
VOORTENTEN & COMBI-LUIFELS

Getest 
ANWB KCK

VOORTENTEN 

      Laat u overtuigen door het opzetgemak van Unico
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Milaan 280 champagne/zwart

Milaan 280 met dakluifel, standaard met drie dakliggers

 MILAAN 280 CHAMPAGNE/ZWART
         met aanritsbare petluifel

MILAAN

Milaan 280 met opties aanritsbare petluifel en dakluifel

Unico kuipgrondzeil

Deze modulaire voortent onderscheidt zich ten opzichte van bestaande voortenten. Als basis koop je een voortent die uitblinkt in
opzetgemak en die ook als luifel gebruikt kan worden.  Indien u kiest voor een langer verblijf is de tent uit te breiden door middel van
de optionele aanritsbare petluifel met een diepte van 100 cm.

Door de petluifel kunt u onder alle weersomstandigheden optimaal ventileren in uw voortent. Unico voortenten hebben namelijk niet 
alleen een nokventilatie, maar in de voorwand ook afsluitbare ventilatiepanelen. Deze driepuntsventilatie is uniek voor het merk Unico. 
Bovendien kunt u zowel aan de voortent als aan de petluifel de optionele dakluifel van maar liefst 220 cm. ritsen. Bij de Unico Milaan 
voortent is er bij de ontwikkeling extra aandacht besteed aan een uniek ophangsysteem voor de gordijnen. 
Hierdoor ontstaat een moderne en strakke uitstraling.

Op het gebied van stormvastheid onderscheidt de Unico Milaan zich ten opzichte van overige voortenten.
Bij storm bestaat de mogelijkheid om de petluifel van de tent af te ritsen waardoor de stabiliteit verhoogd wordt.
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 MILAAN 280 CARBON BLUE

MILAAN

Milaan 280 met petluifel

Specifieke kenmerken Milaan:

• Eenvoudig opzetbaar
• Modulaire voortent
• Uniek ophang systeem voor gordijnen
• Afneembare slikranden
• Tochtstrook met afneembare slikrand
• Optimaal ventileren dankzij driepuntsventilatie
• Rits t.b.v. het service luik
• Voorzien van duurzame afspansjorbanden
• Zeer stabiel

Unico petluifel bevestiging Unico Milaan  
ophangsysteem gordijnen

Technische gegevens Unico Milaan:

Dak: Ten Cate All Season
Wanden: Ten Cate All Season Design 
  Alle panelen zijn neerrolbaar 
  en uitritsbaar
Boogstok: In hoogte verstelbaar 
  aluminium 30 x 1.4 mm.
Nokliggers: Aluminium 30 x 1.4 mm.
Omloopmaat: 800-1075 cm.
Diepte: Leverbaar in 280 of 320 cm.
Gewicht: Milaan 280 maat 10 ca. 29 kg.
  Milaan 320 maat 10 ca. 34 kg.

Afneembare slikrandenQuick Lock steun
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 GENUA 320 CARBON/GREY

GENUA

 

 
 

Afneembare slikranden Quick Lock steun Rits t.b.v. het serviceluik Afsluitbare ventilatiepanelen

Genua 320 binnenaanzicht

Carbon Grey Carbon L. Grey Zwart PVC

Carbon Blue Zwart PVCCarbon L. Grey

Champagne Metallic/Grijs Zwart PVC

Technische gegevens Unico Genua

Dak:   Ten Cate All Season
Wanden:  Ten Cate All Season Design
   Alle panelen zijn neerrolbaar en
  uitritsbaar
Boogstok:  In hoogte verstelbaar aluminium
  30 x 1.4 mm.
Nokliggers:  Aluminium
Omloopmaat:  800-1075 cm.
Diepte:   Leverbaar in 280 of 320 cm.
Gewicht:  Genua 280 maat 10 ca. 39 kg.
  Genua 320 maat 10 ca. 44 kg.

Specifieke kenmerken Unico Genua

•   Eenvoudig opzetbaar
•   Blinderingskleppen i.p.v. gordijnen
•   Afneembare slikranden
•   Tochtstrook met afneembare slikrand
•   Optimaal ventileren dankzij driepuntsventilatie
•   Rits t.b.v. het service luik
•   Voorzien van duurzame afspansjorbanden
•   Zeer stabiel
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De Genua heeft zijn klasse inmiddels ruimschoots bewezen en behoort tot de absolute top op het gebied van caravan voortenten. 
De ANWB spreekt lovende woorden over deze unieke voortent: “De voortent zet je in een half uur op en kunnen we zonder terug-
houdendheid één van de meest stabiele voortenten noemen en bovendien een kwaliteitsproduct!”. De Genua voortent is leverbaar 
in 280 cm. en 320 cm. diep. Waarvan de Genua 320 in beide zijwanden een afsluitbaar gaasraam heeft.

Geen frame maar een boogstok. Opzetgemak gegarandeerd

Deze voortent is standaard voorzien van een petluifel. Dit staat garant voor een droge inloop en zorgt er voor dat je onder alle weers-
omstandigheden de driepuntsventilatie kunt gebruiken. Zoals in alle modellen Unico voortenten en luifels is ook de Genua voorzien van 
handige afneembare slikranden. Het schoonmaken van de tent wordt nu een fluitje van een cent.

Nieuw!
Unico uitneembaar kuipgrondzeil

• Comfort verhogend
• Tochtvrij
• Geeft een veilig gevoel
•  Houdt water en ongedierte buiten de deur
• Voorkomt dat optrekkend vocht voor 
 condensvorming kan zorgen

 GENUA 280 CHAMPAGNE/METALLIC/ZWART

Genua 280 met optie dakluifel, drie dakliggers en zijluifel

Genua 280 met uitbouw

GENUA

Unico kuipgrondzeil
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 GENUA 320 CARBON/GREY

Genua 320 binnenaanzicht

GENUA

Afneembare slikranden Quick Lock steun Rits t.b.v. het serviceluik Afsluitbare ventilatiepanelen

Specifieke kenmerken Unico Genua:

• Eenvoudig opzetbaar
• Blinderingskleppen i.p.v. gordijnen
• Afneembare slikranden
• Tochtstrook met afneembare slikrand
• Optimaal ventileren dankzij driepuntsventilatie
• Rits t.b.v. het service luik
• Voorzien van duurzame afspansjorbanden
• Zeer stabiel

Technische gegevens Unico Genua:

Dak: Ten Cate All Season
Wanden: Ten Cate All Season Design 
  Alle panelen zijn neerrolbaar 
  en uitritsbaar
Boogstok: In hoogte verstelbaar 
  aluminium 30 x 1.4 mm.
Nokliggers: Aluminium 30 x 1.4 mm.
Omloopmaat: 800-1075 cm.
Diepte: Leverbaar in 280 of 320 cm.
Gewicht: Genua 280 maat 10 ca. 39 kg.
  Genua 320 maat 10 ca. 44 kg.
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 GENUA 320 CARBON/GREY

GENUA

 

 
 

Afneembare slikranden Quick Lock steun Rits t.b.v. het serviceluik Afsluitbare ventilatiepanelen

Genua 320 binnenaanzicht

Carbon Grey Carbon L. Grey Zwart PVC

Carbon Blue Zwart PVCCarbon L. Grey

Champagne Metallic/Grijs Zwart PVC

Technische gegevens Unico Genua

Dak:   Ten Cate All Season
Wanden:  Ten Cate All Season Design
   Alle panelen zijn neerrolbaar en
  uitritsbaar
Boogstok:  In hoogte verstelbaar aluminium
  30 x 1.4 mm.
Nokliggers:  Aluminium
Omloopmaat:  800-1075 cm.
Diepte:   Leverbaar in 280 of 320 cm.
Gewicht:  Genua 280 maat 10 ca. 39 kg.
  Genua 320 maat 10 ca. 44 kg.

