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ANTRACITE ICE GREY IXL PRENOX VENTEX

PACIFIC 300 - Ruimte genoeg voor het hele gezin

1  Insectenhor in de zijkant 
heeft een uitwendige 
folie-vensterflap met 
ritssluiting.

2  Nokventilatie in het front.

3  IXL-glasvezelframe

De Pacific 300 is snel en eenvoudig op te zetten met een minimaal 
aantal stangen, terwijl de voortent toch 3 meter diep is. Het lichte 
IXL-glasvezelframe zorgt voor een laag gewicht en maakt van de 
Pacific 300 de optimale reistent met ruimte genoeg voor het hele 
gezin. Voor wie meer stabiliteit wil, is de voortent ook verkrijgbaar 
met Prenox stalen frame.  
Om de tent goed te ventileren heeft de Pacific 300 een zijwand met 
insectenhor en afdekflap en is het front voorzien van nokventitalie. 
De Pacific 300 is, net als zijn kleine broertje, verkrijgbaar in een 
design met stijlvolle grijstinten. De wanden van gecoat VenTex zijn 
bijzonder onderhoudsvriendelijk. 

Diepte: 300 cm  
A-maat van-tot: 800 - 1075 cm  
Standaard geleverd met: FixOn, gordijnset Luxor Grey, 
 tochtstrook, standaard wielkastafdichting, afspanmateriaal, tenttas, 
foedraal voor tentstokken en haringen. 
Opties voor montage: Isabella Annex 250, Isabella Cosy Corner II, 
Isabella Eclipse zonneluifel, verandastang.

PRIJSGROEP 13 14 16 18 19 20
Ventura afmeting 800 850 900 950 1000 1050
Voor A-maat van t/m (cm) 786 - 810 836 - 860 886 - 910 936 - 960 986 - 1010 1036 - 1060

Ventura afmeting 825 875 925 975 1025 1075
Voor A-maat van t/m (cm) 811 - 835 861 - 885 911 - 935 961 - 985 1011 - 1035 1061 - 1085

FRAME TYPE P I P I P I P I P I P I
Gewicht incl. frame (kg) Prenox=P - IXL=I 44.0 36.3 47.1 38.3 48.3 39.5 53.9 43.6 59.1 47.0 61.4 49.3

MATERIAAL (G/M2) 100% POLYESTER 100% PVC
Dak (A) Doek (B) Sokkel (C) A B C

240 190 350
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ANTRACITE ICE GREY IXL PRENOX VENTEX

PACIFIC 250 - Licht van gewicht en makkelijk te plaatsen

1  Alle delen zijn neerrolbaar 
en uitneembaar.  
Insectenhor in de zijkant 
heeft een uitwendige 
folie-vensterflap met 
ritssluiting.

2  Nokventilatie in het front.

3  IXL-glasvezelframe.

De Pacific 250 in stijlvolle grijstinten is eenvoudig qua opzet en 
daardoor bijzonder makkelijk voor op reis. Het materiaal is licht 
van gewicht en ook nog eens makkelijk schoon te houden door 
de uitwendige coating. Als je tijd wilt besparen bij het kamperen, 
is de Pacific 250 echt iets voor jou. Alle delen zijn neerrolbaar en 
uitneembaar, hierdoor kan de Pacific 250 op warme dagen tevens 
gebruikt worden als zonneluifel. 

Keuze uit Prenox stalen frame en het lichte IXL-glasvezelframe voor 
op reis. 

Diepte: 250 cm  
A-maat van-tot: 800 - 1075 cm  
Standaard geleverd met: FixOn, gordijnset Luxor Grey, cara-
van-tochtstrook, standaard wielkastafdichting, afspanmateriaal, 
tenttas, foedraal voor tentstokken en haringen. 
Opties voor montage: Isabella Annex 250, Isabella Cosy Corner II, 
Isabella Eclipse zonneluifel, verandastang.

