Nieuw model glampingtent 'Dune' na testperiode nu in de verkoop
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Djoerd Vulto, manager van Camping De Lakens in Bloemendaal, vertelt hoe hij, samen met compagnon Peter
Ramp (manager Camping Bakkum) op het idee kwamen: "Wij hadden de droom om een verhuur tent te
ontwikkelen als alternatief op de safaritenten die door heel Europa staan. Al jaren zet men in de branche veelal
dezelfde tenten neer. Samen met een architect uit Bergen( Min2; Maarten en Jetty Min.) hebben wij de Dune
Tent ontwikkeld. Afgelopen jaar hebben we er 4 mogen plaatsen op camping Geversduin. Vanuit dit pilot
project hebben wij de verbeteringen meegenomen voor de doorontwikkeling. Nu staan wij klaar voor de
productie van de Dune tent."

Geschikt voor het kampeerseizoen
Is de tent in alle seizoenen te verhuren? Vulto: "Wij hebben de tent op camping Geversduin verhuurd tot eind
oktober (ongeveer 10 graden buiten) en het was goed warm te krijgen. Ik heb dit zelf getest door het laatste
weekend van oktober er in te gaan en het was prima. Doordat het buitendoek (mat PVC) doorloopt naar
beneden zit de binnentent goed beschermd. De binnentent (canvas) heeft hierdoor veel minder te verduren dan
bij een standaard safaritenten. We hebben de tent uitgerust met een inverter. Dit is een combinatie van een
airco in de zomer en verwarming in de winter. Met dit apparaat op elektra is de tent dus prima warm te
houden."

Materiaal
De robuuste gebogen spanten, het hoge plafond en de grote hoeveelheid inval van licht geven een ruimtelijke
en luxe sfeer aan deze Dune Tent. De tentdoeken zijn van hoge kwaliteit en in diverse kleuren te leveren. Het
buitendoek is gemaakt van mat PVC waardoor de tent in alle weercondities goed beschermd blijft. De
binnentent is gemaakt van brandvertragend canvas.

Op camping De Lakens worden komende winter 8 van deze tenten geplaatst,die in de verhuur komen van begin
april tot eind oktober.
Meer informatie: www.tent2.nl
Walter Jonker
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