
Zorgeloos
    kamperen

         met een oppompbare Karsten Tent



Het concept

Op zoek naar de ideale tent? Kies dan voor een oppompbare Karsten Tent! 
Die heeft zijn kwaliteit door de jaren heen wel bewezen en staat als een 
huis. Wat hem zo bijzonder maakt? Deze tent zet je niet op, die pomp je op! 
Een oppompbare Karsten Tent wordt in eigen atelier op maat gemaakt en 
groeit dankzij de uitbreidingsmogelijkheden met jouw kampeersituatie mee.

Toen de Karsten Tent in 1981 werd uitgevonden, werd het nieuwe kamperen 

een feit. Geen gedoe met stokken meer en in vijf minuten opgezet, dat is pas 

zorgeloos kamperen! En dat is het nog steeds, want de oppompbare Karsten 

Tent onderscheidt zich tot op de dag van vandaag door gemak, comfort, een 

oersterke constructie, uitstekende ventilatie en niet te vergeten het unieke 

oppompsysteem. De Karsten Tent wordt in Nederland in eigen atelier 

gemaakt van de beste kwaliteit materialen en staat als een huis! 

Alle pluspunten

+ Snel en eenvoudig opzetten: een kwestie van oppompen. 

+ De beste kwaliteit tentdoek en materialen. 

+ Oersterke constructie, weer- en windbestendig. 

+ Uitstekende ventilatie, ruimte en comfort. 

+ Naar eigen wens samenstellen en uitbreiden. 

+  Ook verkrijgbaar als tent voor vissers en  

als voortent voor campers en caravans.

Iedere kampeerder en iedere vakantie is anders. 
Een oppompbare Karsten Tent is verkrijgbaar in 
verschillende uitvoeringen en past zich aan 
aan jouw kampeersituatie. 

De basistenten zijn gebaseerd op een modulair 
systeem en zijn naar eigen wens samen te stellen, 
maar ook naar eigen inzicht aan te passen. Dankzij de 
koepelvormige constructie en opstaande randen biedt 
de basistent alleen al een zee van ruimte. Wil je nog 
meer ruimte en comfort, kies dan voor extra luifels, 
een slaapaanbouw of koppeltent.

Hoe de tent er van binnen uitziet? Ook dat bepaal  
je zelf. Met behulp van scheidingswanden maak je  
zelf de ideale indeling. Handige accessoires zoals  
een opbergschort of opbergdriehoek houden de  
tent leefbaar en overzichtelijk. 

De basistent

De basistent is in enkele minuten op te zetten en 
verkrijgbaar van 220 x 220 cm tot 380 x 380 cm. 
Het kleinste model biedt plaats aan twee slaapplaatsen 
en in een Karsten type 380 kun je met een oppervlak 
van bijna 15 m² met het hele gezin kamperen. 
Ook als je met meerdere mensen in de tent verblijft 
wordt het niet benauwd, want door het ingebouwde 
ventilatiesysteem en de ventilatieroosters komt er 
genoeg frisse lucht binnen.

De basistent is voorzien van een ijzersterke bisonyl 
kuip die vastzit aan de tent. Het grondzeil heeft een 
opstaande rand van 25 cm. Het vaste kuipzeil zorgt 
voor extra opzetgemak en houdt bovendien tocht, 
vocht en ongedierte buiten de tent. Dat kampeert 
een stuk comfortabeler! De basistent kan naar wens 
samengesteld en uitgebreid worden met diverse luifels, 
een koppeltent of slaapaanbouw.

Maatwerk

Zit jouw ideale tent er niet tussen? Bij Karsten is bijna alles mogelijk.  

Vraag vrijblijvend naar onze maatwerkoplossingen, 

we denken graag met je mee.

Alle modellen



Koppeltent

De koppeltent is eigenlijk een kleine versie van de 
grotere basistent en wordt met een koppelstuk heel 
eenvoudig aan de basistent vastgeritst. Zo ontstaat 
een ‘slaapkamer’ of extra bergruimte en kan de 
leefruimte van de basistent optimaal worden benut.