Specifieke kenmerken Unico Genua

•   Eenvoudig opzetbaar
•   Blinderingskleppen i.p.v. gordijnen
•   Afneembare slikranden
•   Tochtstrook met afneembare slikrand
•   Optimaal ventileren dankzij driepuntsventilatie
•   Rits t.b.v. het service luik
•   Voorzien van duurzame afspansjorbanden
•   Zeer stabiel
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Standaard uitvoering Bologna

Bologna zonder voorwanden

 BOLOGNA CARBON/BLUE
         met aanritsbare petluifel

BOLOGNA

Bologna met petluifel en dakluifel standaard met drie dakliggers

Unico kuipgrondzeil

De Unico Bolgna is een strakke modulaire voortent voorzien van ritsbare blinderingskleppen aan de binnenzijde. Wanneer je de wan-
den uitritst ontstaat er een echte luifel, die in tegenstelling tot traditionele voortenten opgezet kan worden zonder petluifel!
Wil je de Bologna echter gebruiken als volwaardige voortent en optimaal ventileren, dan is de aanritsbare petluifel een absolute aan-
rader. Indien er behoefte is aan een dakluifel dan is de Bologna voortent ook uit te breiden met een aanritsbare dakluifel van maar 
liefst 220 cm. diep. Tevens bestaat er de mogelijkheid om de dakluifel aan de petluifel te ritsen.

Unieke eigenschappen van de Bologna voortent

In de basis is dit de snelst opzetbare voortent uit het Unico assortiment, bij uitstek geschikt voor de kampeerder die regelmatig ver-
kast. De basis tent is uit te breiden met zowel een petluifel als de 220 cm. diepe dakluifel waardoor je veel gebruiksmogelijkheden 
krijgt.
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  BOLOGNA CARBON/BLUE
                      aanritsbare dakluifel standaard met drie dakliggers

BOLOGNA

Afneembare slikranden Quick Lock steun Rits t.b.v. het serviceluik Afsluitbare ventilatiepanelen

Specifieke kenmerken Unico Bologna:

• Eenvoudig opzetbaar
• Modulaire voortent
• Blinderingskleppen i.p.v. gordijnen
• Afneembare slikranden
• Tochtstrook met afneembare slikrand
• Optimaal ventileren dankzij driepuntsventilatie
• Rits t.b.v. het service luik
• Voorzien van duurzame afspansjorbanden
• Zeer stabiel

Technische gegevens Unico Bologna:

Dak: Ten Cate All Season
Wanden: Ten Cate All Season Design 
  Alle panelen zijn neerrolbaar 
  en uitritsbaar
Boogstok: In hoogte verstelbaar 
  aluminium 30 x 1.4 mm.
Nokliggers: Aluminium 30 x 1.4 mm.
Omloopmaat: 800-1075 cm.
Diepte: Leverbaar in 280 cm.
Gewicht: Bologna 280 maat 10 ca. 29 kg.
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 GENUA 320 CARBON/GREY

GENUA

 

 
 

Afneembare slikranden Quick Lock steun Rits t.b.v. het serviceluik Afsluitbare ventilatiepanelen

Genua 320 binnenaanzicht

Carbon Grey Carbon L. Grey Zwart PVC

Carbon Blue Zwart PVCCarbon L. Grey

Champagne Metallic/Grijs Zwart PVC

Technische gegevens Unico Genua

Dak:   Ten Cate All Season
Wanden:  Ten Cate All Season Design
   Alle panelen zijn neerrolbaar en
  uitritsbaar
Boogstok:  In hoogte verstelbaar aluminium
  30 x 1.4 mm.
Nokliggers:  Aluminium
Omloopmaat:  800-1075 cm.
Diepte:   Leverbaar in 280 of 320 cm.
Gewicht:  Genua 280 maat 10 ca. 39 kg.
  Genua 320 maat 10 ca. 44 kg.

Specifieke kenmerken Unico Genua

•   Eenvoudig opzetbaar
•   Blinderingskleppen i.p.v. gordijnen
•   Afneembare slikranden
•   Tochtstrook met afneembare slikrand
•   Optimaal ventileren dankzij driepuntsventilatie
•   Rits t.b.v. het service luik
•   Voorzien van duurzame afspansjorbanden
•   Zeer stabiel

Nieuw!
Unico uitneembaar kuipgrondzeil

• Comfort verhogend
• Tochtvrij
• Geeft een veilig gevoel
•  Houdt water en ongedierte buiten de deur
• Voorkomt dat optrekkend vocht voor 
 condensvorming kan zorgen
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Standaard uitvoering Verona

Verona met aanritsbaar voorscherm deluxe

 VERONA CARBON/GREY

VERONA

Verona met aanritsbaar voorscherm deluxe 
voorzien van extra middenrits

Voor Eriba Nova caravans dienen producten op maat gemaakt te worden, 
dit i.v.m. scherpe ronding aan de achterzijde. Dit is ook van toepassing op 
diverse merken caravans i.v.m. de aerodinamische vorm aan de voorzijde. 

Alle opgegeven maten, gewichten en kleuren kunnen afwijken. 
Drukfouten voorbehouden.

Waar andere merken kiezen voor een frame met losse stokdelen, kiest Unico voor een dikwandig aluminium boogstok frame 
van 30 x 1.4 mm. Dit frame is door middel van een elastiekkoord met elkaar verbonden. Daardoor is de luifel door één persoon 
op te bouwen. De Verona luifel heeft een perfecte daklijn, waardoor de afwatering optimaal is. Hierdoor zijn waterzakken 
in het dak verleden tijd! 

Uitblinker in stabiliteit en opzetgemak?
Ook op het gebied van stabiliteit blinkt de Verona luifel uit. Er worden namelijk geen trapspanners maar duurzame sjorbanden 
gebruikt. Door dit unieke afspansysteem is de Verona veel strakker op te zetten en kunt u de luifel ook makkelijk naspannen. 
De afneembare slikranden en tochtstrook maken het plaatje compleet. Dit maakt het afbreken en schoonmaken van de luifel 
eenvoudiger. U kunt de afneembare slikranden tevens weg laten voor extra ventilatie, of wanneer u op doorreis bent! 

Optioneel is het aanritsbaar voorscherm deluxe leverbaar. 
Dit voorscherm heeft een extra rits zodat u de voorwand gedeeltelijk kunt oprollen.
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 GENUA 320 CARBON/GREY

GENUA

 

 
 

Afneembare slikranden Quick Lock steun Rits t.b.v. het serviceluik Afsluitbare ventilatiepanelen

Genua 320 binnenaanzicht

Carbon Grey Carbon L. Grey Zwart PVC

Carbon Blue Zwart PVCCarbon L. Grey

Champagne Metallic/Grijs Zwart PVC

Technische gegevens Unico Genua

Dak:   Ten Cate All Season
Wanden:  Ten Cate All Season Design
   Alle panelen zijn neerrolbaar en
  uitritsbaar
Boogstok:  In hoogte verstelbaar aluminium
  30 x 1.4 mm.
Nokliggers:  Aluminium
Omloopmaat:  800-1075 cm.
Diepte:   Leverbaar in 280 of 320 cm.
Gewicht:  Genua 280 maat 10 ca. 39 kg.
  Genua 320 maat 10 ca. 44 kg.

