavy-duty 1000D PVC reishoes met ritssluiting beschermt uw tent tegen regen en 

vuil (houdt ook de luchtweerstand minimaal tijdens het rijden) 

• Extra UV-gestabiliseerde tenthoesriemen 

• Opvouwhulpmiddel met elastisch koord trekt de zijwanden naar binnen bij het 

inklappen van de tent 

• Twee extra ventilatieopeningen met horren verbeteren de algehele ventilatie en 

houden je koel op tropische locaties 

• Universeel montagesysteem, past op vrijwel elke dakdrager (dit is een stevig product, 

controleer de statische en dynamische belastbaarheid van uw dakdragerspecificaties) 

• Voorkomt schade door niet in contact te komen met het autodak en kan eenvoudig van 

dakdragers worden verwijderd 

 

MATRAS & SLAPEN 

• Slapen: comfortabel voor 2 volwassenen 

• Matras: matras van 80 mm dik schuimrubber 

• Matras heeft afneembare hoes 

• Matrasbeschermer van PVC voorkomt dat er vocht in de tent wordt gezogen 

 

LADDER & VENTALATIE & OVERIG: 

• Entree geheel overdekt door verlengde buitentent 

• Optionele bijlage ritsen op verlengde buitentent 

• Flexibele montage – ingang kan zowel aan de zijkant als aan de achterkant van de auto 

worden gemonteerd 

• Voor- en achteringangen met afzonderlijk ritssluiting horren en toegangsafdekkingen 

• Verhoogde buitentent zorgt voor schaduw en ventilatie om het slaapgedeelte af te koelen 
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• Tentconstructie zorgt ervoor dat beddengoed tijdens het reizen in de tent kan worden 

achtergelaten 

• Telescopische ladder kan worden aangepast aan verschillende autohoogtes (optionele 

ladderverlenging beschikbaar voor hoogtes> 2m) 

• Ladder met platte sporten kan met blote voeten worden beklommen 

• Zandvlieg en muggenbestendig gaas 

• Vier interne opbergvakken om al uw benodigdheden bij de hand te houden 

• Twee met klittenband afgedichte kabelingangen (erg handig voor apparaten die vanuit uw auto 

worden gevoed) 

 

TECHNISCHE PRODUCT INFORMATIE: 

• Product: ERT16 

• Garantie: 24 maanden  

• Gewicht: 63 kg 

• Afmetingen open: 320 x 169 x 130 cm 

• Afmetingen gesloten: 120 x 169 x 35 cm 

• Kleur tent: groen / hoes: grijs 

• Maximaal draagvermogen: 300 kg 

• Ritsen voor raam en ingang  

• Waterkolom: 10000 mm 

• Tentpalen: tentstokken van geanodiseerd aluminium 

• Scharnieren: 3 mm roestvrijstalen scharnieren 

• Buitentent: lichtgewicht, waterdichte 300D Oxford buitentent 

• Buitentent stokken: Duurzame buitententstokken van 4 mm dik veerstaal 

• Matras: 80 mm dik schuimrubber met afneembare hoes 

• Matras afmetingen: 230 x 165 cm (geschikt voor 3 volwassenen) 

• Ladder telescopische geanodiseerde aluminium ladder (maximale ladderbelasting is 
120 kg), uitschuifbaar tot 2 m (optionele ladderverlenging beschikbaar voor hoogtes> 
2 m) 

• Reisdekking Heavy-duty 1000D PVC reishoes, met ritssluiting voor volledige 
waterdichtheid / UV-bestendige riemen 

• Baseren: 2,5 cm aluminium / polyurethaan sandwichbodem (maximale belasting is 
300 kg) 

• Canvas heavy-duty ripstop poly-katoenen canvas, waterdicht en met polyurethaan 
geïmpregneerd 
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