
Wat zijn de sterke punten van 2020 Koala Creek®  

klap-daktenten ten opzichte van diverse  andere merken?

Leverbaar in 2 maatvoeringen:

140 of 160 cm. breed, EIGER zonder(K) of TEIDE met (L) overdekte instap.

√ Stevig 300 gr/m2 (dikker heeft geen functie) donkergrijs Ribstop Polyester Katoen

doek met een donkere en veilige brandwerende binnencoating.

Dit zorgt voor een donkere tent, lang uitslapen zonder last van de zon of licht.

√ Demontabele flysheet (zorgt voor een isolerende luchtlaag) met doorkijk zijflappen

(welke verwijderbaar zijn), Gemaakt van sterk 420D zwart polyester.

√ Een eventuele ondertent (bij de L modellen) is gemaakt vanhetzelfde hoogwaardige

tentdoek en dezelfde kleur als de daktent zelf.

√ De eventuele ondertent is niet van goedkoop polyester doek 
met een vaak andere kleur. Maar van hetzelfde doek als de daktent.

√ Stoere en sterke aluminium traanplaat bodemplaten

(hier nog met beschermfolie)

√ Weinig to geen kans op zichtbare deuken.

√ Onder de bodemplaat zit een lange opbergzak voor de raam en deur uitzetters.

Altijd alles bij de hand en weinig kans op kwijtraken.

√ Bij de TIDE kan de U beugel op de bodemplaat worden vastgezet tijdens transport.

√ Levering op een handige kar voor schadevrij transport.

Gemakkelijk om de daktent thuis op te slaan.

 

√ Extra dikke en sterke 25 mm. framebuizen, voorzien van sterke metalen

(in plaats van veel gebruikte kunststoffen) scharnieren

√ De framebuizen in de daktent zijn voorzien van een hoes tegen condens.

√ In de daktent 2 riemen voor gemakkelijk in en uit de daktent stappen.

√ Extra sterke en hoge RVS  scharnieren. (ruimte tussen de basisplaten ruim 20 cm)

√ Door de hoge scharnieren extra bergruimte in de dakten voor o.a.

slaapzak, kussen.

√ In de daktent 4 demontabele elastieken welke bij het inklappen de stof

naar binnen trekken voor eenvoudiger opruimen bij vertrek.

√ Aan iedere kant 2 zakjes om spul op te bergen (bril, GSM, beurs etc)

√ Waar mogelijk klik-in gespen in plaats van goedkope plastic pen-ring sluitingen



√ Aan de binnenkant voor de ramen zit een open te ritsen flap van tentdoek.

Voor verduistering tijdens het slapen,

en het regelen van de ventilatie.

√ Oprolbare zijraamluifels met klik-in sluitingen.

Voor een vrij zicht rondom de dakten en STERREN kijken.

√ De ramen, deuren en ventielatie openingen zijn voorzien van BPM

(black Privacy Mesh) gaasdoek. Sterk en weinig doorzichtig.

√ Alle remen en deuren met YKK ritsen

√ De matras is 140 of 160 breed en 240 cm. Lang, 6 cm. Dik en is stevig (SG40).

De polyester hoes is afwasbaar en af te ritsen. 

√ De matrashoes is speciefiek NIET van katoen omdat dit klam en koud kan worden.

√ Standaard geleverd met 230 cm. lange ladder. Deze schuift gemakkelijk zelf in 

elkaar (geen knopjes) en heeft 2 extra ondersteuningen op de basisplaat.

√ De cover is oprolbaar en zo vast te maken onder de basisplaat. Geen li in de weg!

EEN UNIEKE EN STERKE COVER - HOES
√ Gemaakt van zeer sterk 680 gr/m2 PVC vrachtwagenzeil.

Niet bang voor een tak.

√ De cover is stof en waterdicht en past goed.

√ De cover is extra hoog (ca. 30 cm.) Hierdoor extra ruimte naast de ladder.

√ Speciale ritsconstructie, gaat gemakkelijk om de hoeken.

√ Op alle 4 cover zijden 2 verstelbare kunststoffen snelsluitingen (klik-in)

(geen riemen die eroverheen gaan, en de auto  of cover kunnen beschadigen)

√ Ter plekke van de ladder is de cover dubbelwandig tegen eventueel doorschuren.

Extra bij de L modellen (met overdekte instap)

√ Een handige, demontabele, verstelbare U beugel in de overdekte instap.

Voor gemakkelijk opstellen en op spanning brengen van tentdoek.

√ Tevens een demontabele en verstelbare nokspanbuis.

Dit om een eventuele waterzak in het dak te voorkomen.

Optie DELUX pakket: uitsluitend bij de aanschaf van een Koala Creek® klapdaktent: (ruim 25% korting)
√ Speciale flexibele doch harde Anti Condens mat voor onder de matras. (anti condens en nog meer slaapcomfort)

√ 120 cm. lang 12 volt dimbaar LED daktent lichtsnoer.(met sigaretten aansteker aansluiting en accuklemmen)

√ Een paar universele daktent schoenzakken met peesgleuf bevestiging.

√ Een universele daktent bagage hangmat. (montage onder de bodem in peesgleuf of in de daktent aan de framebuizen)

Meer weten: www.daktentvakantie.nl