Specifieke kenmerken Unico Genua

•   Eenvoudig opzetbaar
•   Blinderingskleppen i.p.v. gordijnen
•   Afneembare slikranden
•   Tochtstrook met afneembare slikrand
•   Optimaal ventileren dankzij driepuntsventilatie
•   Rits t.b.v. het service luik
•   Voorzien van duurzame afspansjorbanden
•   Zeer stabiel
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 GENUA 320 CARBON/GREY

GENUA

 

 
 

Afneembare slikranden Quick Lock steun Rits t.b.v. het serviceluik Afsluitbare ventilatiepanelen

Genua 320 binnenaanzicht

Carbon Grey Carbon L. Grey Zwart PVC

Carbon Blue Zwart PVCCarbon L. Grey

Champagne Metallic/Grijs Zwart PVC

Technische gegevens Unico Genua

Dak:   Ten Cate All Season
Wanden:  Ten Cate All Season Design
   Alle panelen zijn neerrolbaar en
  uitritsbaar
Boogstok:  In hoogte verstelbaar aluminium
  30 x 1.4 mm.
Nokliggers:  Aluminium
Omloopmaat:  800-1075 cm.
Diepte:   Leverbaar in 280 of 320 cm.
Gewicht:  Genua 280 maat 10 ca. 39 kg.
  Genua 320 maat 10 ca. 44 kg.

Specifieke kenmerken Unico Genua

•   Eenvoudig opzetbaar
•   Blinderingskleppen i.p.v. gordijnen
•   Afneembare slikranden
•   Tochtstrook met afneembare slikrand
•   Optimaal ventileren dankzij driepuntsventilatie
•   Rits t.b.v. het service luik
•   Voorzien van duurzame afspansjorbanden
•   Zeer stabiel

Grijs
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 VERONA CARBON/BLUE

VERONA

Afneembare slikranden Quick Lock steun Rits t.b.v. het serviceluik

VOORTENTEN 

Standaard uitvoering Verona

Specifieke kenmerken Unico Verona:

• Geen frame maar één boogstok
• Aluminium boogstok 30 x 1.4 mm
• Eenvoudig opzetbaar
• Licht in gewicht
• Voorzien van windblockers
• Perfecte afwatering
• Incl. Quick lock steunen
• Afneembare slikranden
• Tochtstrook met afneembare slikrand
• Rits t.b.v. het service luik
• Voorzien van duurzame afspansjorbanden
• Zeer stabiel
• Leverbaar in drie moderne kleurstellingen

Technische gegevens Unico Verona:

Dak: Ten Cate All Season
Wanden: Ten Cate All Season Design 
  Zijwanden zijn uitritsbaar
Boogstok: In hoogte verstelbaar 
  aluminium 30 x 1.4 mm.
Nokliggers: Aluminium 30 x 1.4 mm.
Omloopmaat: 800-1075 cm.
Diepte: 230 cm. in dak / 300 cm. vloermaat 
Gewicht: Verona maat 10 ca. 19 kg
Opties: Blinderingsklep t.b.v. zijwand p/st.
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 GENUA 320 CARBON/GREY

GENUA

 

 
 

Afneembare slikranden Quick Lock steun Rits t.b.v. het serviceluik Afsluitbare ventilatiepanelen

Genua 320 binnenaanzicht

Carbon Grey Carbon L. Grey Zwart PVC

Carbon Blue Zwart PVCCarbon L. Grey

Champagne Metallic/Grijs Zwart PVC

Technische gegevens Unico Genua

Dak:   Ten Cate All Season
Wanden:  Ten Cate All Season Design
   Alle panelen zijn neerrolbaar en
  uitritsbaar
Boogstok:  In hoogte verstelbaar aluminium
  30 x 1.4 mm.
Nokliggers:  Aluminium
Omloopmaat:  800-1075 cm.
Diepte:   Leverbaar in 280 of 320 cm.
Gewicht:  Genua 280 maat 10 ca. 39 kg.
  Genua 320 maat 10 ca. 44 kg.

Specifieke kenmerken Unico Genua

•   Eenvoudig opzetbaar
•   Blinderingskleppen i.p.v. gordijnen
•   Afneembare slikranden
•   Tochtstrook met afneembare slikrand
•   Optimaal ventileren dankzij driepuntsventilatie
•   Rits t.b.v. het service luik
•   Voorzien van duurzame afspansjorbanden
•   Zeer stabiel
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 GENUA 320 CARBON/GREY

GENUA

 

 
 

Afneembare slikranden Quick Lock steun Rits t.b.v. het serviceluik Afsluitbare ventilatiepanelen

Genua 320 binnenaanzicht

Carbon Grey Carbon L. Grey Zwart PVC

Carbon Blue Zwart PVCCarbon L. Grey

Champagne Metallic/Grijs Zwart PVC

Technische gegevens Unico Genua

Dak:   Ten Cate All Season
Wanden:  Ten Cate All Season Design
   Alle panelen zijn neerrolbaar en
  uitritsbaar
Boogstok:  In hoogte verstelbaar aluminium
  30 x 1.4 mm.
Nokliggers:  Aluminium
Omloopmaat:  800-1075 cm.
Diepte:   Leverbaar in 280 of 320 cm.
Gewicht:  Genua 280 maat 10 ca. 39 kg.
  Genua 320 maat 10 ca. 44 kg.

Specifieke kenmerken Unico Genua

•   Eenvoudig opzetbaar
•   Blinderingskleppen i.p.v. gordijnen
•   Afneembare slikranden
•   Tochtstrook met afneembare slikrand
•   Optimaal ventileren dankzij driepuntsventilatie
•   Rits t.b.v. het service luik
•   Voorzien van duurzame afspansjorbanden
•   Zeer stabiel
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Verona met portaalwand

Verona met dakluifel standaard met één dakligger

 VERONA CHAMPAGNE/ZWART

VERONA

Aangepaste tochtstrook

Ronde wielflap

In de kleur champagne/zwart heeft Unico de keuze uit twee Verona luifels, namelijk de standaard Verona met een diepte van 230 cm. 
in dak, en de Verona XL. De Verona XL is maar liefst 50 cm. dieper. Dankzij de extra diepte zijn de ramen in de Verona XL extra groot! 
In verband met de diepte van maar liefst 280 cm. wordt deze luifel standaard geleverd met vijf dakliggers.

Hoe onderscheiden de Verona en Verona XL zich ten opzichte van traditionele caravanluifels?

De dikwandige aluminium boogstok van 30 x 1.4 mm. staat voor opzetgemak, een perfecte afwerking en zorgt voor een stabiel 
geheel. Super handig zijn de afneembare slikranden die het zuiver maken van de luifel eenvoudig maken. Je kunt ze zelfs weg laten 
voor extra ventilatie! Beide zijwanden zijn uitritsbaar, en voorzien van windblockers zodat je lekker uit de wind kunt zitten. 
De onderzijde wordt afgespannen door middel van sjorbanden. Standaard wordt de luifel geleverd met een universele tochtstrook 
en een rechte wielflap.
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 VERONA XL CHAMPAGNE/ZWART

VERONA XL

Afneembare slikranden Quick Lock steun Rits t.b.v. het serviceluik

VOORTENTEN 

Verona XL met zijwand uitgeritst

Specifieke kenmerken Unico Verona:

• Geen frame maar één boogstok
• Aluminium boogstok 30 x 1.4 mm
• Eenvoudig opzetbaar
• Licht in gewicht
• Voorzien van windblockers
• Perfecte afwatering
• Incl. Quick lock steunen
• Afneembare slikranden
• Tochtstrook met afneembare slikrand
• Rits t.b.v. het service luik
• Voorzien van duurzame afspansjorbanden
• Zeer stabiel
• Leverbaar in moderne kleurstelling

