Ruim bij zon èn regen

NIEUW

De Karsten Lacerta:
verrassend flexibele Gezinstent
Weer of geen weer: in de Lacerta is het altijd goed toeven. Voor het
hele gezin. De grote tent wordt standaard geleverd met een stoere diepe
luifel, maar is gemakkelijk uit te breiden met een afsluitwand + kuipzeil.
Hierdoor creëer je in een handomdraai een oase aan binnenruimte.
Meer leefruimte

Meer opbergruimte

De Lacerta is een echte Karsten Tent:
modern, stormvast en zo opgezet.
Nieuw in dit ontwerp is de flexibele
leefruimte. Bij goed weer voldoen de
diepe luifel en het interieur van ruim
15 m² ruimschoots, terwijl de luifel bij
minder weer of behoefte aan meer
leefruimte in een handomdraai bij de
binnentent wordt getrokken. Door de
luifel af te sluiten met de afsluitwand
en de mogelijkheid om het kuipzeil te
verlengen ontstaat er een bijzonder
royale leefruimte van wel 24 m².
De ideale uitvalsbasis voor het
hele gezin!

Behoefte aan fijne opbergruimte?
Daar hebben onze ontwerpers iets op
gevonden: de inritsbare kastwand.
Een hoge, diepe en stevige opbergkast die
zich plat laat vervoeren, maar eenmaal
ingeritst verrassend veel opbergruimte biedt.
Stapels kleding, handdoeken, servies of grote
spellendozen: je hoeft er nooit meer naar te
zoeken dankzij de revolutionaire kastwand.

De Factorij 9 - 1689 AK - Zwaag

(0229) 23 71 99

Fijne nachtrust
Met een stahoogte van 2,2 meter over
de gehele lengte bewegen ook de langsten
onder ons zich zonder morren via de
leefruimte naar het slaapgedeelte.
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Zo opgezet
Natuurlijk is ook deze Karsten Tent in hart en
nieren, opgezet in een mum van tijd. Hiervoor
is gekozen voor stoksleuven aan de buitenzijde
van de tent. Rits de sleuven open, voer de
voorgevormde stokken erdoor en rits de sleuven
weer dicht. Voilà! En de tent staat al. En nog
stevig ook: Dankzij de stevige constructie, een
tentdoek van 100% Ten Cate katoen en een
kuipzeil van bisonyl is de tent uitzonderlijk
stormvast en regenbestendig. Zo staat Karsten
met de Lacerta wederom garant voor talloze
zorgeloze kampeervakanties, voor het
hele gezin.
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De slaapcabines zijn net zo diep als ze hoog zijn,
en de ruime opzet zorgt ervoor dat er genoeg
ruimte overblijft om spullen op te bergen of je in
alle rust om te kleden. Nieuwe ventilatieroosters
bovenin de scheidingswanden zorgen bovendien
voor een optimale luchtstroom waardoor het
hele gezin kan slapen als een roos. ’s Morgens
uitgeslapen je tent uit stappen, de buren zullen
jaloers zijn!

325 cm

Karsten Lacerta
Opzettijd

20 min.

Gewicht

47 kg

Afmeting (l x b x h) cm
Materiaal tentdoek

730 x 325 x 220
100% Ten Cate katoen

Kuipzeil

Bisonyl

Kleur

Donkerbeige met zwarte accenten

Prijs

2399

Optioneel
Kastwand

139

Kapstok

35

Organizer L

99

Regenluifel

239

Uitbreidingsset

599

Karsten Lacerta:
Ruim bij zon èn regen.

Prijzen in euro’s, inclusief BTW.
Prijswijzigingen voorbehouden. Het is niet mogelijk
om met creditcard te betalen. Karsten Tenten B.V.
vraagt een aanbetaling van 10%.
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