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De Karsten  Carp Tent:
dan zet je echt wat neer!

Een Karsten Tent is niet alleen geliefd onder kampeerders. De zware 

kwaliteit van het tentdoek, het onverwoestbare bisonyl kuipzeil 

en de ijzersterke materialen maken deze kwaliteitstent ook zeer geschikt 

voor de karpersport.

Made in Holland
De Karsten Carp Tent wordt in eigen atelier 
gemaakt van de beste materialen en staat 
als een huis. Snel, robuust en comfortabel, 
deze tent kan tegen een stootje en is 
gemaakt voor de waterkant! Dankzij de 
rechte wanden passen er met gemak twee 
stretchers in en is er voldoende ruimte voor 
bagage en visspullen. 

Het kuipzeil van onverwoestbaar bisonyl zit 
vast aan de tent en houdt tocht, vocht en 
ongedierte buiten de deur. Dat vist een stuk 
comfortabeler!

Comfortabel vissen

Het geheim?

Een bijzondere koepelvorm, onverwoestbare 

brandweerslangen en de beste kwaliteit materialen.

 Het resultaat: een ijzersterke constructie 

voor jarenlang visplezier!

In het kort

• Binnen twee minuten opgezet
•  Waterdicht en stormvast 
• 100% Ten Cate katoen
• Vast bisonyl kuipzeil
• Uitstekende ventilatie
• Vijf jaar garantie
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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%.

Karsten Carp uitvoering
• Kleur: donkergroen
• Twee ventilatieroosters
• Afsluitbaar folieraam in tentdeur
•  Afsluitbaar folieraam in de deur 

van de afsluitwand

Basistent met comfortluifelBasistent

220 cm

220 cm 190 cm

240 cm

240 cm 190 cm

In weer en wind

Karsten Carp tent 240

Aantal personen 2-3

Oppomptijd 3 min.

Gewicht 21 kg

Afmeting (l x b x h) cm 240 x 240 x 170

Prijs 240
Basistent in Carp uitvoering 1499

Comfortluifel (CL) 319

Afsluitwand inclusief raam (AW) 369

Kuipzeil d.m.v. spanbanden CL/AW 155

Geklit folieraam 29

Hordeur 49

Pompen
 Voetpomp  59

Compressor 230V 145W 125