Technische gegevens Unico Verona XL:

Dak: Ten Cate All Season
Wanden: Ten Cate All Season Design 
  Zijwanden zijn uitritsbaar
Boogstok: In hoogte verstelbaar 
  aluminium 30 x 1.4 mm.
Nokliggers: Aluminium 30 x 1.4 mm.
Omloopmaat: 800-1025 cm.
Diepte: 280 cm. in dak / 340 cm. vloermaat
Gewicht: Verona XL maat 10 ca. 25 kg
Opties: Blinderingsklep t.b.v. zijwand

5

 

 

 GENUA 320 CARBON/GREY

GENUA

 

 
 

Afneembare slikranden Quick Lock steun Rits t.b.v. het serviceluik Afsluitbare ventilatiepanelen

Genua 320 binnenaanzicht

Carbon Grey Carbon L. Grey Zwart PVC

Carbon Blue Zwart PVCCarbon L. Grey

Champagne Metallic/Grijs Zwart PVC

Technische gegevens Unico Genua

Dak:   Ten Cate All Season
Wanden:  Ten Cate All Season Design
   Alle panelen zijn neerrolbaar en
  uitritsbaar
Boogstok:  In hoogte verstelbaar aluminium
  30 x 1.4 mm.
Nokliggers:  Aluminium
Omloopmaat:  800-1075 cm.
Diepte:   Leverbaar in 280 of 320 cm.
Gewicht:  Genua 280 maat 10 ca. 39 kg.
  Genua 320 maat 10 ca. 44 kg.

Specifieke kenmerken Unico Genua

•   Eenvoudig opzetbaar
•   Blinderingskleppen i.p.v. gordijnen
•   Afneembare slikranden
•   Tochtstrook met afneembare slikrand
•   Optimaal ventileren dankzij driepuntsventilatie
•   Rits t.b.v. het service luik
•   Voorzien van duurzame afspansjorbanden
•   Zeer stabiel



	 Het	opzetten	van	een	Unico	
voortent	gaat	simpel	en	snel,	zeker	als	
je	thuis	eerst	de	opzetinstructies	op	dvd	
bekijkt.	In	feite	zet	u	de	hele	voortent	op	in	
een	klein	halfuurtje.	Opvallend	zijn	de	twee	
stevige	boogdelen	die	de	basis	vormen	van	
de	voortent	en	de	zeer	ruime	petluifel	(over-
steek	van	100	cm!).	De	boogdelen	zitten	in	
een	tunnel	geritst	wat	de	voortent	extra	
stevigheid	geeft.	Als	je	de	eerste	boogstok	
hebt	gefixeerd	met	een	spanband,	heb	je	
verder	je	handen	vrij	voor	de	dakliggers.	
Deze	zitten	aan	de	caravan	met	de	schroef-
loze	Quicklockblokjes	en	ze	zijn	voorzien	
van	snelspanners.

	 De	Unico	Genua	is	door	zijn	
constructie	van	een	voorgebogen,	alumini-
um	frame	en	sterk	All	Season-doek,	één	van	
de	meest	stormvaste	voortenten	die	er	zijn.	
Bijzonder	is	verder	de	enorme	leefruimte	
door	het	grote	vloeroppervlak	en	de	hoogte.	
De	zijwanden	zijn	geheel	uitritsbaar,	net	als	
de	uit	twee	delen	bestaande	voorwand	met	
aan	de	linker-	en	rechterzijde	een	deur.
De	twee	grote	folieramen	blijven	droog	en	
schoon	door	de	zeer	ruime	petluifel	die	één	
meter	uitsteekt.	Dus	altijd	goed	zicht	op	
de	camping.	De	ventilatie	is	optimaal	door	

de	grote	afsluitbare	ventilatiedriehoeken	
aan	de	linker-	en	rechtervoorzijde.	Uniek	en	
nieuw	in	voortentenland	zijn	de	afneembare	
slikranden.	Deze	zitten	met	klittenband	be-
vestigd,	zodat	je	ze	er	dus	heel	simpel	kunt	
afhalen	om	ze	te	reinigen	en	om	apart	op	
te	bergen.	Laat	je	ze	weg	dan	heb	je	extra	
ventilatie.

	 Het	voorgebogen	frame	van	
de	Unico	Genua	is	zodanig	geconstrueerd	
dat	je	geen	luifelstokken	met	scherpe	pinnen	
hebt	of	ringogen	in	het	doek	die	uitscheuren.		
Het	onderhoudsvrije	doek	is	Ten	Cate	All	
Season	en	is	voorzien	van	een	coating.	
Opmerkelijk	is	de	nieuwe	print	wat	het	doek	
een	chique	uitstraling	geeft.	De	afwerking	is	
zeer	zorgvuldig	uitgevoerd	en	de	gebruikte	
materialen	zijn	van	topkwaliteit.

	 De	Unico	Genua	is	door	zijn	
constructie	en	het	sterke	All	Season-doek	
een	van	de	meest	stabiele	voortenten	die	er	
zijn.	Opvallend	is	de	zeer	ruime	petluifel	die	
een	meter	uitsteekt,	waardoor	de	twee	folie-
ramen	droog	en	schoon	blijven.	Verder	valt	
de	zorgvuldige	afwerking	op	en	het	gebruik	
van	topmaterialen.

UNICO VOORTENT GENUA 280 ANTRACIET/GRIJS

Superhandig! Afneembare slikranden

www.kck.eu   OKTOBER 2009

� afneembare 
slikranden

� super stormvast
� zeer grote petluifel
� veel ventilatie

� er valt echt 
geen minpunt te 
ontdekken!

TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen: diepte 280 cm, 
hoogte 225 cm, breedte 625 cm
Omloopmaat: 800 tot 1.075 cm 
Doek: Ten Cate All Season
Dak: Ten Cate All Season
Frame: aluminium 30 x 1,4 mm 
Kleuren: grijs-antraciet / grijs-blauw
Gewicht: 36 kg
Opties: extra luifel (aanritsbaar)

Zonder zij- en voorwanden is het een zeer grote zonneluifel

Beoordeling
 OPZETTEN   Het opzetten van een Unico voortent 
gaat simpel en snel, zeker als je thuis eerst de opzetin-
structies op dvd bekijkt. In feite zet de hele voortent op 
in een klein halfuurtje. Opvallend zijn de twee stevige 
boogdelen die de basis vormen van de voortent en de 
zeer ruime petluifel (oversteek van 100 cm!). De boog-
delen zitten in een sleuf geritst wat de voortent extra 
stevigheid geeft. Als je de eerste boogstok hebt ge-
fi xeerd met een spanband, heb je verder je handen vrij 
voor de dakliggers. Deze zitten aan de caravan met de 
schroefl oze Quicklocks en ze zijn voorzien van snel-
spanners. 

 GEBRUIK   De Unico Genua is door zijn constructie 
van een voorgebogen, aluminium frame en sterk All 
Season-doek een van de meest stormvaste voortenten 
die er zijn. Bijzonder is verder de enorme leefruimte door 
het grote vloeroppervlak en de hoogte. De zijwanden zijn 
geheel uitritsbaar, net als de uit twee delen bestaande 
voorwand met aan de linker- en rechterzijde een deur. 
De twee grote folieramen blijven droog en schoon door 
de zeer ruime petluifel die een meter uitsteekt. Dus altijd 
goed zicht op de camping. De ventilatie is optimaal door 
de grote afsluitbare ventilatiedriehoeken aan de linker- 
en rechtervoorzijde. Uniek en nieuw in voortentenland 
zijn de afneembare slikranden. Deze zitten met klitten-
band bevestigd, zodat je ze er dus heel simpel kunt afha-
len om ze te reinigen en apart op te bergen. Laat je ze 
weg dan heb je extra ventilatie.