Ideaal voor gezinnen met kinderen! 
Kleine kinderen kunnen de koppeltent alleen in en uit 
via de basistent. Wel zo veilig, want zo kunnen ze niet 
zonder toezicht de tent uit.  Zijn de kinderen groter? 
Koppel de tenten los en ze hebben hun eigen tent. 
Beide tenten zijn namelijk ook afzonderlijk van elkaar 
te gebruiken. Handig op doorreis maar ook tijdens de 
laatste nacht van een langere vakantie. 

‘s Avonds kan de basistent alvast opgeborgen worden, 
de volgende dag hoef je alleen nog maar de koppeltent 
in te pakken. De koppeltent is verkrijgbaar voor alle 
basistenten van de Karsten Tent type 220 t/m 350.

Let op! Aanpassing bij aanschaf
Een koppeltent vereist een aanpassing in de basistent 
die achteraf niet mogelijk is. Kies dus bij de aanschaf 
van een Karsten Tent voor een aanpassing, dan kun je 
later altijd een koppeltent toevoegen. Dit geldt ook 
voor een slaapaanbouw.

Uitstekende ventilatie

Het Ten Cate tentdoek is 100% katoen en versterkt 

het ademende vermogen van de tent. De basistent is 

achterin voorzien van twee ventilatieroosters *. 

In de nok van de tent zit een regelbaar 

en afsluitbaar ventilatiesysteem.

Slaapaanbouw

Naast een koppeltent is het ook mogelijk om de 
basistent uit te breiden met een slaapaanbouw. Voor 
een heerlijke nachtrust en nog meer ruimte! Een 
slaapaanbouw heeft een vloeroppervlakte van wel zes 
vierkante meter en biedt plaats aan vier personen. 

De slaapaanbouw is standaard voorzien van een 
scheidingswand die het slaapgedeelte in twee 
compartimenten verdeelt. Elk compartiment is voorzien 
van een ventilatierooster. Uiteraard is het ook mogelijk 
om de basistent zonder slaapaanbouw te gebruiken. 
Handig tijdens het afbouwen op de laatste avond van 
een lange vakantie of op doorreis!

Belangrijk
Een slaapaanbouw vereist een aanpassing in de 
basistent die achteraf niet mogelijk is. Kies dus bij 
aanschaf van een Karsten Tent voor een aanpassing, 
dan kun je later altijd een slaapaanbouw toevoegen. 
Een slaapaanbouw is mogelijk voor een oppompbare 
Karsten Tent type 300 en 350.

Het geheim?

Een bijzondere koepelvorm, onverwoestbare 

brandweerslangen en de beste kwaliteit materialen. 

Het resultaat: een ijzersterke constructie voor 

jarenlang kampeerplezier!

* vanaf type 280



Kleuren

Een oppompbare Karsten Tent 
is verkrijgbaar in zes kleuren *. 
De basistent wordt standaard 
voorzien van beige onderdelen 
(luifels, deuren, vleugels, ramen 
en tentdakje).
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➀ De standaard uitvoering van de Karsten Tent is in enkele minuten op te zetten. ➁ Aan elk type Karsten Tent kan een comfortluifel worden geritst. ➂ Aan de comfortluifel 

kan een verlengluifel van 110 cm diep worden geritst. Hierdoor wordt de leefruimte aanzienlijk vergroot. ➃ Aan de comfort- of verlengluifel kan een afsluitwand 

worden geritst om de luifel af te sluiten. ➄ De regenluifel kan door middel van een rits op de comfort- of verlengluifel gemonteerd worden.

➀ ➁ ➂ ➃ ➄

Luifels

De basistent van een oppompbare Karsten Tent kan worden uitgebreid met verschillende luifels. Zo wordt je vakantie 
nog comfortabeler! Een basistent is standaard uitgerust met een luifelrits, waardoor het ook mogelijk is om de tent 
achteraf te vergroten met een luifel.

Basisluifels
De comfortluifel maakt de basistent een stukje groter 
en comfortabeler. Met een verlengluifel erbij ontstaat 
een zee van ruimte voor al je kampeerspullen. Een 
afsluitwand naar keuze sluit de tent af, maar biedt ook 
andere mogelijkheden. Van het middenpaneel kan een 
zonneluifel gemaakt worden, maar je kunt er ook een 
beschut plekje tegen de wind van maken. Tot slot is er 
ook nog een regenluifel, omdat mooi weer op vakantie 
helaas geen garantie is.

