
De Karsten Tunneltent:
gezinstent met ruimte en comfort

Zorgeloos kamperen, welke kampeerder droomt er niet van? Een tent 

die in een mum van tijd is opgezet en die ook nog eens staat als een huis… 

De Karsten Tunneltent is van de kwaliteit die je van Karsten gewend bent, 

en net zo snel opgezet!

Slim en snel
De Karsten Tunneltent heeft een slim en 
gebruiksvriendelijk stoksysteem en wordt 
gemaakt van 100% Ten Cate katoen. De 
stoksleuven bevinden zich aan de buitenzijde 
van de tent en zijn voorzien van een 
doorlopende rits, zodat de stokken soepel 
en snel doorgevoerd kunnen worden. Binnen 
een kwartier staat je tent als een huis! Het 
vaste kuipzeil van onverwoestbaar bisonyl 
is voorzien van een klapkuip waardoor de 
entree gemakkelijk verlaagd kan worden. 
Klap ‘m bij nacht en regen in een mum weer 
omhoog en houd tocht, vocht en ongedierte 
buiten de tent. 

Royale ruimte
De Karsten Tunneltent is verkrijgbaar in 
twee uitvoeringen: type 2800 (2-4 pers.) 

is met een stahoogte van ruim twee 
meter al vrij ruim. Type 3600 (4 pers.) 
biedt maar liefst 11 m² leefruimte en 
een slaapruimte met drie cabines: twee 
royale eenpersoonscabines en een 
tweepersoonscabine in het midden. Naast 
een luchtbed blijft er genoeg ruimte over 
om uit bed te stappen en om je spullen op 
te bergen. Ideaal voor gezinnen die net dat 
beetje extra ruimte en comfort willen.

Ook met combiluifel 
De Karsten Tunneltent kun je uitbreiden met 
een regenluifel of combiluifel, voor nog meer 
leefruimte! Type 3600 beschikt standaard 
over een brede, oprolbare zijdeur. Kortom, 
een stoere, robuuste tent met de vertrouwde 
kwaliteit van Karsten. Voor een zorgeloze 
kampeervakantie!

Snel en slim

Karsten
Tunneltent

als BESTE
getest!

De Oude Veiling 56 - 1689 AC - Zwaag    (0229) 23 71 99    info@karstententen.nl    www.karstententen.nl



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%.

Opgeruimd staat netjes
Dankzij grote ramen aan weerszijden en voldoende 
ventilatiepunten is het binnen goed toeven. Om 
optimaal gebruik te maken van de oppervlakte 
aan de zijwanden kunnen eenvoudig diverse 
opbergsystemen bevestigd worden. Zo kan bagage 
overzichtelijk georganiseerd worden en blijft de 
vloer vrij toegankelijk. 

ANWB: stormvast en regenbestendig
De Karsten Tunneltent type 3600 kreeg in april 
2015 een uitstekende beoordeling in de Grote 
Tententest van de ANWB. Type 3600 kwam als beste 
uit de storm- en regentest en scoorde hoog op 
ventilatie en opzetgemak!

Type 2800

Type 3600

280 cm 360 cm
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Slim en snel
De Karsten Tunneltent is van de kwaliteit die je 

van Karsten gewend bent, en net zo snel opgezet!

Materiaal tentdoek:   100% Ten Cate katoen
Materiaal kuipzeil: Bisonyl
Kleur:     Donkerbeige met 

accentkleur

Tunneltent type 2800 3600
Aantal personen 2 - 4 4

Opzettijd 12 min. 15 min.

Gewicht 38 kg 50 kg

Afmeting (l x b x h) cm 440 x 280 x 212 515 x 350 x 225

Prijs 2800 3600
 Tunneltent 1969 2449

Regenluifelset 249 249

Combiluifel 605 615

Organizer L 99 99

Kapstok 35 35
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