 MATERIAAL   Het voorgebogen frame van de Unico 
Genua is zodanig geconstrueerd dat je geen luifelstokken 
met scherpe pinnen hebt of ringogen in het doek die 
uitscheuren. Het onderhoudsvrije doek is van All Season 
en voorzien van een coating. Opmerkelijk is de nieuwe 
print wat het doek een chique uitstraling geeft. De afwer-
king is zeer zorgvuldig uitgevoerd en de gebruikte mate-
rialen zijn van topkwaliteit.

Conclusie 
De Unico Genua is door zijn constructie en het sterke 
All Season-doek een van de meest stormvaste voor-
tenten die er zijn. Opvallend is de zeer ruime petluifel 
die een meter uitsteekt, waardoor de twee folieramen 
droog en schoon blijven. Verder valt de zorgvuldige 
afwerking op en het gebruik van topmaterialen.

GETEST
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UNICO Genua 280
Uniek: afneembare slikranden!

GEBRUIK

MATERIAAL

CONCLUSIE

OPZETTEN

VOORTENTEN

■	Afneembare	slikranden
■	Stabiliteit
■	Zeer	grote	petluifel
■	Veel	ventilatie

■		Er	valt	echt	geen		
minpunt	te	ontdekken!

 TECHNISCHE GEGEVENS:
Afmetingen:	 	diepte	280	cm,	
Omloopmaat:	 800	tot	1.075	cm
Doek:	 Ten	Cate	All	Season
Dak:	 Ten	Cate	All	Season
Frame:	 	aluminium	30	x	1.4	mm,		

dakliggers	30	x	1.4	mm.		
In	hoogte	verstelbaar

Kleuren:	 	grijs/antraciet,	grijs/blauw,
	 champagne/zwart
Gewicht:	 35	kg
Opties:	 Genua	diepte	320	cm

www.kck.eu   OKTOBER 2009

+� afneembare 
slikranden

� super stormvast
� zeer grote petluifel
� veel ventilatie

—� er valt echt 
geen minpunt te 
ontdekken!

TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen: diepte 280 cm, 
hoogte 225 cm, breedte 625 cm
Omloopmaat: 800 tot 1.075 cm 
Doek: Ten Cate All Season
Dak: Ten Cate All Season
Frame: aluminium 30 x 1,4 mm 
Kleuren: grijs-antraciet / grijs-blauw
Gewicht: 36 kg
Opties: extra luifel (aanritsbaar)

INFORMATIE
www.unicovoortenten.nl

Zonder zij- en voorwanden is het een zeer grote zonneluifel

Beoordeling
 OPZETTEN   Het opzetten van een Unico voortent 
gaat simpel en snel, zeker als je thuis eerst de opzetin-
structies op dvd bekijkt. In feite zet de hele voortent op 
in een klein halfuurtje. Opvallend zijn de twee stevige 
boogdelen die de basis vormen van de voortent en de 
zeer ruime petluifel (oversteek van 100 cm!). De boog-
delen zitten in een sleuf geritst wat de voortent extra 
stevigheid geeft. Als je de eerste boogstok hebt ge-
fi xeerd met een spanband, heb je verder je handen vrij 
voor de dakliggers. Deze zitten aan de caravan met de 
schroefl oze Quicklocks en ze zijn voorzien van snel-
spanners. 

 GEBRUIK   De Unico Genua is door zijn constructie 
van een voorgebogen, aluminium frame en sterk All 
Season-doek een van de meest stormvaste voortenten 
die er zijn. Bijzonder is verder de enorme leefruimte door 
het grote vloeroppervlak en de hoogte. De zijwanden zijn 
geheel uitritsbaar, net als de uit twee delen bestaande 
voorwand met aan de linker- en rechterzijde een deur. 
De twee grote folieramen blijven droog en schoon door 
de zeer ruime petluifel die een meter uitsteekt. Dus altijd 
goed zicht op de camping. De ventilatie is optimaal door 
de grote afsluitbare ventilatiedriehoeken aan de linker- 
en rechtervoorzijde. Uniek en nieuw in voortentenland 
zijn de afneembare slikranden. Deze zitten met klitten-
band bevestigd, zodat je ze er dus heel simpel kunt afha-
len om ze te reinigen en apart op te bergen. Laat je ze 
weg dan heb je extra ventilatie.

 MATERIAAL   Het voorgebogen frame van de Unico 
Genua is zodanig geconstrueerd dat je geen luifelstokken 
met scherpe pinnen hebt of ringogen in het doek die 
uitscheuren. Het onderhoudsvrije doek is van All Season 
en voorzien van een coating. Opmerkelijk is de nieuwe 
print wat het doek een chique uitstraling geeft. De afwer-
king is zeer zorgvuldig uitgevoerd en de gebruikte mate-
rialen zijn van topkwaliteit.

Conclusie 
De Unico Genua is door zijn constructie en het sterke 
All Season-doek een van de meest stormvaste voor-
tenten die er zijn. Opvallend is de zeer ruime petluifel 
die een meter uitsteekt, waardoor de twee folieramen 
droog en schoon blijven. Verder valt de zorgvuldige 
afwerking op en het gebruik van topmaterialen.

GETEST
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Afsluitbare ventilatiepanelen in voorwand

Dit keer geen vergelijkingstest, maar een opzichzelf staande test van 
de Unico Genua 280. De voortent zet je in een half uur op en kunnen 
we zonder terughoudendheid één van de meest stabiele voortenten 
noemen die er zijn en bovendien een kwaliteitsproduct.
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	 De	sportief	ogende	Unico		
Verona	zet	je	op	met	slechts	één	boogstok	
en	drie	eenvoudige	dakliggers.	De	dak-
liggers	hebben	snelspanners	en	worden	
bevestigd	aan	de	caravan	met	fixeerbare	
bevestigingsblokjes.	De	spanband	tussen	
de	boogstok	zorgt	ervoor	dat	de	boogstok	
altijd	op	de	juiste	afstand	staat.	De	boog-
stok	wordt	in	een	tunnel	geritst,	vervolgens	
wordt	deze	boogstok	in	het	midden	voorzien	
van	een	grote	sjorband.	Deze	voorkomt	dat	
de	boogstok	tijdens	het	opzetten	terug	kan	
vallen	tegen	de	caravan.	Je	hebt	zo	boven-
dien	beide	handen	vrij	om	de	voor-	en	de	
zijwanden	te	plaatsen.	Laat	u	overtuigen	
van	het	opzetgemak	van	Unico.	Bekijk	de	
instructie	DVD:	www.unicovoortenten.nl

	 Licht	en	ruim.	Dat	is	het	eerste	
wat	opvalt	bij	het	betreden	van	de	Verona.	
Twee	grote	ramen	aan	de	zijkanten.	Door	de	
boogstok	heb	je	geen	last	van	de	stok	in	het	
midden,	zoals	bij	andere	luifels	vaak	wel	het	
geval	is.	Dit	biedt	vrij	zicht	en	bij	afwezig-
heid	van	het	aanritsbaar	voorscherm	een	
vrije	inloop.	Bij	storm	dient	u	de	bijgelever-
de	steunstok	te	plaatsen	en	af	te	spannen	
met	de	grote	sjorband.	Uniek	bij	deze	luifel	
zijn	de	driehoekige	panelen	aan	de	voorzij-

de,	deze	maken	de	luifel	zeer	stormvast	en	
bieden	een	extra	bescherming	tegen	wind.
Wat	verder	opvalt	zijn	de	afneembare	
slikranden.	Deze	zitten	met	klittenband	
bevestigd,	zodat	je	ze	er	dus	heel	simpel	
kunt	afhalen	om	ze	te	reinigen	en	apart	op	
te	bergen.	Laat	je	ze	weg	dan	heb	je	extra	
ventilatie.