Voordeel modulair systeem
Gebruik alleen de basistent voor een korte overnachting 
of maak de tent helemaal compleet met luifels voor 
een langere periode. Voordeel van dit modulaire 
systeem is dat je de tent ook in delen kunt afbouwen: 
‘s avonds de luifels inpakken en ‘s ochtends alleen nog 
maar de basistent leeg laten lopen.

Combiluifel
Op zoek naar een multifunctionele luifel? Met een 
combiluifel kun je zelf bepalen hoe je de luifel indeelt 
en gebruikt. Met of zonder zijwanden, als zonneluifel 
of juist als bescherming tegen de wind. Ideaal voor 
alle soorten vakantieweer! 

Een combiluifel is alleen mogelijk in combinatie met 
een comfortluifel. Op doorreis en op zoek naar een 
snelle oplossing? De luifel rechtstreeks biedt uitkomst, 
die kan direct aan de tent worden geritst. Of kies voor 
een tarp, die ook in de tuin uitstekend van pas komt.

Staalgrijs

Bordeaux

Donkerblauw

Donkerbeige

Zeegroen

Donkergroen

Samenstelling tentdoek 

Het doek:  Ketting en inslag uit getwijnde (dubbele) 
garens, 100% van zorgvuldig geselecteerde 
hoogwaardig katoen dat uitstekend ademt 

Gewicht: ca. 310 gr./m2 
Trekkracht ketting: Minimaal 120 kg/5 cm 
Inslag: Minimaal 100 kg/5 cm 
Waterkolom: Minimaal 40 cm 
Kleuren:  Geverfd met speciale kleurstoffen,  

die bestand zijn tegen verkleuring. 
Nabehandeling:  Het tentdoek wordt zeer goed geïmpregneerd 

waardoor rot en schimmel geen kans krijgen.

Specificaties modellen

Model Oppervlakte Hoogte
max.

Hoogte 
ingang

Breedte 
ingang

Hoogte
kuip

Hoogte
wand

Volume 
verpakt Gewicht Oppomptijd*

Type 220 220 x 220 160 115 90 25 70 95 x 23 x 23 19 kg ca. 2 min.

Type 240 240 x 240 170 123 102 25 70 75 x 34 x 34 21 kg ca. 3 min.

Type 260 260 x 260 192 145 102 25 73 75 x 34 x 34 23 kg ca. 3 min.

Type 280 280 x 280 200 160 102 25 75 89 x 34 x 34 29 kg ca. 4 min.

Type 300 300 x 300 210 160 102 25 75 89 x 34 x 34 31 kg ca. 4 min.

Type 350 350 x 350 225 160 102 25 75 103 x 34 x 34 36 kg ca. 4 min.

Type 380 380 x 380 230 160 102 25 100 123 x 34 x 39 40 kg ca. 8 min.

Slaapaanbouw 210 x 290 200 160 102 25 n.v.t. 95 x 23 x 23 16 kg n.v.t

Afmeting in cm. * Op basis van oppompen met een compressor (12V, 30 amp.). Alle opgegeven maten, gewichten, tijden en kleuren kunnen fractioneel afwijken.

Pompsystemen

Oppompen kan met een voetpomp of compressor. 
Welke pomp je ook kiest, het opzetten van een Karsten 
Tent zorgt vaak voor veel bekijks op de camping. Een 
voetpomp is geschikt voor de kleinere modellen (type 
220 t/m 300). Een compressor pompt nog sneller en 
eenvoudiger de juiste hoeveelheid lucht in de slangen 
en wordt aangesloten op de accu van de auto (12V) of 
op het stroomnet (230V).



Karsten Tenten BV
De Oude Veiling 56 - 1689 AC - Zwaag

(0229) 23 71 99
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Wereldkwaliteit
van Hollandse 

bodem

Passie, ambachtelijk vakmanschap en oog voor detail 

zorgen voor een tent van wereldkwaliteit!