PRIJSGROEP 13 14 16 18 19 20
Ventura afmeting 800 850 900 950 1000 1050
Voor A-maat van t/m (cm) 786 - 810 836 - 860 886 - 910 936 - 960 986 - 1010 1036 - 1060

Ventura afmeting 825 875 925 975 1025 1075
Voor A-maat van t/m (cm) 811 - 835 861 - 885 911 - 935 961 - 985 1011 - 1035 1061 - 1085

FRAME TYPE P I P I P I P I P I P I
Gewicht incl. frame (kg) Prenox=P - IXL=I 38.8 27.3 39.7 33.1 41.1 34.5 46.4 38.7 51.8 42.6 53.7 44.5

MATERIAAL (G/M2) 100% POLYESTER 100% PVC
Dak (A) Doek (B) Sokkel (C) A B C

240 190 350
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260

ANTRACITE ICE GREY VENTEX

PASCAL 390 - Opblaasbaar, licht en stijlvol

1  Gemakkelijk opblaasbare 
lucht frame.

2 Kwaliteitsventielen.

Pascal is ook verkrijgbaar in de kleuren Olive Green/Ice Grey.

3  2x2 liter dubbelwerkende 
handpomp.

De Pascal 390 is bedoeld voor trekkers die op zoek zijn naar een 
licht doek en een opblaasbaar frame, waardoor de tent snel en 
eenvoudig staat. Dit model heeft 3 ingangen: één in elk zijpaneel 
en een oprolbaar middendeel. Beide zijpanelen hebben ventilatie-
ramen voor een goed binnenklimaat. De Pascal 390 is gemaakt 
van VenTex met een acrylaatcoating in de kleuren Antracite en Ice 
Grey. 

Maat (B x D): 390 cm x 260 cm 
Standaard geleverd met: Gordijnset Luxor White, 4 kwaliteits-
ventielen, zodat de tent niet leegloopt. De Pascal 390 wordt stan-
daard geleverd met een 2x2 liter dubbelwerkende handpomp en 
met CampioFlex-rubbers, waarmee de tent optimaal kan worden 
afgespannen.  
Opties voor montage: Steunpaal. 
Geschikt voor: Caravans met hoogtes van 235 tot 250 cm. 
Gewicht: 31,2 kg

MATERIAAL (G/M2) 100% POLYESTER 23% POLYESTER 77% PVC
Dak (A) Doek (B) Sokkel (C) A B C

240 190 350
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IXL VENTEXANTRACITE ICE GREY
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MARLIN - Praktische touring-tent

De Marlin is als onderhoudsvriendelijke deeltent met wanden van 
ademend VenTex ideaal als touring-tent. Alle panelen zijn uitneem-
baar en met zijn praktische formaat en insectenhor vormt de Marlin 
een aangename en gezellige leefruimte Hij is makkelijk op te zetten 
en voorzien van het lichte IXL-glasvezelframe. De deeltent heeft een 
prima afdichting tegen de zijkant van de caravan met ingenaaide 
schuimkussens en de meegeleverde aansluitset.

Bodemmaten: B 340 x D 230 cm 
Details: Alle panelen zijn neerrolbaar en uitneembaar. Insecten-
hor aan één kant, aan de buitenkant voorzien van folieklep met 
ritssluiting. 
Standaard geleverd met: Schroefloos FixOn beslag, Luxor Grey 
gordijnen, tochtstrook, standaard wielkastafdekking, tenttas en 
stokkenfoedraal, foedraal voor haringen. 
Extra opties voor montage: Isabella Annex 220, kan aan beide 
zijkanten van de voortent worden geritst. 
Gewicht: 26,3 kg 
Geschikt voor: Caravans met hoogtes van 235 tot 250 cm 
Afstand tussen dakstokken: 313 cm

MATERIAAL (G/M2) 100% POLYESTER 100% PVC
Dak (A) Doek (B) Sokkel (C) A B C

240 190 350
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CADET - Klein, licht en snel op te bouwen

De Cadet is een kleine deeltent van VenTexmateriaal die op de 
meeste caravans past. Het model heeft deuren aan beide kanten, 
een uitneembaar frontpaneel en een insectenhor aan één kant. 
De perfecte weekend-voortent; makkelijk op te zetten én licht van 
gewicht door het IXL-glasvezelframe.  
De afdichting tegen de zijkant van de caravan is perfect door de 
ingenaaide schuimkussens en aansluitset die standaard worden 
meegeleverd.

Bodemmaten: B 260 x D 200 cm 
Details: Alle panelen zijn neerrolbaar en uitneembaar. Insecten-
hor aan één kant, aan de buitenkant voorzien van folieklep met 
ritssluiting. 
Standaard geleverd met: Schroefloos FixOn beslag, Luxor Grey 
gordijnen, tochtstrook, standaard wielkastafdichting tenttas en 
stokkenfoedraal, foedraal voor haringen. 
Gewicht: 21,0 kg 
Geschikt voor: Caravans met hoogtes van 235 tot 250 cm 
Afstand tussen dakstokken: 226 cm MATERIAAL (G/M2) 100% POLYESTER 100% PVC

Dak (A) Doek (B) Sokkel (C) A B C
240 190 350
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DARK GREY GREY LIME

IXL PRENOX POLYESTER

FREESTANDER CUMULUS - Flexibele ruimte op reis

De Freestander Cumulus is een vrijstaande tent voor kampeer-
bussen en campers waarmee je de mogelijkheden op reis verder 
uitbreid. Deze vrijstaande tent kun je eenvoudig aan de camper 
bevestigen en demonteren. Wanneer de tent niet voor de camper 
staat kan de gehele achterwand met het oprolbare paneel met 
ritsen afgesloten worden. De Freestander Cumulus is verkrijgbaar 
in twee verschillende hoogtes, afhankelijk van het voertuig.  
Alle frontpanelen zijn neerrolbaar en de tent beschikt over een 
insectenhor met folie-vensterflap in de rechterzijkant. 
De Freestander Cumulus is makkelijk op te bouwen en is gemaakt 
van onderhoudsvriendelijk gecoat polyester in twee grijstinten met 
een fris groen accent streepje.

Bodemmaat: Ca. 308 x 254 cm 
Hoogte Low: Past op voertuigen tussen de 170 en 250 cm 
Hoogte High: Past op voertuigen tussen de 240 en 280 cm 
Standaard geleverd met: Gordijnen Bowline Spring, veran-
dastang, afspanmateriaal, tenttas, foedraal voor tentstokken en 
haringen. 
Opties voor montage: Isabella Annex 220, kan in beide zijde 
worden ingeritst. Verandapool.

FRAME TYPE (gewicht incl. frame kg) PRENOX IXL
Freestander Cumulus Low (1) 34.7 28.6
Freestander Cumulus High (2) 35.2 29.1

MATERIAAL (G/M2) 100% POLYESTER
Dak (A) Doek (B) Sokkel (C) A B + C

240 195

1  Handig systeem voor aansluiting op het voertuig met twee 
verticale ritssluitingen en sluis. Deur aan beide zijden. Overdekte 
toegang tot het voertuig via een flexibele tunnel. Uitneembare/ 
neerrolbare front- en zijdelen.  
Insectenhor met folie-vensterflap in rechterzijkant.

2  Ga op avontuur met 
de camper en laat de 
Cumulus op zijn plek.
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BESCHRIJVING TENTDOEK 
VenTex weefsel: de ene kant acrylaat gecoat polyesterweefsel (gemakkelijk afwasbaar, geurloos, verminderde con-
denswater). Exclusief voor Ventura gemaakt.

Eenzijdig gecoat polyester.

100% PVC, afwasbaar.

 
BESCHRIJVING FRAME 
Mogelijkheid voor IXL lichtgewicht glasvezelframe met Fixus stangklem.

Mogelijkheid voor het sterke Prenox stalen frame (voorgemonteerd).

Om de juiste maat voortent te bepalen, dien je de 
volgende gegevens te weten:  
Model, bouwjaar en de A-maat (omloopmaat) van de 
caravan.

Zo vind je de A-maat: 
Plaats de caravan op een vlakke ondergrond. Meet 
de lengte vanaf de grond, door de caravanrail heen en 
weer rechtstreeks terug naar de grond. Dit gaat heel 
eenvoudig met behulp van een koord. 
 
Voor deeltenten (B) meet je de hoogte van het kanaal. 
Het is niet nodig om de omtrek te meten.

SPECIFICATIES van Ventura voortenten en toebehoren

DE JUISTE MAATBEPALING van uw voortent
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DE DETAILS zijn de kleine extras die het product uniek maken

1  Regelsnoer. Het regelsnoer en het 
voetje met punt van de staander 
waarborgen een optimale afspanning  
an de voortent en verhinderen bo-
vendien het omhoog waaien van het 
tentdoek als deze is afgespannen.

2  Aanpassing aan de caravan. Met 
de speciale snit in de dakrondingen 
past de voortent uitstekende aan de 
caravan. Door de optimale plaatsing 
van de dakstangen met FixOn is het 
dak perfect af te spannen.

3  Prenox staalbuis tentframe. Een 
bijzondere zinklaag (ca. 50% dikker 
dan normaal) op de binnen- en bui-
tenzijde van de stangen, staat garant 
voor een extra lange levensduur.

4  IXL-glasvezelframe. Een zeer licht en 
roestvrij tentframe. Door meerdere 
lagen glasvezel wordt een uitsteken-
de stabiliteit bereikt.

5  FixusTM Alle IXL-glasvezelframes wor-
den geleverd met Fixus-stangklem-
men. Als de Fixus is aangebracht, 
blijft het frame makkelijk in positie. 
Met één druk op de handgreep kun 
je aan een discrete ”klik” horen of het 
frame juist bevestigd is.

6  Schroefloos FixonTM een optimale 
plaatsing en afspanning van de 
dakliggers. Snel en makkelijk in 
positie brengen zonder permanente 
montage op de caravan.

7  Luxor Grey gordijnen: Pacific 300, 
Pacific 250, Marlin, Cadet.  
(Luxor White, Pascal)

8  Bowline Spring gordijnen: Free-
stander Cumulus.

9  Bij alle voortentmodellen worden de 
gordijnen standaard meegeleverd.



IXL POLYESTER PVCSAND DARK GREY GREY PRENOX
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SUN Q - Zonneluifel SPACE - Opbergtent

De Sun Q zonneluifel is een makkelijke en reisvriendelijke zonne-
luifel. De zonneluifel is gemaakt van gecoat polyester, licht van 
gewicht en neemt opgevouwen maar weinig ruimte in. De Sun Q 
zonneluifel past op de meeste caravans en is leverbaar in 4 maten. 

Diepte: 300 cm  
Details: Meerdere opties voor installatie. 
Past aan: De meeste caravans. 
4 maten: 600 - 700 - 800 - 900 cm 
Frame:  Maat 600/700: 3 IXL staanders 

 2 IXL dakliggers 
Maat 800/900: 4 IXL staanders 
 2 IXL dakliggers 

Vrijstaande praktische opbergtent met ruimte voor fietsen,  
kampeermeubulair, speelgoed e.d. 

 
 
Afmetingen: 220 x 150 cm 
Frame: Prenox 
Gewicht: 23 kg 
Details: De Space opbergtent heeft verrassend veel te bieden. Zo 
is het mogelijk om zowel de linker zijwand als het frontdeel oprol-
len. De achterwand bestaat uit ventilatiegaas met folieafdekking. 
Daarnaast is er in de voor- en achterzijde nokventilatie. Het stabiele 
Prenox frame wordt standaard meegeleverd.



Isabella Nederland BV
Postbus 90 · 3870 CB Hoevelaken
Tel.  (033) 254 11 00
Fax  (033) 254 11 05
Mail info@ventura-voortenten.nl
www.ventura-camping.com
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