	 De	Unico	Verona	is	wat	prijs	
betreft	niet	de	goedkoopste,	maar	daar	heb	
je	tenslotte	wel	een	zwaardere	kwaliteit	
doek	voor	en	een	oersterk	boogframe,	dat	
zelfs	de	zwaarste	weersomstandigheden	
kan	trotseren.	Bovendien	is	de	Verona	uitge-
rust	met	innovaties	als	uitritsbare	zijpane-
len	met	windschermen	en	tevens	voorzien	
van	afneembare	slikranden.
Met	de	mogelijkheid	om	er	een	voorwand	in	
te	ritsen,	valt	de	prijs	opeens	reuze	mee.		
En	af	spannen,	dat	doe	je	met	afspanbanden	
i.p.v.	tentelastieken.

Deze luifel werd in 2007 winnaar van de ANWB combi-luifel test 
en scoort in de ANWB luifeltest van 2010 wederom op alle geteste 
onderdelen als hoogste.

UNICO VERONA LUIFEL CHAMPAGNE/ZWART
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� afneembare 
slikranden

� super stormvast
� zeer grote petluifel
� veel ventilatie

� er valt echt 
geen minpunt te 
ontdekken!

TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen: diepte 280 cm, 
hoogte 225 cm, breedte 625 cm
Omloopmaat: 800 tot 1.075 cm 
Doek: Ten Cate All Season
Dak: Ten Cate All Season
Frame: aluminium 30 x 1,4 mm 
Kleuren: grijs-antraciet / grijs-blauw
Gewicht: 36 kg
Opties: extra luifel (aanritsbaar)

Zonder zij- en voorwanden is het een zeer grote zonneluifel

Beoordeling
 OPZETTEN   Het opzetten van een Unico voortent 
gaat simpel en snel, zeker als je thuis eerst de opzetin-
structies op dvd bekijkt. In feite zet de hele voortent op 
in een klein halfuurtje. Opvallend zijn de twee stevige 
boogdelen die de basis vormen van de voortent en de 
zeer ruime petluifel (oversteek van 100 cm!). De boog-
delen zitten in een sleuf geritst wat de voortent extra 
stevigheid geeft. Als je de eerste boogstok hebt ge-
fi xeerd met een spanband, heb je verder je handen vrij 
voor de dakliggers. Deze zitten aan de caravan met de 
schroefl oze Quicklocks en ze zijn voorzien van snel-
spanners. 

 GEBRUIK   De Unico Genua is door zijn constructie 
van een voorgebogen, aluminium frame en sterk All 
Season-doek een van de meest stormvaste voortenten 
die er zijn. Bijzonder is verder de enorme leefruimte door 
het grote vloeroppervlak en de hoogte. De zijwanden zijn 
geheel uitritsbaar, net als de uit twee delen bestaande 
voorwand met aan de linker- en rechterzijde een deur. 
De twee grote folieramen blijven droog en schoon door 
de zeer ruime petluifel die een meter uitsteekt. Dus altijd 
goed zicht op de camping. De ventilatie is optimaal door 
de grote afsluitbare ventilatiedriehoeken aan de linker- 
en rechtervoorzijde. Uniek en nieuw in voortentenland 
zijn de afneembare slikranden. Deze zitten met klitten-
band bevestigd, zodat je ze er dus heel simpel kunt afha-
len om ze te reinigen en apart op te bergen. Laat je ze 
weg dan heb je extra ventilatie.

 MATERIAAL   Het voorgebogen frame van de Unico 
Genua is zodanig geconstrueerd dat je geen luifelstokken 
met scherpe pinnen hebt of ringogen in het doek die 
uitscheuren. Het onderhoudsvrije doek is van All Season 
en voorzien van een coating. Opmerkelijk is de nieuwe 
print wat het doek een chique uitstraling geeft. De afwer-
king is zeer zorgvuldig uitgevoerd en de gebruikte mate-
rialen zijn van topkwaliteit.

Conclusie 
De Unico Genua is door zijn constructie en het sterke 
All Season-doek een van de meest stormvaste voor-
tenten die er zijn. Opvallend is de zeer ruime petluifel 
die een meter uitsteekt, waardoor de twee folieramen 
droog en schoon blijven. Verder valt de zorgvuldige 
afwerking op en het gebruik van topmaterialen.

GETEST
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VOORTENTEN

■	Eenvoudig	op	te	zetten
■	Geen	middenstok
■	Staat	als	een	huis
■	Afneembare	slikranden

 ANWB TESTRESULTAAT:
Opzetgemak:	 zeer	goed	
Afwerking:	 uitstekend
Materiaal:	 uitstekend
Prijs-kwaliteit:	 uitstekend

 TECHNISCHE GEGEVENS:
Diepte	 	230	cm.	dakdiepte,		

300	cm.	vloermaat	diepte
Gewicht	 19	kg.	(Maat	10)
Frame	 	Aluminium	boogstok	30	x	1.4	mm.,		

dakliggers	30	x	1.4	mm.		
In	hoogte	verstelbaar

Afspanning	 	Stalen	haringen	met	afspanbanden
Inclusief	 	Tochtstrook,	wielflap,	afneembare	

slikranden	en	Quick	Lock	steunen
Optioneel	 Aanritsbaar	voorscherm
	 Portaalwand
	 Dakluifel

Voorzien van rits t.b.v. serviceluik

GEBRUIK

Superhandig! Afneembare slikranden

CONCLUSIE

OPZETTEN
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UNICO Verona 
Al jaren de absolute top op het  
gebied van caravan combi-luifels!
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 DEELTENT 350

DEELTENT
350

Deeltent 350

Deeltent 350

Afneembare slikranden

5

 

 

 GENUA 320 CARBON/GREY

GENUA

 

 
 

Afneembare slikranden Quick Lock steun Rits t.b.v. het serviceluik Afsluitbare ventilatiepanelen

Genua 320 binnenaanzicht

Carbon Grey Carbon L. Grey Zwart PVC

Carbon Blue Zwart PVCCarbon L. Grey

Champagne Metallic/Grijs Zwart PVC

Technische gegevens Unico Genua

Dak:   Ten Cate All Season
Wanden:  Ten Cate All Season Design
   Alle panelen zijn neerrolbaar en
  uitritsbaar
Boogstok:  In hoogte verstelbaar aluminium
  30 x 1.4 mm.
Nokliggers:  Aluminium
Omloopmaat:  800-1075 cm.
Diepte:   Leverbaar in 280 of 320 cm.
Gewicht:  Genua 280 maat 10 ca. 39 kg.
  Genua 320 maat 10 ca. 44 kg.

Specifieke kenmerken Unico Genua

•   Eenvoudig opzetbaar
•   Blinderingskleppen i.p.v. gordijnen
•   Afneembare slikranden
•   Tochtstrook met afneembare slikrand
•   Optimaal ventileren dankzij driepuntsventilatie
•   Rits t.b.v. het service luik
•   Voorzien van duurzame afspansjorbanden
•   Zeer stabiel

De Unico deeltenten zijn zowel aan caravan als aan camper te gebruiken en behoren tot de snelst opzetbare  kwaliteitsdeeltenten 
op de markt. Het frame bestaat uit één in hoogte verstelbare boogstok en heeft een drietal dakliggers. Ventileren bij Unico deelten-
ten is maar liefst mogelijk op vier plaatsen, op alle hoeken zit namelijk een afsluitbaar ventilatie- paneel. Doordat een tweetal venti-
latiepanelen aan de caravan/camper zijde zit, is het vrijwel altijd mogelijk om te ventileren tijdens regen. Zowel de zijwanden als de 
voorwand zijn uitritsbaar, u kunt deze deeltenten daardoor ook perfect gebruiken als luifel.

Waar dient uw caravan of camper aan te voldoen?

Om een Deeltent van Unico te kunnen plaatsen, dient er een rail op uw caravan of camper aanwezig te zijn, op een hoogte tussen 
de 240 en 255 cm. Om de Deeltent 350 te gebruiken dient de horizontale rail een minimale lengte te hebben van 275 cm.
Om de Deeltent 500 te plaatsen dient deze minimaal 400 cm. lang te zijn.
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Polstering Afsluitbaar ventilatiepaneel

DEELTENT
500

 DEELTENT 500

Deeltent 500

Deeltent 500

Met aanritsbare dakluifel

Specifieke kenmerken Unico Deeltenten:

• Eenvoudig opzetbaar
• Licht in gewicht
• Afneembare slikranden
• Voorzien van duurzame afspansjorbanden

Technische gegevens Unico Deeltenten:

Dak: Ten Cate All Season
Wanden: Ten Cate All Season Design 
  Voor- en zijwanden zijn uitritsbaar
Boogstok: In hoogte verstelbaar 
  aluminium 30 x 1.4 mm.
Nokliggers: Aluminium 30 x 1.4 mm.
Diepte: 250 cm.
Gewicht: Deeltent 350 ca. 23 kg
  Deeltent 500 ca. 26 kg

5

 

 

 GENUA 320 CARBON/GREY

GENUA

 

 
 

Afneembare slikranden Quick Lock steun Rits t.b.v. het serviceluik Afsluitbare ventilatiepanelen

Genua 320 binnenaanzicht

Carbon Grey Carbon L. Grey Zwart PVC

Carbon Blue Zwart PVCCarbon L. Grey

Champagne Metallic/Grijs Zwart PVC

Technische gegevens Unico Genua

Dak:   Ten Cate All Season
Wanden:  Ten Cate All Season Design
   Alle panelen zijn neerrolbaar en
  uitritsbaar
Boogstok:  In hoogte verstelbaar aluminium
  30 x 1.4 mm.
Nokliggers:  Aluminium
Omloopmaat:  800-1075 cm.
Diepte:   Leverbaar in 280 of 320 cm.
Gewicht:  Genua 280 maat 10 ca. 39 kg.
  Genua 320 maat 10 ca. 44 kg.

Specifieke kenmerken Unico Genua

•   Eenvoudig opzetbaar
•   Blinderingskleppen i.p.v. gordijnen
•   Afneembare slikranden
•   Tochtstrook met afneembare slikrand
•   Optimaal ventileren dankzij driepuntsventilatie
•   Rits t.b.v. het service luik
•   Voorzien van duurzame afspansjorbanden
•   Zeer stabiel

Quick Lock steun

VOORTENTEN 
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Afneembare polstering

 ERIBA TOURING BOLOGNA

De Bologna voortent is lever-
baar voor zowel de Touring als 
Feeling serie en is optioneel uit 
te breiden met een aanritsbare 
dakluifel.

Tochtstrook met wielflap

VOORTENTEN 

De Unico Bologna voortent is 280 cm. diep en is
leverbaar voor de hoge modellen Eriba Troll, Triton- en 
Familia en voor de Feeling modellen: 470, 430, 425, 390 
en 380. Deze voortent is uitsluitend leverbaar in de kleur 
antraciet/grijs. Voor de lagere modellen van de Eriba Troll, 
Triton en Familia tot en met bouwjaar 2009, is deze voor-
tent uitsluitend leverbaar in de kleur blauw/grijs.

 Gewicht: Vloermaat:
Familia ca. 23 kg. 410 x 280 cm. 
Triton ca. 24 kg. 460 x 280 cm.
Troll  ca. 25 kg. 500 x 280 cm.
Feeling 470 ca. 28 kg. 580 x 280 cm.
Feeling 430-425-380 ca. 26 kg. 550 x 280 cm.
Feeling 390 ca. 25 kg. 500 x 280 cm.

Eriba Touring Bologna met dakluifel

Eriba Touring Bologna

ERIBA TOURING
ERIBA FEELING
BOLOGNA

Specifieke kenmerken:

•  Afsluitbare  
ventilatiepanelen

•  Geen gordijnen,  
maar blinderingskleppen 
d.m.v. ritssluitingen  
aan binnenzijde 

• Afneembare slikranden

Met dakluifel

16

 
Gewicht: Vloermaat:

Familia ca. 23 kg. 410 x 280 cm. 
Triton ca. 24 kg. 460 x 280 cm.
Troll  ca. 25 kg. 500 x 280 cm.
Feeling 390 ca. 25 kg. 500 x 280 cm.
Feeling 430-425-380 ca. 26 kg. 550 x 280 cm.
Feeling 470 ca. 28 kg. 580 x 280 cm.

en Familia en voor de Feeling modellen: 470, 430, 
425, 390 en 380. Deze voortent is uitsluitend lever-
baar in de kleur antraciet/grijs. 

Voor de lagere modellen van de Eriba Troll, Triton en 
Familia tot en met bouwjaar 2009, is deze voortent 
uitsluitend leverbaar in de kleur blauw/grijs. 

Blauw Grijs Blauw PVC

Antraciet Grijs Zwart PVC
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ERIBA TOURING
ERIBA FEELING
VERONA

Eriba Strip voor betere waterafvoer

 ERIBA FEELING VERONA

Eriba Touring Verona

Eriba Touring Verona

De Unico Verona luifel is in het dak 230 cm. diep. In com-
binatie met het optionele aanritsbare voorscherm kunt u 
een dichte luifel creëren met een diepte van ca. 300 cm. 
Deze luifel heeft echter geen ventilatie mogelijkheden 
wat de Bologna voortent wel heeft. De Verona luifel is 
leverbaar voor de hoge modellen Eriba Troll, Triton en 
Familia en voor de Feeling modellen: 470, 430, 425, 390 
en 380. Deze luifel is voor deze modellen uitsluitend 
leverbaar in de kleur antraciet/grijs.

Voor de lagere modellen van de Eriba Troll, Triton en 
Familia tot en met bouwjaar 2009, is de Verona luifel 
uitsluitend leverbaar in de kleur blauw/grijs.

 Gewicht: Vloermaat:
Troll ca. 21 kg. 500 x 300 cm.
Triton ca. 20 kg. 460 x 300 cm.
Familia ca. 19 kg. 410 x 300 cm.
Feeling 470 ca. 24 kg. 580 x 300 cm.
Feeling 430-425-380 ca. 22 kg. 550 x 300 cm.
Feeling 390 ca. 21 kg. 500 x 300 cm.
Feeling 230 ca. 20 kg. 460 x 300 cm.

Specifieke kenmerken:

• Eenvoudig op te zetten
• Geen middenstok
• Zeer stabiel
• Afneembare skikranden
• Uitritsbare zijwanden
• Inclusief tochtstrook 
 en wielflap

Technische gegevens Unico Eriba Touring/Feeling:

Dak: Ten Cate All Season
Wanden: Ten Cate All Season Design 
  Voor- en zijwanden zijn uitritsbaar
Boogstok: In hoogte verstelbaar aluminium 30 x 1.4 mm.
Nokliggers: Aluminium 30 x 1.4 mm.
Diepte: 230 cm. in dak / 300 cm. vloermaat
Opties: Aanritsbaar voorscherm t.b.v. Verona    
  Blinderingsklep t.b.v. zijwand p/st.
  Eriba Strip t.b.v. Touring serie



Speciaal voor Kip ontwikkelde Unico voortenten de Verona Shelter voor de Kip Shelter caravan. Deze Unico luifel heeft een diepte 
in het dak van 230 cm. In combinatie met het optionele aanritsbare voorscherm, kunt u een voortent creëren met een diepte van 
ca. 300 cm. Bij gebruik van het voorscherm bedraagt de vloermaat maar liefst 410 x 300 cm! Daarmee doet de leefruimte niet onder 
voor een normale voortent.

Technische gegevens Unico Verona shelter:

Dak: Ten Cate All Season
Wanden: Ten Cate All Season Design 
  Zijwanden zijn uitritsbaar
Boogstok: In hoogte verstelbaar 
  aluminium 30 x 1.4 mm.
Nokliggers: Aluminium 30 x 1.4 mm.
Diepte: 230 cm. in dak / 300 cm. vloermaat 
Gewicht: ca. 22 kg
Opties: Aanritsbaar voorscherm 
  Blinderingsklep t.b.v. zijwand p/st.

 VERONA SHELTER

Unico Kip Shelter Verona met zijwand uitgeritst

Unico Kip Shelter Verona met optioneel aanritsbaar voorscherm

KIP SHELTER
VERONA

• Deur in achterzijde
• Afsluitbare ventilatie panelen
• Grote stahoogte
• Eenvoudig op te zetten
• Perfecte afwatering
• Voorzien van windblockers

Afneembare slikranden Deur en ventilatie Voldoende stahoogte Aansluiting Kip Shelter

Specifieke kenmerken Unico Verona Shelter:
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VOORTENTEN 

16

 
Gewicht: Vloermaat:

Familia ca. 23 kg. 410 x 280 cm. 
Triton ca. 24 kg. 460 x 280 cm.
Troll  ca. 25 kg. 500 x 280 cm.
Feeling 390 ca. 25 kg. 500 x 280 cm.
Feeling 430-425-380 ca. 26 kg. 550 x 280 cm.
Feeling 470 ca. 28 kg. 580 x 280 cm.

en Familia en voor de Feeling modellen: 470, 430, 
425, 390 en 380. Deze voortent is uitsluitend lever-
baar in de kleur antraciet/grijs. 

Voor de lagere modellen van de Eriba Troll, Triton en 
Familia tot en met bouwjaar 2009, is deze voortent 
uitsluitend leverbaar in de kleur blauw/grijs. 

Blauw Grijs Blauw PVC

Antraciet Grijs Zwart PVC
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DETHLEFFS 
TOURIST HD
VERONA

 DETHLEFFS TOURIST HD VERONA
Deze Verona is uitsluitend leverbaar voor de Dethleffs Tourist HD, dit is de uitvoering met hefdak.
De Unico Verona luifel is in het dak 230 cm. diep. In combinatie met een aanritsbaar voorscherm kunt u een dichte luifel creëren 
met een diepte van ca. 300 cm. Deze luifel is uitsluitend leverbaar in de kleur champagne/zwart. 

D E T H L E F F S
TOURIST HD
VERONA

Standaard uitvoering Dethleffs Tourist HD Verona

Technische gegevens Dethleffs Tourist HD Verona:

Dak: Ten Cate All Season
Wanden: Ten Cate All Season Design 
  Zijwanden zijn uitritsbaar
Boogstok: In hoogte verstelbaar 
  aluminium 30 x 1.4 mm.
Nokliggers: Aluminium 30 x 1.4 mm.
Diepte: 230 cm. in dak / 300 cm. vloermaat 
Opties: Aanritsbaar voorscherm 
  Blinderingsklep t.b.v. zijwand p/st.

Specifieke kenmerken Unico Verona Shelter:

Quick Lock steunAfneembare slikranden Afspannen d.m.v. sjorbanden

VOORTENTEN 

 Gewicht: Vloermaat:
Tourist HD 460 V/DB ca. 25 kg. 625 x 300 cm.
Tourist HD 400 DB ca. 24 kg. 580 x 300 cm.
Tourist HD 350 SG ca. 23 kg. 500 x 300 cm.

5

 

 

 GENUA 320 CARBON/GREY

GENUA

 

 
 

Afneembare slikranden Quick Lock steun Rits t.b.v. het serviceluik Afsluitbare ventilatiepanelen

Genua 320 binnenaanzicht

Carbon Grey Carbon L. Grey Zwart PVC

Carbon Blue Zwart PVCCarbon L. Grey

Champagne Metallic/Grijs Zwart PVC

Technische gegevens Unico Genua

Dak:   Ten Cate All Season
Wanden:  Ten Cate All Season Design
   Alle panelen zijn neerrolbaar en
  uitritsbaar
Boogstok:  In hoogte verstelbaar aluminium
  30 x 1.4 mm.
Nokliggers:  Aluminium
Omloopmaat:  800-1075 cm.
Diepte:   Leverbaar in 280 of 320 cm.
Gewicht:  Genua 280 maat 10 ca. 39 kg.
  Genua 320 maat 10 ca. 44 kg.

Specifieke kenmerken Unico Genua

•   Eenvoudig opzetbaar
•   Blinderingskleppen i.p.v. gordijnen
•   Afneembare slikranden
•   Tochtstrook met afneembare slikrand
•   Optimaal ventileren dankzij driepuntsventilatie
•   Rits t.b.v. het service luik
•   Voorzien van duurzame afspansjorbanden
•   Zeer stabiel

• Grote stahoogte
• Eenvoudig op te zetten
• Perfecte afwatering
• Afneembare slikranden

Specifieke kenmerken 
Dethleffs Tourist HD Verona:
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 TORINO DAKLUIFEL

Indien u op zoek bent naar een snel en eenvoudig op te zetten dakluifel voor 
aan uw caravan, dan mag de Unico Torino zeker niet aan uw aandacht ont-
snappen. Deze dakluifel zet je op met één boogstok en slechts één midden-
dakligger. Vanaf maat 14 wordt er tevens een steunstok meegeleverd. 

Uit te breiden met zijluifels

Optioneel is deze dakluifel uit te breiden met zijluifels. Om een zijluifel te plaat-
sen dient u wel een extra dakligger te plaatsen, waar je vervolgens de zijluifel 
aan bevestigt door middel van een tunnelrits.

T O R I N O

Torino dakluifel incl. twee extra dakliggers met zijluifels

Technische gegevens Unico Torino dakluifel:

Dak: Ten Cate All Season
Boogstok: In hoogte verstelbaar 
  aluminium 30 x 1.4 mm.
Nokliggers: Aluminium 30 x 1.4 mm.
Diepte: 230 cm. 
Gewicht: ca. 10 kg
Opties: Extra dakligger
  Quick lock steun
  Zijluifel links
  Zijluifel rechts

Torino dakluifel incl. extra dakligger met zijluifels links

• Eenvoudig op te zetten
• Perfecte afwatering
• Licht in gewicht
• Voorzien van Power-Grip klemmen

Specifieke kenmerken Unico Torino:


