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Individualiteit
uit overtuiging: met
de hand gemaakte
voortenten

De

mensen
maken
de
manufactuur

Topkwaliteit is het totaal van alle afzonderlijke delen.
Passie is menselijk en bij ons
staan mensen altijd centraal bij
alles wat wij doen. Wanneer u,
onze klant, aan het einde van
ons productieproces de op
basis van uw wensen gemaakte
voortent in ontvangst neemt, is
deze al door heel wat handen
gegaan – de handen van onze
medewerkers. In tal van stappen,
en door middel van het handwerk dat zo karakteristiek is
voor onze fabriek, hebben onze
uitermate gespecialiseerde vakmensen uw voortent met hun
handwerkvaardigheden, met
geselecteerde, hoogwaardige
materialen en met de modernste
productiemethodes gemaakt.
Al meer dan 85 jaar ontstaan in
de GÜSTO-tentfabriek op deze
manier voortenten van topkwaliteit “Made in Germany” – elke
voortent is uniek. Zij laten op
overtuigende wijze zien dat individualiteit en betaalbare prijzen
goed samengaan. Met passie en
vakkennis doen wij er alles aan
om ervoor te zorgen dat dit zo
blijft en dat u vele jaren plezier
zult hebben aan de voor GÜSTO
zo typerende in topkwaliteit
gemaakte voortent.
Zoals gewoonlijk onderscheiden
wij onze voortenten op basis
van dakvormen; hierin heeft u
ontzettend veel mogelijkheden.
En ook wat de uitrusting betreft,
blijft er niets te wensen meer
over. Niet op de laatste plaats
om die reden ontstaan de origi-

nele voortenten van GÜSTO overwegend door middel van handwerk
– alleen op die manier kunnen wij
elk door u gewenst detail realiseren. U mag ons aan ons woord
houden: wij staan voor u klaar –
van het eerste ontwerp tot aan het
sluiten van de laatste ritssluiting.
Hartelijke groeten,
Uw GÜSTO-team

Continuïteit
en
vooruitgang
Onze aanspraak is uw wensen perfect naleven.
De oprichter van het bedrijf,
Friedrich Gustav Günther, zou
tevreden zijn. Hoewel er sinds
het stichtingsjaar 1932 veel veranderd is, is er één ding altijd
hetzelfde gebleven: GÜSTO ontwikkelt en vervaardigt producten
met passie en perfectie.

Terwijl het in het begin nog ging
om op maat gemaakte sport- en
vrijetijdskleding en rugtassen,
ging GÜSTO al snel over op de
productie van voortenten voor
campers en caravans.

Individuele productie staat ook
hier centraal, want alleen zo is
het mogelijk om op de specifieke wensen van de klanten in
te gaan en voortenten te maken,
die voor de volle 100 procent
voldoen aan de verwachtingen
van onze klanten die precies
weten wat ze willen.
Elke voortent ontstaat door middel van nauwe samenwerking met
de klant. Het productieproces zelf
wordt overwegend met de hand
uitgevoerd, waarbij gebruik wordt
gemaakt van de modernste productietechnieken. Maar al voor het

zoeken naar de passende tent
zijn er – naast de klassieke catalogusvarianten – moderne hulpmiddelen beschikbaar. Met onze
online-3D-configurator kunt u in
enkele stappen de tent van uw
dromen samenstellen, speciaal en
met bijzondere aandacht voor
details, en deze van alle kanten
bekijken.

De GÜSTO-tentfabrikant heeft
sinds de oprichting voortdurend
en consequent zijn weg vervolgd
en met zijn voortenten van topkwaliteit allang naam gemaakt in
de branche – ook dat is absoluut
geheel passend bij Friedrich
Gustav Günther.

Ontwerp uw droomtent
Geef uw tent vorm zoals u dat wilt, van de dakvorm tot de kleur tot de
wandsegmenten.

Kleuren

Beste kampeerders,

12 kleuren – ziet u hier
iets dat bij uw smaak
past? Met klassieke strepen of effen rechtlijnig.

U denkt bij camping vooral aan vrijheid en plezier. Dat is ook
juist. Maar die vrijheid en dat plezier waar u zo naar verlangt,
bieden wij ook al bij de keuze van uw tent. Met een maximum
aan individuele vormgevingsmogelijkheden zetten wij uw
ideeën en voorkeuren om in een voortent, die perfect op uw
wensen afgestemd is. U beslist over de vorm van het dak
(model), de kleur en de vormgeving van de wanden. Wij zorgen er bij de productie van uw voortent voor, dat deze optimaal passend en met precisie vervaardigd wordt. Zo creëren
wij unieke producten. En ook voor het gehele GÜSTO-team
betekenen deze unieke producten vrijheid en plezier. Waarom
plezier? Omdat wij met plezier ons ambacht uitoefenen,
omdat wij met plezier bewijzen wat we kunnen en natuurlijk
plezier beleven aan een mooi eindresultaat. Heel eenvoudig:
wij genieten, als u plezier beleeft aan onze producten!

Segmenten
11 segmenten voor
de grootste vrijheid in
vormgeving. Combineer verschillende
segmenten zoals u
dat wilt.

Dakvormen

Maten

11 types met
verschillende
(dak-)vormen.

Wij zetten zo goed als we kunnen uw maat
gegevens om, houden zo rekening met de situatie
van uw caravan op uw standplek, en vervaardigen
zodoende uw geheel persoonlijke voortent.

Ja, voor ons is het heel vanzelfsprekend, dat wij nog altijd
in Duitsland produceren. Alleen u als klant staat bij ons centraal. Ook met uw tent creëren wij een waarde, die u vele
jaren functionele en betrouwbare diensten moet bewijzen.
Wij willen altijd beter zijn dan alle andere aanbieders en ook
altijd beter worden dan wij al zijn. Deze aansporing moet
voor onze klanten de geruststellende zekerheid geven, dat
u met een GÜSTO-tent een goede beslissing neemt.
Wij denken zelfs, dat wij trouwe partners kunnen worden –
decennia lang.

Inhoudstabel
360°

Stel zelf de voortent van uw
dromen op internet samen!
www.guesto-tenten.nl/_configurator
Alleen beschikbaar voor tablet of thuiscomputer!

Alle frameopties
kunt u op internet
downloaden!

Tel. 00 32 499 234 625
info@guesto.de
www.guesto-tenten.nl
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Topkwaliteit van A van acryl  

Voor ons staan de klant en zijn wensen centraal.
Wat de klant belangrijk vindt, is voor ons belangrijk.
Daarom is kwaliteit voor GÜSTO meer dan alleen een
uitstekende component. GÜSTO denkt in kwaliteit en
ziet kwaliteit als aansporing. Dit blijkt uit de dagelijkse
omgang met onze zeer gemotiveerde en ervaren
medewerkers, bij de solide constructie van onze veeleisende producten, de zorgvuldige selectie van alle
gebruikte materialen tot in het klantgerichte servicegedeelte. In alles wat wij doen, willen wij het beste.
Dankzij de unieke ambachtelijke vaardigheden van
onze medewerkers ontstaan handgemaakte kwaliteits
producten “Made in Germany”, waarvan wij het
karakter graag omschrijven met de eigenschappen:
“hoogwaardig, betrouwbaar en professioneel”. Wij
houden van producten die voor het leven gemaakt
zijn en niet voor een seizoen.
Met onze leveranciers gaan wij jarenlange en succesvolle zakelijke relaties aan. Wij gaan betrouwbare partnerschappen aan. Er worden alleen materialen in onze
voortenten gebruikt, die door onze kwaliteitscontroles
heen gekomen zijn en waarvan wij overtuigd zijn, dat ze
hoogwaardig en geschikt zijn.
We stellen u hier enkele belangrijke materiaal
componenten voor, die ons de zekerheid voor een
GÜSTO 5-jaar-zorgeloos-garantie geven en dus voor
duurzaamheid en houdbaarheid staan.

Polyesterdoek met
dubbelzijdige pvc-coating

selectie van deze doeken staan niet alleen de specificaties centraal. De gebruikswaarde en het nut zijn voor
ons net zo belangrijk.
Dak:
GÜSTO maakt voor het dak uitsluitend gebruik van
polyesterdoek met dubbelzijdige pvc-coating. Wij zien
het als een belangrijk voordeel, dat we de daken tot
een tentdiepte van 280 cm uit een stuk en zonder verdere naden kunnen construeren en vervaardigen.
Mochten onze klanten voortenten met grotere tentdieptes (tot 350 cm) wensen, dan kunnen wij de deelstukken van dit doek met een hoogfrequente lasnaad
met elkaar verbinden. Zo wordt ook de naad net zo
stevig als het omliggende materiaal.
Tentwanden:
In de productie van de tentwanden biedt GÜSTO
eveneens met de polyesterdoeken met dubbelzijdige
pvc-coating een materiaaluitvoering aan, die voor
kampeerders met een vaste standplaats geschikt en
aan te bevelen is. Ook traditionele dessins met zonneschermstrepen kunnen met dit materiaal worden
aangeboden.
Vooral bij het gebruik van de tent in alle 4 jaargetijden
raden wij dit doek aan, omdat het geen vocht
opneemt en ook dankzij zijn gewicht ervoor zorgt dat
de tent zeer stabiel staat. Ook de robuustheid van het
doek moet worden vermeld, wanneer uv-licht en zout
water op dit doek inwerken.
Voordelen:
• Polyesterdoek ca. 500 gr/m² (dak)
resp. ca. 420 g/m² (wanden)
• Effenbinding = zeer scheurbestendig
• Dubbelzijdige pvc-coating = 100 % waterdicht
• Gelakt = UV-stabiel
• Linnen textuur = textiel uiterlijk
• Fungicide uitrusting = geen schimmels
Onderhoud:
Om te reinigen met warm water, een zachte borstel en
bruinzeep. Daarna met schoon water nabehandelen.

Polyesterdoek met dubbelzijdige pvc-coating is bij de
firma GÜSTO het doek, waarvan de meeste voortenten
gemaakt worden. De voordelen van dit doek zitten
hem in de eigenschap van de coating. Zo beschermt
de coating de vezels van het dragende doek tegen
uv-licht, omgevingsinvloeden en vocht.
De coating zorgt voor de waterdichtheid en lasbaarheid. Een extra aangebrachte beschermlak remt de
verontreiniging en helpt de doeken gemakkelijk schoon
te maken. Materialen met dubbelzijdige pvc-coating
overtuigen door hun veelzijdige voordelen. Bij de

onder de UV-bestraling uitsluiten. Onze hoogwaardige
zonweringsdoeken overtuigen door hun stralende
kleuren en structuren, of u ze nu van voren bekijkt of
tegen het licht houdt, en ook door het overtuigende
textiele karakter en de haptische eigenschappen
ervan. De zonweringsstoffen beschikken over een uitstekende beschermende laag. Een speciaal ontwikkelde impregnering voorkomt het binnendringen van
water, vocht en vuil.
Voordelen:
• Acrylgeweven, ca. 300 g/m²
• Bestand tegen rot
• Spinbadgeverfd
• Ongevoelig voor bacteriën, beschermd tegen
schimmel
• Olie- en vuilafstotend
• Dicht geweven = hoge waterondoorlaatbaarheid
• Waterdampdoorlatend = ademend
• Textiel uiterlijk
Onderhoud:
om te reinigen met warm water, een zachte borstel
en een pH-neutraal onderhoudsmiddel. Daarna met
schoon water nabehandelen om resten van het
schoonmaakmiddel te verwijderen. Afsluitend het
doek impregneren.

Ritssluitingen

Zonweringsstoffen van acryl
Al vele decennia worden zonweringsstoffen van acryl
verwerkt in de productie van voortenten. Inmiddels zijn
ook deze doeken high-tex-producten. Ze behoren tot
de bijzonder hoogwaardige outdoortextielen. De door
ons verwerkte zonweringsstoffen zijn voor 100 %
geweven van spinbadgeverfd merkacryl. Dat bedoelt
dat de geweven draden door de kleurstof door
gedrenkt zijn. Zo garanderen wij een uitzonderlijk
hoge stabiliteit tegen de UV-stralen en een weerstand.
Daarmee durven wij een verkleuring na veel jaren

Ritssluitingen behoren tot de conventionele afsluit
systemen in de voortentbouw. Onze klanten willen dat
hun voortent uit meerdere delen bestaat zodat deze
makkelijk op- en af te bouwen is. Zo kunnen de tent-

vezels tot Z van zijwand

thema stokken voor ons is, herkent u aan het feit dat
we bij de basisuitrusting van de CaraVilla-stokken de
GripStop-sluitingen standaard meeleveren. Voor de
voortenten van de CaraHome-klasse bieden we deze
uitvoeringen optioneel aan.

delen via ritssluitingen worden losgemaakt en van het
tentdak worden genomen. Vaak hebben de ritssluitingen nog meer functies aan een voortent. Daarom
maken wij alleen gebruik van merkritssluitingen in
diverse uitvoeringen en diktes en stemmen wij het type
ritssluiting af op de uit te voeren taak. Ook als de ritssluitingen overwegend afgedekt worden door weersbeschermende afdekkingen, gebruiken wij uitsluitend
ritssluitingen die kwalitatief, dankzij het gebruik van
speciale kleurstoffen en kunststofgranulaten, bestand
zijn tegen de enorme belastingen die van de verschillende omgevingsinvloeden uitgaan.
Voordelen:
• Kunststof tandsluiting/kramsluiting of spiraalsluiting
• Overal waar het belangrijk is, in zware uitvoering
Onderhoud:
Afhankelijk van de belasting kunnen de ritssluitingen
stroef lopen. Maak de tandjes van de ritssluiting en
het schuifje schoon met behulp van een zachte borstel
en spuit de ritssluiting aansluitend in met een siliconenspray. Ook door het gebruik van kaarsenwas kan de
ritssluiting weer soepel lopen.
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Voordelen:
• Precisiestaalbuis
• 32 x 1,5 / 28 x 1 mm of 25 x 1/ 22 x 1 mm
• Galvanisch verzinkt
• Met verzegeld oppervlak
• Beschermd tegen zeewater
Voordelen:
• Uitstekende transparantie
• Weersbestendig
• Goede rol- en vouwbaarheid
• Eenvoudig schoon te maken
• Vrij van zware metalen
• Bestand tegen rot
• Uv-absorberend
Onderhoud:
Reiniging met een zachte doek of spons en lauwwarm
water. Wij raden aan geen extra middelen als reinigingsmiddelen etc. te gebruiken, aangezien de transparantie,
flexibiliteit en duurzaamheid hierdoor nadelig beïnvloed
kunnen worden.
Meer info vindt u op onze website.

Onderhoud:
De stokken nooit nat en ineengestoken inpakken!
Voordat u stokken opslaat, deze reinigen en met harde
was inwrijven (alleen bij stalen stokken). Volkomen
droog opslaan.

Naaigaren

Vensterfolies
Net als bij alle andere doeken en materialen verwerken wij alleen vensterfolies, die voldoen aan de eisen
van de REACH-verordening. Dat betekent dat onze
vensterfolies geproduceerd worden volgens strenge
criteria van de Europese Unie en dus niet schadelijk
voor de gezondheid en het milieu zijn. Aan de wens
van onze klanten naar kristalheldere folie voldoen wij
zo goed mogelijk door in nauw overleg met onze
leveranciers de hardheidsgraad van de folie vast te
leggen. Dankzij deze hardheidsgraad kunnen de tentdelen ook worden opgerold of opgevouwen zonder
dat de kwaliteit hierbij achteruitgaat.

5 jaar
zorgeloos
garantie

Tentframe
Voor ons bestaat een voortent altijd uit twee hoofdcomponenten: het tentdoek en het tentframe. Daarom
krijgt het tentframe onze volledige aandacht. Het tentframe heeft de centrale taak om de voortent stabiliteit
te geven. Vanwege dit belang geldt voor de GÜSTO-CaraVilla-serie hetzelfde devies: het beste is net
goed genoeg. Bij de voortenten van de CaraVilla-klasse
maken we zonder uitzondering alleen gebruik van galvanisch verzinkt staalbuis in de uiterst stabiele en uitschuifbare afmetingen 32 x 1,5/28 x 1 mm. Onze klanten moeten kunnen vertrouwen op de stabiliteit van
hun voortent. Tijdens hun vakantie, maar net zo in de
periodes waarin de tent alleen en zonder toezicht aan
wind en regen blootgesteld is. Aangevuld met extra
stokken bevatten alle voortenten standaard al een
degelijke en omvangrijke uitrusting. Hoe belangrijk het

Het naaigaren vervult een speciale rol en taak bij het
naaien en produceren van onze GÜSTO-tenten. Met
het oog op de toenemende belasting door uv-licht in
de atmosfeer wordt van onze leveranciers en ons
gevraagd om praktische oplossingen te ontwikkelen.
Dankzij de toepassing van nieuwe, uiterst technische
kleurstoffen en verbeterde afwerkingen verwerken we
bij de productie van de GÜSTO-tenten naaigaren met
duidelijk verbeterde houdbaarheids- en stevigheidswaarden. Elke belasting vereist zijn eigen naaigaren.
Daarom naaien we de hoofdnaden alleen met extra
robuuste draden, in de uitvoering een dubbele naad
en natuurlijk met boven- en onderdraad. Wij laten niets
aan het toeval over.
Voordelen:
• Weerstand
• Robuust
• Verhoogde UV-bestendigheid
Onderhoud:
De afwerking beschermt het naaigaren. Blijf toch
voorzichtig bij het reinigen van de naden. Wij bevelen
een commercieel melkvet aan te brengen aan de
buitenzijde, om de waterdichtheid van de naden te
bewaren.
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Uitrustingsserie CaraVilla
Basisuitrusting van alle
“CaraVilla”-modellen
De GÜSTO-CaraVilla-tenten zijn een klasse apart.
Wij blijven bij ons roots. De uitrusting is zeer indrukwekkend en laat zien waarvoor wij deze tenten
maken: voor klanten die weten wat ze willen. Ongeacht voor welke dakvorm, voor welke wandsegmenten en voor welke kleur u kiest, uw tent krijgt een
basisuitrusting waarmee u onbezorgd van uw welverdiende vakantie kunt genieten.

Individualiteit
• 12 kleuren (pagina 10 –13)
• 11 wandsegmenten (pagina 14 –17)
• 11 dakvormen (pagina 18/19)
Maximale mogelijkheden

Tentframe
Alle CaraVilla-tenten hebben in de basisuitrusting al een stalen frame met
de afmetingen 32 x 1,5 mm. Zo beschikt uw tent over een frame met
ronde buizen, dat in zijn stevigheid nauwelijks te overtreffen valt. Bij de
basisuitrusting horen ook de grip-stop-sluitingen. Daarmee komt de tot
nu toe vertrouwde borgschroef bij het in- en uitschuiven van de stangen
te vervallen. De grip-stop-sluiting heeft een extreem hoge spankracht en
veroorzaakt geen beschadigingen aan het oppervlak van de buizen.
De volledige levering van de frame alleen vindt u terug op onze website
onder www.guesto-tenten.nl/ _download

Diepte van de tent

•

•

De standaarddiepte van de tent bedraagt 240 cm. Uiteraard kunnen wij
voor een toeslag ook andere maten vervaardigen. Diepteveranderingen
zijn mogelijk tot 350 cm. U kunt in stappen van 5 cm uw keuze maken.

•

Dak

•

U kiest de dakvorm die u op uw voortent wenst. Onze tentmodellen
verschillen enkel qua dakvorm van elkaar. De uitrusting aan de binnenkant van het tentdak is eersteklas, onafhankelijk van de dakvorm:
• Tot een tentdiepte van 280 cm maken wij tentdaken uit één stuk,
vanaf deze maat lassen wij de tentdelen op hoge frequentie aan
elkaar. Een lasnaad die op hoge frequentie is gemaakt, vormt een
duurzame verbinding met extreem goede stabiliteit. Deze lasnaad is
absoluut waterdicht en heel resistent tegen de UV-stralen en alle
andere weeromstandigheden.
• Mocht de door u gekozen dakvorm uitsteken, maken wij aan de onder-

•

kant kanalen voor luifelstokken. Via deze kanalen worden de stokken
met het tentdak verbonden. De stokken stabiliseren de luifel tegen wind
en regen.
De in onze fabriek gemaakte verbindingsrails hebben een stevige
tentdoekbedekking. De tentdoekbedekking maakt het intrekken van
de tent in de verbindingsrails gemakkelijker. Tegelijkertijd voorzien wij
onze tenten van een SHS-bies. De SHS-bies maakt het aanbrengen
en vastmaken van schroefloze bevestigingspunten voor nokstokken
mogelijk (geld niet voor vrijstaande tentmodellen).
Wij lassen nog eens over de verbindingsnaad tussen dak en voorwand heen en beschermen deze zo tegen uv-straling en vocht. Deze
twee factoren hebben namelijk een behoorlijke invloed op slijtage van
het naaigaren en vormen dus een zeer belangrijk argument.
De tentdakoogjes zijn onder andere verantwoordelijk voor de tentspanning. Daarom versterken wij de tentdakoogjes bijzonder goed.
De hoogteventilatie is een must, want deze vormt de noodventilatie
van een tent. Het gaasinzetstuk in de hoogteventilatie voorkomt dat
er insecten binnenkomen. De hoogteventilatie is voorzien van een
buitenflap, die kan worden gesloten door middel van klittenband.
In elk tentdak naaien wij klittenbandkanalen. Via deze kanalen kunnen
de nokstokken stevig met het tentdak worden verbonden. Daardoor
wordt merkbaar de stabiliteit van uw tent verbeterd, terwijl het tentdak
losjes op het tentframe rust. De tentdaken tot maat 17 of met een
breedte van 650 cm worden uitgerust met een klittenbandkanaal voor
de centrale nokstok. Bredere tenten krijgen drie klittenbandkanalen;
voor de centrale nokstok en de twee nokstokken ernaast.

Luxus standaard
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5 jaar
zorgeloos
garantie

Plus Programma
Voor alle die gewoon nog
meer wensen. De GÜSTO
Plusprogramma!
Prijslijst pagina 5.

Voor- en zijwand
• De wandvormgeving van uw voortent laten wij helemaal aan u over. U heeft
de keuze tussen elf verschillende segmenten. U weet zelf het beste hoe u
uw tent zult gaan inrichten en hoe de situatie op uw standplek op de camping precies is. U hoeft geen compromissen te sluiten.
• Ongeacht welke segmenten u kiest, de uitrusting is bijzonder omvangrijk
en uitermate geschikt voor seizoens- en all-seasoncamping.
• Elk segment is uitneembaar. Dankzij de delen van uw voortent kunt u hem
gemakkelijker opbouwen en afbreken.
• Elk segment kan worden uitgeklapt tot een veranda. Als u graag het idee
heeft dat u op een balkon van de omgeving zit te genieten, dan realiseert u
dat gewoon.
• Elk segment biedt de meervoudige mogelijkheid van een tent-frame-schakeling. Lange horizontaal en verticaal lopende klittenbandkanalen creëren
een stevige verbinding van tentdoek en tentframe.
• Samen met de horizontale tent-frame-schakelingen aan de binnenkant kunt
u uw tent ook met een extra afspanning voor stormachtig weer verstevigen.
De daarvoor bedoelde stormlijst biedt u de opname- en spanpunten.
• Via de dubbele lip (buiten 15 cm, voorzien van oogjes en binnen 25 cm)
kunt u een accurate afsluiting naar de bodem maken. De lip aan de buitenkant verbergt de tentafspanning, de lip aan de binnenkant biedt de mogelijkheid van een beschermde overgang naar het grondzeil van uw voortent.
• Een bijzonderheid aan alle segmenten is de Vario-afspanning. Tussen de
lippen is een rail ingenaaid, die het mogelijk maakt om de spanhaken naar
wens te verschuiven. Het aantal spanpunten kan naar wens worden verhoogd.

• Hoewel alle raamsegmenten verduisteringsflappen hebben, voorzien wij de
raamsegmenten van een dubbele gordijnrail. Indien u naast de standaard
erbij behorende gordijnen nog verdere gordijnen op wilt hangen, heeft u daar
ook de mogelijkheid toe.
• Alle sluitingen van de vensterflappen en de deuren hebben het Press&Klicksysteem. Met een enkele handgreep kunt u de sluitingen moeiteloos openen.
• Alle deursegmenten kunnen omhoog worden gerold. Deze uitrustingsvorm
is erg populair, omdat zij de duurzaamheid van de ritssluitingen ondersteunt.
Gebogen ritssluitingen moeten vaak worden gerepareerd, omdat de onder
spanning staande rits bij het sluiten een exacte vertanding moet garanderen.
• Alle gaas-/foliesegmenten hebben dubbele raamflappen (transparante folie
en persenningdoek). De lange flap met transparante folie voorkomt tocht.
De verduisteringsflap van persenningdoek voorkomt dat mensen naar binnen
kunnen kijken.
• De hoofd- en ritssluitingen, waarmee de wandsegmenten aan het dak bevestigd en met elkaar verbonden worden, zijn afgedekt. De horizontale ritssluitingen zijn overwegend aan één kant afgedekt, de verticale verbindingsritssluitingen tussen de segmenten zijn aan de buitenkant genaaid met ertegenover
liggende banden en vormen zo bescherming tegen uv-straling, vuil en vocht.
• Alle vensterflappen kunnen worden gesloten met ritsen.
Natuurlijk is een complete leveringsomvang vanzelfsprekend. Zo
horen een tochtstrook, een wielkastafdekking, disselkap,
opbergzakken en spanmateriaal net zo bij de leveringsomvang als de
gordijnen voor de voor- en zijwanden.

12 kleuren

12 kleuren
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Vino PVC
Rosso PVC
Saphir PVC
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Marin PVC
Karmin PVC
Curry PVC
Coffee ACRYL
Achat PVC

2

6

Platin PVC
Pepper ACRYL
Tantal PVC
Sunset PVC
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Bij CaraVilla-tentmodellen bieden wij u
gordijnen met verschillende dessins aan.
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En nu nog een vraag, van smaak deze keer. De kleur en de dessins van de verschillende gordijnen kiezen. Goed nieuws, dat vinden wij in elk geval
allemaal bij GÜSTO. Voor de ene is het wat bonter, voor de andere liever edel-klassieker en puur. Wij bieden u een grote keuze in kleuren en combinaties
aan. Maak maar uw keuze. Bij GÜSTO kan u uw hard volgen.

G
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Kies uw
favoriete design

Kleuren

Kleuren rood
Bij camping denken we aan plezier en geluk. Het verblijf op een camping geeft
ons kracht en is vaak met verschillende activiteiten verbonden. De kleur rood belichaamt o.a. deze eigenschappen. Laat u inspireren door de dynamiek van het
design Vino PVC en Rosso PVC.

Vino PVC

Rosso PVC

Kleuren blauw
De kleur blauw is met afstand de populairste kleur. Vele positieve eigenschappen
worden met deze kleur in verbinding gebracht. Blauw werkt kalmerend en ontspannend. Denken wij aan blauw, dan denken wij aan de verre blauwe zee of aan de
blauwe hemel. Met de kleurcombinaties Saphir PVC en Marin PVC bieden wij u een
decente, krachtige kleurcompositie en een design met traditionele zonweringsstrepen aan.

Saphir PVC

Marin PVC
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12 kleuren
Kleuren natuur

In een tijd waarin dingen dagelijks veranderen, waarin we overal nieuws in real time
ontvangen, bezinnen we ons en zoeken we oorden en waarden, die ons gehechtheid
en geborgenheid geven. Kleuren hebben daarbij een centrale invloed op ons wel
bevinden. Met natuurlijke tinten verbinden we warmte. Met aanvullende, frisse kleur
applicaties met volle kleuren accentueren we de designs Karmin PVC, Curry PVC en
Coffee PVC.

Karmin PVC

Curry PVC

Kleuren grijs
De kleur grijs met zijn verschillende tinten behoort tot de kleuren die uitstekend met
andere kleuren gecombineerd kunnen worden. De kleur grijs staat voor zakelijkheid
en functionaliteit. Hij oogt decent en daarom ook onopvallend. Dat is de kracht van
de kleurdesigns Achat PVC, Platin PVC en Pepper ACRYL.

Achat PVC

Platin PVC

Geheel naar uw
eigen smaak

Kleuren
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Kleuren nachtgrijs
Contrastrijke designs bieden we aan met de kleurcombinaties Tantal PVC en
Sunset PVC. Speciaal de kleur nachtgrijs/ zwart heeft op mensen een zeer
tegenstrijdig effect. De meningen en gevoelens over deze kleur lopen sterk uiteen. Toch overtuigt de kleur nachtgrijs/ zwart door zijn dominante en chic ogende
uitstraling. De tenten in beide kleurdesigns maken indruk en stralen serieusheid
en gelatenheid uit.

Coffee ACRYL

Pepper ACRYL

Tantal PVC

Sunset PVC
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11 segmenten
Combineer vrij de verschillende segmenten volgens uw
wens.
Met 11 verschillende segmenten wordt elke voortent
uniek en individueel. Met de hulp van onze verschillende
segmenten kunt u precies UW voortent configureren.
Boven hun individuele functie, geven de samenstelling
van de segmenten een individueel karakter aan uw
voortent. Alle segmenten zijn uitritsbaar voor een eenvoudige opbouw. De ritsen zijn afgedekt en de dubbele
slikranden zijn met een pees voorzien om een perfecte
opspanning op de grond te bieden. Dat is natuurlijk
standaard op elk segment. De mogelijkheid om het
effect Veranda te maken is voor de tien segmenten
voorzien.
Voor de segmenten 2, 3, 4, 4P en 5 bieden wij ook een
ventilatiekap (uitklapbare vensterflap).

360°

Stel zelf de voortent van uw
dromen op internet samen!
www.guesto-tenten.nl/
_configurator

Venstersegmenten

Segment 1
Venstersegment met transparante folie. De klassieker
onder de tentramen. Eenvoudig, puristisch en elegant. De
hoogwaardige raamfolie absorbeert tot wel 90% van de
uv-straling. Dit wandsegment is al standaard voorzien van
een verduisteringsflap. Deze kan aan de zijkant met ritsen
worden gesloten. Door middel van een modern Press&Klick-
systeem wordt de vensterflap in opgerolde staat onder de
vensterstrook vastgemaakt. Optioneel kan de vensterflap
van het segment met transparante folie ook worden uitgerust met het GÜSTO-magneetsysteem (1M).

Alleen beschikbaar voor tablet of
thuiscomputer!

standaard, de basisprijs is gerekend in combinatie van volgende segmenten: klaar folie venstersegment (1) , venstersegment met gaas/klaar folie (2) en deursegment (7). Het
aantal en plaatsing van de segmenten is volgens uw eis.
Optimiseer de segmenten volgens uw behoefte voor een
kleine meerprijs.
Hoeveel segmenten in de voor- en zijwanden gebruikt u,
hangt af van de maat van uw droomtent. Raad om de maat,
voor de opmeting en de verdeling van de segmenten vindt u
op pagina’s 32/33 en eveneens op onze prijslijst.

Segment 4
Veranda-venstersegment. Met het veranda-venstersegment verandert u zonder problemen en met maar weinig
handelingen de voortent in een grote, luchtige en open balkon-veranda. Even snel de ramen openen door de in de
rondboog ingenaaide ritssluiting te openen en het venster
omlaag te klappen. Net zo snel en gemakkelijk kunt u de
ramen ook weer sluiten. Een mooi alternatief voor het moeizame aanbrengen van een balkonbalustrade door het openen van de hoofdritsen en het omlaag klappen van de
complete wandsegmenten. Het veranda-venstersegment
beschikt ook over een verduisteringsvensterflap, voorzien
van ritssluitingen en Press&Klick-systeem. Optioneel kan
dit segment ook worden uitgerust met het GÜSTO-magneetsysteem (4M) of de ventilatiekap (4L).

Geef uw droomtent vorm

Segmenten

Segment 2

Segment 3

Venstersegment met gaas/transparante folie. Dit
tentraam is een combinatie van gaas en transparante
folie. Het gaas dat boven in het raam is ingenaaid, zorgt
ervoor dat de tent wordt geventileerd en vrij blijft van
insecten. De transparante folie biedt een onbelemmerd
uitzicht. Dit segment is al voorzien van een lange flap met
transparante folie en een verduisteringsflap. De lange flap
met transparante folie voorkomt zo goed mogelijk tocht.
Bij op elkaar liggende vensterflappen kunnen afzonderlijk
omhoog worden gewikkeld en worden bevestigd door
middel van het Press&Klick-systeem. Optioneel kan dit
segment ook worden uitgerust met het GÜSTO-magneetsysteem (2M) of de ventilatiekap (2L).

Venstersegment met gaas. Het venstersegment met
gaas onderscheidt zich door een groot gaasinzetstuk,
dat met een flap met transparante folie over het complete
gaasoppervlak kan worden gesloten middels ritssluitingen. Dit segment biedt maximale ventilatie. Met twee
flappen (transparante folie en verduistering) kan dit wandsegment tocht en nieuwsgierige aagjes buitensluiten.
Standaard voorzien van ritssluitingen en het Press&Klick-
systeem. Optioneel kan dit segment ook worden uitgerust met het GÜSTO-magneetsysteem (3M) of de ventilatiekap (3L).

Segment 4P

Segment 5

Veranda-venstersegment met gaas. Wij geven
gehoor aan de wensen van onze klanten en bieden per
direct het veranda-venstersegment met een extra gaas
aan. U kunt het venster met transparante folie en ook
het zich daarachter bevindende gaasinzetstuk openen
en heeft zo een volledige vensteropening. U kunt echter
ook naar wens met het gaasinzetstuk en de daarbij
behorende ritssluiting de vensteropening sluiten en voorkomen dat insecten naar binnen vliegen zonder dat dit
de ventilatie nadelig beïnvloedt. Uiteraard beschikt ook
dit venstersegment over een verduisteringsflap en ritssluitingen, evenals het Press&Klick-systeem. Optioneel
kan dit segment ook worden uitgerust met het GÜSTO-
magneetsysteem (4PM) of de ventilatiekap (4PL).

Keukensegment. Keukenmeubels zijn vaak hoger. Het
is niet zo'n fraai gezicht als men door het raam de achterkant van deze meubels kan zien. Plaats op de gewenste
wandposities de keukensegmenten. Zij hebben een verhoogde borstwering (ca. 105 cm) en zorgen van buiten
uit voor een harmonische look en uitstraling. Boven de
borstwering bevindt zich een gaasinzetstuk. Via dit inzetstuk kan bijv. de damp van het koken gemakkelijk wegtrekken. Met twee volwaardige vensterflappen (transparante folie en verduistering) kunt u het raam door middel
van ritsen sluiten. In opgerolde of gesloten staat kunnen
de vensterflappen via het Press&Klick-systeem bevestigd
worden. Optioneel kan dit segment ook worden uitgerust met het GÜSTO-magneetsysteem (5M) of de ventilatiekap (5L).
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11 segmenten
Overige segmenten

Deursegmenten

Segment 6

Segment 7

Wandsegment. Bij het wandsegment gaat het om een
gesloten segment. Afhankelijk van de inrichting van uw
tent kan dit segment voor de positie worden gekozen
waar bijv. een hoge koelkast of een andere hoge kast
geplaatst moet worden.

Deursegment. De entreedeur beschikt over twee aanvullende ritssluitingen. Deze ritssluitingen zijn eveneens
afgedekt en zo beschermd tegen regen en wind. De
afdekkingen worden daarvoor aan de buitenkant en op
elk deel van de ritssluiting erop genaaid. Dus past
deze afdekking harmonieus bij de afdekking van de
ritssluitingen. Het deursegment is uitgerust met het
Press&Klick-systeem.

Overige segmenten
OPTIE

Segment 10
Galerijsegment. Op betoverende plekken wilt u
natuurlijk ten volste kunnen genieten van uitzicht vanuit
de tent. Het kan echter ook zijn dat u het liefst zoveel
mogelijk daglicht in uw tent krijgt. De galerijsegmenten
vervullen deze wensen en geven een geheel nieuw kampeergevoel. Grote, diepgetrokken ramen, gedeeltelijk of
ook volledig omhullend gebruikt, geven de tent een
compleet andere architectuur. Met lang gesneden gordijnen kunt u ook deze ramen beschermen tegen zonlicht. Verduisteringsflap ook voorzien van ritssluitingen
en het Press&Klick-systeem. Optioneel kan dit segment ook worden uitgerust met het GÜSTO-magneetsysteem (10M). Indien de gekozen tent galeriesegment
bevat zijn enkel witte gordijnen voor deze voortent
mogelijk.

+

–

Magneetsysteem (M)
Voor alle segmenten met vensterluiken is in optie een
magneet systeem beschikbaar. de vastgenaaide
magneetbanden aan de luiken verhindert de tocht en
beschermt de vensterfolie voor indringend stof.
Het betreffende segment kan alleen met een verdere
functieoptie worden uitgerust. U heeft de keuze tussen
magneetsysteem (M) en ventilatiekap (L).

Net zo individueel als uzelf

Segmenten

Segment 8

Segment 9

Deursegment met transparante folie. Een combinatie van een venster met transparante folie en een oprolbare entreedeur. De ritssluitingen van de entreedeur zijn
afgedekt. Meer lichtinval door het geïntegreerde venster
met transparante folie. De verduisteringsvensterflap van
het venster met folie, evenals de omhoog gerolde deur,
kunnen met het Press&Klick-systeem worden bevestigd.
Optioneel kan dit segment ook worden uitgerust met
het GÜSTO-magneetsysteem (8M).

Boogdeursegment. Hoewel de oprolbare deur allang
een van onze standaarddeuren is, bieden wij voor de liefhebbers van het staldeureffect de boogdeur aan. Met
deze boogdeur kan het bovenste deel van de deur
omlaag worden geklapt voor ventilatie. De rondboog-ritssluiting beschikt over twee tegengesteld lopende ritsschuiven en is aan één kant afgedekt. De afdekking
beschermt tegen inwerking van vocht. De geopende
boogdeur kan aan de zijkant worden opgerold en met
het Press&Klick-systeem worden bevestigd.

OPTIE
360°

Stel zelf de voortent van uw
dromen op internet samen!
www.guesto-tenten.nl/
_configurator
Alleen beschikbaar voor tablet of
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Ventilatiekap (L)
De voordelen van een ventilatiekap zijn overtuigend.
De ventilatiekap bieden wij aan bij alle segmenten die
een gaasinzetstuk hebben of een tentvenster dat
open kan. De verduisteringsvensterflap wordt voorzien
van een extra functie. Daardoor is de verduisteringsflap spanbaar en beschermt zij door de constructie
van de zich eronder bevindende ventilatie-inzetstukken (bijv. gaas) tegen wind en regen. Daarmee garandeert u dat de tent te allen tijde geventileerd wordt.
Juist bij voortenten van doek met pvc-coating is ventilatie en dus een evenwichtige temperatuur vereist om
de condensatie van de luchtvochtigheid binnen in de
tent te verminderen. Het betreffende segment kan
alleen met een verdere functieoptie worden uitgerust.
U heeft de keuze tussen ventilatiekap (L) en magneetsysteem (M).
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11 dakvormen
Zet het juiste dak
op uw nieuwe thuis.
Uw nieuwe voortent moet bij u passen. De keuze van de
juiste dakvorm is uiteindelijk doorslaggevend voor de stabiliteit van uw tent op de door u gekozen plek. De dakvorm
is echter ook net zo goed een vormgevingselement, waarmee het comfort van uw voortent tijdens een lange levenscyclus en uw mooiste vakantiemomenten kan worden
verhoogd. Wij tonen u de mogelijkheden en verschillen
tot in detail.

1. Dakvorm
PRO

Complete tenten –
5 dakvormen

De dakvorm PRO wordt gekenmerkt doordat het dak alleen een beetje uitsteekt
aan de voorkant. De diepte van deze luifel is 30 cm. Wij raden deze populaire
dakvorm aan als uw tent vaker stevige wind te verduren krijgt. Met de stokken en
de tunnelzomen versterken wij de petluifel en de beide aangenaaide windschermen geven wij nog meer stabiliteit aan deze dakvorm. Aangebrachte regengootrails aan de overgangen naar de zijwanden van de tent maken het aanbrengen van
regengoten mogelijk voor een goede waterafvoer.

2. Dakvorm
TOP

3. Dakvorm
HIT

Onze dakvorm TOP is een klassieker en doet denken aan een bungalow. Een dak
dat helemaal rondom uitsteekt met een diepte van 30 cm beschermt de wanden
tegen regen. Uitstekende delen van het dak vangen veel wind. Deze dakvorm is
daarom met name geschikt voor een locatie landinwaarts en op beschutte plekken. met de petluifel rondom en met de stokken en tunnelzomen versterken wij
het dak en geven wij een robuust en stabiel aanzicht. Houd er bij kamperen in de
winter rekening mee dat te veel sneeuw op het uitstekende dak de stabiliteit kan
beïnvloeden.

Wellicht is onze dakvorm HIT optisch gezien niet uw favoriet, maar qua stabiliteit en
korte opbouwtijd is deze dakvorm bijna onverslaanbaar. Het maakt niet uit waar de
wind vandaan komt, hij kan zonder obstakels langs de tentwanden omhoog blazen.
Ideaal voor standplaatsen waar het vaak stevig waait. Daarom worden tenten met
deze dakvorm in de volksmond ook wel stormtenten genoemd. Met onze HIT
heeft u ook een aangepaste oplossing voor het dak als uw caravan en uw voortent onder een beschermdak staan.

4. Dakvorm
FUN-PRO

5. Dakvorm
FUN-TOP

Seizoens- en all-seasonkampeerders houden van royale woonruimte. Met dit model
van tent FUN verenigen wij de hoofdtent met de rechtszijdige aanbouw onder één
doorlopende dak. In combinatie met de dakvorm PRO genieten met name de profs
van de voordelen van de twee sterke karaktereigenschappen: een voortent met
geïntegreerde erker, die heel wat ruimte creëert, en een universeel inzetbare dakvorm.
Met de stokken en de tunnelzomen versterken wij de petluifel en de beide aangenaaide windschermen geven wij nog meer stabiliteit aan deze dakvorm. Aangebrachte regengootrails aan de overgangen naar de zijwanden van de tent maken
het aanbrengen van regengoten mogelijk voor een goede waterafvoer. Over de
bijzondere kenmerken van deze dakvorm kan u lezen blz 28/29. We weten zeker
dat de FUN-PRO binnenkort ook uw favoriet wordt.

Een heel bijzondere dakvorm is onze dakvariant FUN. De tent en de erker aan de
rechterkant hebben een doorlopend dak. Alles uit één stuk. Zo creëert u maximale
ruimte. Dit ruimtewonder combineren wij met de voordelen van de dakvorm TOP
en daarom hebben wij het hier over een FUN-TOP. Vloeiende overgangen in het dak
en in de voorwand. De vaak gescheiden erkerruimte wordt nu in de woonkamer
van de tent geïntegreerd. Als u eenmaal kennis heeft gemaakt met deze voordelen,
wilt u nooit meer anders. Nog meer goede redenen voor de dakvorm TOP vindt u
op de blz 24/25 en 30/31. Hou altijd rekening bij winter-caravaning dat het gewicht
van de sneeuw in de petluifel de stabiliteit van het dak kan beïnvloeden.

Voor elke toepassing
het juiste dak

Dakvormen
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Deeltenten – 4 dakvormen
6. Dakvorm
PART-PRO

7. Dakvorm
PART-TOP

De dakvorm PART omschrijft een deeltent met geveldak. De aanvulling PRO staat
voor een tent met dak dat alleen aan de voorkant uitsteekt (luifeldiepte ca. 30 cm),
dus zonder dat het dak ook boven de zijwanden uitsteekt (meer hierover op blz
22/23). Optioneel bieden wij deze dakvorm ook met een doorlopend dak aan.
Het verandadak dat hierdoor ontstaat, biedt niet alleen bescherming van de entreedeur of het ventilatievenster, maar ook een schaduwrijke, beschutte plek voor uw
voertuig.

Een klassieke deeltent voor iedereen die een voortent over de gehele lengte te
groot vindt – met gevel en een dak dat aan alle drie de kanten 30 cm uitsteekt.
Wij noemen deze dakvorm PART-TOP. Over de bijzondere kenmerken van deze
dakvorm leest u meer op de blz 24/25 . En als u nog iets meer dak wilt, dan
maken wij deze dakvorm ook met een doorlopend dak, zodat u beschut kunt
genieten van de frisse lucht.

8. Dakvorm
PART-HIT

9. Dakvorm
STAR

De dakvorm PART-HIT is de juiste keuze als uw tent aan slecht weer wordt blootgesteld en stand moet houden. Zonder veel poespas biedt de tent weerstand
tegen stevige wind. Geen uitstekend dak betekent ook dat de wind niet kan worden
opgevangen. De tentgevel geeft de tent de uitstraling dat hij een royale binnenruimte heeft.

Deeltenten met de dakvorm STAR horen bij de klassiekers. Het lessenaardak
toont over het gehele dak genomen dezelfde helling en garandeert een goede
waterafvoer. Alle drie de uitstekende dakranden beschermen de wanden. Bij de
dakvorm STAR bieden wij optioneel ook een geïntegreerde of afneembare dak
verlenging aan. Met slechts weinig handelingen kunt u de afneembare dakverlenging bij langere afwezigheid eraf nemen.

Vrijstaande deeltenten – 2 dakvormen
10. Dakvorm
MOVE

11. Dakvorm
LOFT

Als wij het hebben over de dakvorm MOVE, dan bedoelen wij deze dakvormbeschrijving als synoniem voor de vrijstaande voortent met een rondom uitstekende
dakrand en een klassieke tentgevel in de voorwand. Vrijstaande voortenten zijn
zeer interessant voor kampeerders die ondanks hun langdurige “huisvesting” op
een en dezelfde plek graag eens met hun caravan op reis willen, zonder de tent te
moeten afbreken en de inrichting te moeten omgooien. Het bijzondere kenmerk
van de dakvorm MOVE is de tentgevel, die een gevoel van royale ruimte geeft.

de dakvorm LOFT wordt door een vrijstaande lessenaardak en een rondomdak
erkenbaar. De dikte van het lessenaardak is de gelijkmatige dakhelling over de totale
tentbreedte. Het lessenaardak garandeert een goede waterafvoer. Ook sneeuw kan
er beter van afglijden. Het dak dat aan de voorwand en bij de zijwanden rondom
uitsteekt, eveneens verstevigd met een frame, beschermt de wanden.
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CaraVilla in zijn mooiste vorm:

Spectaculair zicht

Frisse lucht

Alle luiken gesloten

De diepe vensters van het Atrium-Pakket schenken
een uitzonderlijk gevoel van welzijn en verhogen onmiddellijk de helderheid in de voortent.

2 segmenten zijn voorzien met gaas en folie te
plaatsen waar u wilt, zij verzekeren een correcte
luchtcirculatie in de voortent.

Alle vensters zijn met een verduistering voorzien.
De luiken zijn sluitbaar met ritsen en uitgerust met
het Press&Klicksysteem.

Het exclusief ATRIUM-Pakket.
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Helderheid, diepte en adembe
nemend zicht – met het ATRIUM-
Pakket zet u uw CaraVilla-Model
om in een uitzonderlijk model.
GÜSTO heeft het Atrium-Pakket samengesteld voor de campeerders die een uitzonderlijke look zoeken aan een voordelige prijs,
bijna ongelooflijk. Het Atrium-Pakket verandert uw CaraVilla Voortent
in een echte lichtbron. De grootste verrassing komt van de heel lage
vensters, die een volledig ander beeld van uw voortent geven.
Het Atrium-Pakket uitgevoerd in de kleur TANTAL bevat een deur,
twee venters met gaas en verduistering en een tochtstrook met
ventilaties. Alle andere segmenten zijn Galerie-Segmenten. Alle segmenten zijn vrij te plaatsen en bieden u zo een grote speelruimte
voor de opbouw. Het Atrium-Pakket is beschikbaar voor alle CaraVilla modelen, complete en deeltenten.

Tochtstrook
Een tochtstrook is essentieel om de onderkant van de
caravan af te sluiten maar moet toch verluchting voorzien om een luchtcirculatie te verhogen en de vorming
van condens te verminderen.

Gordijnen

Samenstelling van het Atrium-Pakket

Indien de gekozen tent met ATRIUM-
pakket is zijn enkel witte lange gordijnen
voor deze voortent mogelijk.
Andere kleuren zijn onmogelijk.

•
•
•
•
•

Kleur Tantal
1 Deur Segment
2 Gaas/folie Segmenten
Alle andere segmenten zijn Galerie-Segmenten
Tochtstrook met verluchting

Het Atrium-Pakket in de kleur Tantal bestaat basis met een deur-segment, twee gaas/venster segmenten en alle andere segmenten zijn
Galerie-Segmenten. Het aantal van deze segmenten is in functie van
het type en de maat van uw voortent. Een tochtstrook met ventilatie
is inbegrepen in de levering. Bij de opstelling van uw voortent kan u
elk segment plaatsen waar u wenst. Geniet van alle mogelijkheden
dat wij u bieden, wij maken dan exact de tent volgens uw aanschrift.
De Galerie-segmenten zijn eveneens apart beschikbaar en in andere
kleuren.
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CaraVilla PRO

De afbeelding hierboven toont een
model PRO in de kleur Platin PVC.
Een traditioneel en veelzijdig model in
decente, tijdloze kleurstelling. De tent
is in de voorwand uitgerust met 3 segmenten met transparante folie en elke
zijwand beschikt telkens over een segment met transparante folie en een
gaas-transparante folie.
De afbeelding rechts toont een model
PRO in de kleur Karmin PVC. Vanaf
een tentdiepte van 330 cm beschikt de
zijwand over telkens 3 segmenten. In
de voorwand zijn naast de oprolbare
entreedeur 3 veranda-venstersegmenten te zien.

Met petluifel vooraan

Het alleen aan de voorzijde uitstekende dak is karakteristiek voor
het model PRO. De voordelen van
deze dakvorm worden uitgebreid
beschreven op pagina 18.

Wist u dit reeds?
Ons Grip-Stop-Systeem is standaard geleverd
met onze CaraVilla voortent. Dit vergemakkelijkt
de opspanning en de regeling van de stokken.
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Voor een voldoende stabilisering
van de luifel zorgen de spanstokken voor de luifel, die standaard
meegeleverd worden en die aangebracht worden in de ingenaaide
stokhoezen.

Aan de overgangen van het dak
naar de zijwand een horizontaal
ingenaaide keder, die bijv. voor
de opname van een regengoot
gebruikt kan worden.

Breid uw voortent uit met een optionele zonneluifel,
die u ook met zijwanden kunt uitrusten. Meer hierover
leest u op pagina 61.

Voor het geval dat de ruimte in de voortent niet voldoende is, kunt u een erkeraanbouw als optie kiezen.
De zijwand kan als scheidingswand dienen. Meer info
op pagina 61.

Tentdiepte

Kleuren

240 cm, verandering tot 350 cm mogelijk (in optie)

Meer info op pagina
10 –13

De levering omvat
Tent, frame, tochtstrook en wielflap in versterkt pvc,
gordijnen, afspanmateriaal, zakken, disselhoes.

Frame
Staal ø 32 x 1,5 mm met Grip-Stop-systeem.

Segmenten
Meer info op pagina
14 – 17
Alle frameopties
kunt u op internet
downloaden!
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CaraVilla TOP

Bij de configuratie van uw geheel
persoonlijke tent dient u erop te letten,
dat u in de tegenoverliggende wanden
segmenten met ventilatiefunctie aanbrengt, om een dwarsventilatie mogelijk
te maken. Wij laten u hier het model
TOP in de kleur Marin PVC zien. Meer
kleurdesigns vindt u vanaf pagina 10.

Het model TOP in het kleurdesign
Pepper ACRYL overtuigt door zijn
optische uitdrukkingskracht. De fijnheid
en de stralende kleuren van de technische stoffen laten een ware oase van
ontspanning ontstaan.

Met rondomdak
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Het aan alle zijden uitstekende dak is het bijzondere
kenmerk van het model TOP. Meer informatie hierover
leest u op pagina 18.

Onze uitbouw is multifunctioneel: bij voorbeeld voor
een berging of een zomerkeuken. Een venster met
moskitonet zorgt voor een ideale luchtcirculatie. Als u
onmiddellijk of in de toekomst een uitbouw wil plaatsen, vergeet niet om onmiddellijk de optie “erkervoorbereiding” te bestellen om de uitbouw aan de voortent
te kunnen plaatsen.

Tentdiepte
Wij laten niets aan het toeval over. De petluif is met
een extra stok versterkt tegen de wind en slecht weer.

Wij realiseren uw droomtent volgens uw behoeften en
perfect aangepast aan uw caravan. Tentdiepten van
240 cm tot 350 cm is geen probleem voor ons. Iedere
tentdiepte geeft op de zijwanden 2 of 3 segmenten,
die u individueel aan uw uitvoering kan aanpassen.

Tentdiepte

Kleuren

240 cm, verandering tot 350 cm mogelijk (in optie)

Meer info op pagina
10 –13

Wist u dit reeds?
Wij vertrouwen zo hard in de kwaliteit
van onze producten dat wij een 5 jarige waarborg
op al onze tenten geven.

De levering omvat
Tent, frame, tochtstrook en wielflap in versterkt pvc,
gordijnen, afspanmateriaal, zakken, disselhoes.

5 jaar
zorgeloos
garantie

Frame
Staal ø 32 x 1,5 mm met Grip-Stop-systeem.

Segmenten
Meer info op pagina
14 – 17
Alle frameopties
kunt u op internet
downloaden!
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CaraVilla HIT

Op de afbeelding hierboven is het
elegante en markante model HIT in de
kleur Sunset PVC te zien. Op welke
positie aan uw tent later de deur komt,
beslist u.

Ook in het kleurdesign Saphir PVC
oogt het model HIT majestueus. Wij
maken uw tent naar uw wensen. Mocht
u andere wandsegmenten willen, lees
dan meer hierover vanaf pagina 14.

Zonder petluifel

Wist u dit reeds?
De stokken zijn uitgerust met een dikke
passivatielaag en een TopCoat-sealing.
Daarmee zijn ze beschermd tegen zeewater
en ook geschikt voor vochtig terrein.
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Voortenten zonder uitstekende dakrand heten ook
stormtenten. De naam zegt hier al genoeg. Meer informatie over de uitvoeringen vindt u op pagina 18.

Ga ook op zeker. Alle tenten zijn al voorbereid voor de
montage van stormbanden. Klik het steekuiteinde van
de gesp eenvoudig in het deel dat al aan de voortent
aanwezig is. Zie voor meer informatie pagina 64.

De venterklappen beschermen tegen ongewenste
aagjes en de zonnestralen. De ritsen van de luiken zijn
aangenaaid onder een afdekking en zijn zo beschermd
tegen de UV-stralen.

Met een stormpakket stabiliseert u de segmenten van
uw voortent en staat zo rustiger in de wind. Wij verbinden de stormstokken van de voor- en zijwanden
bijzonder stabiel met hoekklemmen.

Tentdiepte

Kleuren

240 cm, verandering tot 350 cm mogelijk (in optie)

Meer info op pagina
10 –13

De levering omvat
Tent, frame, tochtstrook en wielflap in versterkt pvc,
gordijnen, afspanmateriaal, zakken, disselhoes.

Frame
Staal ø 32 x 1,5 mm met Grip-Stop-systeem.

Segmenten
Meer info op pagina
14 – 17
Alle frameopties
kunt u op internet
downloaden!
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CaraVilla FUN-PRO

De afbeelding hierboven toont een
model FUN-PRO in de kleur Curry PVC.
Dankzij de naadloze overgang van
voortent naar erker is dit model een
waar wonder van ruimte.

Op de rechter afbeelding tonen wij u
een ander kleurvoorstel: het kleurdesign
Karmin PVC. Meer beschikbare kleurdesigns vindt u vanaf pagina 10. Ongeacht ook voor welke kleur u kiest. Alleen
het model al is uniek.

Met geïntegreerde uitbouw
en petluifel vooraan
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Het model FUN-PRO combineert de voordelen van
een model FUN, dus een voortent met geïntegreerde
erker, uitgerust met de dakvorm PRO, een uitstekende
dakrand aan de voorzijde. Een tent uit een stuk.
Meer hierover leest u op pagina 18.

Een blik in de geïntegreerde erker, die aan de
rechterzijde van de voortent aansluit en uitsteekt
aan de voorzijde van uw caravan.

Tot de standaard leveringsomvang van het model
FUN behoort ook een scheidingswand, die voor de
ruimtelijke scheiding van voortent en erker gebruikt
kan worden. Bijbehorende dakstokken voor het
erkerdak stabiliseren het dakoppervlak.

Met een optionele binnenhemel geeft u uw voortent
een heel bijzondere flair. Bij het model FUN bekleedt
de binnenhemel de dakoppervlakken van de voortent
incl. de geïntegreerde erker. Zie pagina 64.

Tentdiepte

Kleuren

240 cm, verandering tot 350 cm mogelijk (in optie)

Meer info op pagina
10 –13

De levering omvat
Tent, frame, tochtstrook en wielflap in versterkt pvc,
gordijnen, afspanmateriaal, zakken, disselhoes.

Frame
Staal ø 32 x 1,5 mm met Grip-Stop-systeem.

Segmenten

Alle frameopties
kunt u op internet
downloaden!

Om ongeacht het weer voor ventilatie en luchtcirculatie
in uw voortent te kunnen zorgen, raden wij optioneel
bij alle wandsegmenten met een ventilatiegedeelte de
spanbare ventilatiekap aan. Zie pagina 17.

Meer info op pagina
14 – 17
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CaraVilla FUN-TOP

De afbeelding hierboven toont het
model FUN-TOP in de kleur Saphir
PVC. De positie van de entreedeur is
vrij te kiezen. Als u meer de voorkeur
geeft aan de traditionele vormgeving
met gebruik van dessins met zonweringsstrepen, bekijk dan alle kleurvoorstellen vanaf pagina 10.

Op de afbeelding rechts is de FUNTOP in de kleur Tantal PVC te zien.
In de rechter zijwand ziet u twee keukensegmenten. Daarmee wordt de werkplek in de keuken volledig verborgen.

Met geïntegreerde uitbouw
en rondomdak

Wist u dit reeds?
De Acryl-markiesenstof zijn “kleurvast”, wij
garanderen zo geen kleurverbleking door de zon
en door de tijd.
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Het model FUN-TOP biedt u met de geïntegreerde
erker aan de rechter zijde veel ruimte. Met de klassieke
dakvorm, het rondlopende dak aan alle zijden, is dit
model een ware blikvanger. Meer info over deze dakvorm vindt u op pagina 18.

Vul met de geïntegreerde erker de loze ruimte voor
de dissel op. Ook van buiten ziet u de vloeiende en
naadloze overgang in deze extra ruimte.

Tot de standaard leveringsomvang van het model
FUN-TOP behoort ook een scheidingswand, die voor
de ruimtelijke scheiding van voortent en erker
gebruikt kan worden. Bijbehorende dakstokken voor
het erkerdak stabiliseren het dakoppervlak.

Alle ramen zijn voorzien van vensterflappen.
Bescherm uzelf tegen nieuwsgierige aagjes.

Tentdiepte

Kleuren

240 cm, verandering tot 350 cm mogelijk (in optie)

Meer info op pagina
10 –13

De levering omvat
Tent, frame, tochtstrook en wielflap in versterkt pvc,
gordijnen, afspanmateriaal, zakken, disselhoes.

Frame
Staal ø 32 x 1,5 mm met Grip-Stop-systeem.

Segmenten
Meer info op pagina
14 – 17
Alle frameopties
kunt u op internet
downloaden!
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Maatwerk:
Uw droomtent ontstaat op basis
van uw informatie.
GÜSTO respecteert uw
persoonlijke keuzes.
En zo eenvoudig wordt
uw droom realiteit:
• 1. meten
• 2. bereken perfekt de maat
• 3. kies alle verticale segmenten

Indien u onze schets nauwkeurig volgt, kan u zonder probleem uw caravan
opmeten. Volg op de letter onze aanbevelingen. Schrijf al uw maten op de schets
voor uw bestelling over. Deze vindt u op de website als download.

360°

Stel zelf de voortent van uw
dromen op internet samen!
www.guesto-tenten.nl/
 _configurator
Alleen beschikbaar voor tablet of
thuiscomputer!

Tentdiepte

5 jaar
zorgeloos
garantie

Wij realiseren uw droomtent volgens uw behoeften en perfect
aangepast aan uw caravan. Tentdiepten van 240 cm tot 350 cm
is geen probleem voor ons.
Iedere tentdiepte geeft op de zijwanden 2 of 3 segmenten, die u
individueel aan uw uitvoering kan
aanpassen.
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GÜSTO vervult uw persoonlijke voortentwens. Wij maken uw voortent
op maat naar wens en perfect aangepast aan uw caravan.

GÜSTO laat u de mogelijkheid van de keuze
van alle wandsegmenten

Vrije keuze in de wandsegmenten

De CaraVilla voor- en zijwanden:
In een oogslag ziet u hieronder de mogelijkheden die wij u bieden voor het samenstellen van uw persoonlijke voortent. Daarmee heeft u de mogelijkheid, uit de vele verschillende segmenten, uw individuele voortent samen te stellen. De voorkanten zijn in
functie van de maat 4- of 6-delig, bij de FUN 5-, 6- of 7-delig Iedere zijwand is 2-delig.
Uitzonderlijk is de DAN met 1 deel per zijkant. Meer info vind u ook op de prijslijst.

U heeft de keuze uit elf verschillende segmenten, die u
naar wens met elkaar kunt combineren. Net zo vrij bent
u bij de plaatsing van de afzonderlijke segmenten. Stel
de voorwand en de zijwanden van uw tent naar uw
wensen en individuele behoeftes samen. Meer informatie over de afzonderlijke segmenten vindt u op pagina
14 – 17.

PRO, TOP, HIT
ELEMENTEN MAAT 10 – 17
4 voorwandsegmenten
Diepte tot 329 cm
4 zijwandsegmenten
Diepte 330 – 350 cm
6 zijwandsegmenten
PRO, TOP, HIT
ELEMENTEN MAAT 18 – 22
6 voorwandsegmenten
Diepte tot 329 cm
4 zijwandsegmenten
Diepte 330 – 350 cm
6 zijwandsegmenten
FUN
ELEMENTEN MAAT 10 – 16
5 voorwandsegmenten
Diepte tot 329 cm
4 zijwandsegmenten
Diepte tot 330 – 350 cm
6 zijwandsegmenten
FUN
ELEMENTEN MAAT 17
6 voorwandsegmenten
Diepte tot 329 cm
4 zijwandsegmenten
Diepte 330 – 350 cm
6 zijwandsegmenten
FUN
ELEMENTEN MAAT 18+19
7 voorwandsegmenten
Diepte tot 329 cm
4 zijwandsegmenten
Diepte 330 – 350 cm
6 zijwandsegmenten

1
Helderfolievenstersegment

4
Verandavenstersegment

5
Keukensegment

8
Helderfoliedeursegment

2

3

Gaas-helderfolievenstersegment

4P
Veranda-venstersegment met gaas

6

7

Gesloten segment

9

Optie:
Ventilatiekap

Deursegment

10

Boogstaldeursegment

+

L

Gaasvenstersegment

Galeriesegment

–

M
Optie:
Magneetsysteem
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CaraVilla deeltenten
Een dak naar uw wensen
De GÜSTO-tentfabrikant biedt u een echte bijzonderheid aan: Wij maken passende en op maat gemaakte
dakverlengingen voor uw deeltent. Zo kunt u bij het
model STAR afhankelijk van de inschuifvariant een dakverlenging aan een of beide zijden krijgen, die op verzoek als afneembare of als vaste variant gemaakt kan
worden. Bij het model PART is niet alleen de dakvorm
vrij te kiezen. U heeft bij de rechts of links inschuifbare
uitvoering ook de mogelijkheid om een doorlopend
geveldak te kiezen. De doorlopende daken bij het
model PART kunnen alleen als vaste, niet afneembare
dakverlengingen worden geproduceerd. Ongeacht voor
welke oplossing u kunt, onder het vrije oppervlak krijgt
u er een schaduwrijk plaatsje en een beschermd
entreegedeelte bij.

Dakvorm STAR,
lessenaardak met
rondlopende uitstekende dakrand.

Vrij te kiezen: de toestand
op de caravan
De deeltenten kunnen links, rechts of in het midden van
de caravan geplaatst worden. U beslist zelf welk deel u
van uw caravan wilt overdekken met de tent.

Rechts ingeschoven

Midden ingeschoven

Links ingeschoven

Alle frameopties
kunt u op internet
downloaden!

Dakvorm PART-PRO,
geveldak met uitstekende
dakrand aan de voorzijde.

Dakvorm PARTTOP, geveldak met
rondlopende uitstekende dakrand.

Dakvorm PART-HIT,
geveldak zonder uitstekende dakrand.

Als minder voor u meer betekent
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De CaraVilla voor- en zijwanden
Klein maar fijn en altijd individueel. Bij de deeltenten heeft u een grote keuze bij uw persoonlijke samenstelling van de wandsegmenten.
Op de onderstaande tekeningen laten wij u zien hoe de wanden constructief in afzonderlijke segmenten worden opgedeeld.
Op pagina 14 – 17 stellen wij u de wandsegmenten afzonderlijk voor. U bepaalt op welke positie van de wand uw gewenste segment komt.
Meer informatie hierover vindt u in de afzonderlijke prijslijst.
STAR/PART Gr. 300 – 440 cm, tentdiepte 329 cm
2 voorwand-, 4 zijwandsegmenten

De beschikbare
segmenten vindt u
op pagina 33.

1

2

3

5

6

7

STAR/PART Gr. 300 – 440 cm, tentdiepte 330 – 350 cm
2 voorwand-, 6 zijwandsegmenten

4

4P

+

STAR/PART Gr. 450 – 660 cm, tentdiepte 329 cm
4 voorwand-, 4 zijwandsegmenten

STAR/PART Gr. 450 – 660 cm, tentdiepte 330 – 250 cm
4 voorwand-, 6 zijwandsegmenten

8

9

10

L

–

M

Voor de productie van een op uw caravan passende deeltent zijn
afhankelijk van de inschuifvariant nog enkele detailmaten nodig. Let
bij het vastleggen van de door u gewenste grootte
op voertuigdeur, vensters en servicekleppen.
Welke maten wij van u nodig hebben, vindt u gedetailleerd vermeld
in de prijslijst.

Bij uitvoering met dakverlenging a.u.b. aanvragen!

Indien de zijwand niet met keder in de verbindingsrail van de caravan
bevestigd wordt, doet een schuimrubberstrook in combinatie met een
aandrukstok dienst als afdichting. De aandrukstok wordt daarbij via
een holle zoom verbonden met de zijwand en aansluitend tegen de
wand van de caravan geduwd. Dit betreft de standaarduitrusting.

Optioneel kunt u de afdichting van de tentzijwand aan de caravan ook
tot stand brengen met een robuust, vierkant aluminiumprofiel De zijwand wordt via een keder verbonden met het vierkante profiel. Het
profiel wordt op de buitenste nokstokken van de voortent geschoven
en hiermee vast verbonden. Het aluminiumprofiel drukt via een groot
mosrubber tegen de wand van het voertuig. Op de beide afbeeldingen
is een opname aan de binnen- en buitenzijde te zien.
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CaraVilla deeltent PART-TOP

De afbeelding hierboven toont het
model PART-TOP in Pepper ACRYL
met een doorlopend, niet afneembaar
dak. Met deze dakvorm ontstaat een
prachtige ruimte voor uw caravan, die
beschut is tegen de weersomstandigheden. Voor deze dakuitvoering geldt
een meerprijs en zij is optioneel leverbaar. Het aantal voorwandsegmenten
richt zich naar de verhouding van
caravanlengte en opbouwbreedte van
de tent. Vraag uw dealer om meer
informatie.
De afbeelding rechts toont het model
PART-TOP in de kleur Platin PVC.
U bepaalt waar de entreedeur geplaatst
wordt, in de voor- of in de zijwand.

Met puntdak en rondomdak

Wist u dit reeds?
Ons Grip-Stop-Systeem is standaard geleverd
met onze CaraVilla voortent. Dit vergemakkelijkt
de opspanning en de regeling van de stokken.
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De klassieker onder de deeltenten is een gevel
daktent met aan alle zijden een uitstekende dakrand:
ons model PART-TOP. Meer informatie over deze
dakvorm op pagina 19

Een standaard uitrustingsdetail bij alle CaraVilla-tenten
zijn de vensterflappen. Mocht u wandsegmenten met
gaasinzetstukken kiezen, dan krijgt u automatisch bij
deze segmenten een dubbele vensterflap; om af te
sluiten en om te verduisteren.

Op een PART zonder dakverlenging staat het midden
van de frame in het midden van de voortent. Bij een
PART met dakverlenging staat het midden van de
frame in het midden van het volledig dak.

In optie bieden wij u een deurmarkies aan, een
bescherming voor de ingangsdeur. Deze wordt met
ritsen aan het deursegment verbonden. Voor deze
deur bestaat ook een vliegenraam (gaas) die een grote
ventilatie mogelijkheid en bescherming tegen insecten
biedt. Zie hierover meer info op blz 62.

Tentbreedte
Maat: Mt. 300 – 440/Mt. 450 – 660
NIEUW: Mt. 670 – 750

Tentdiepte
240 cm, verandering van tentdiepte tot 350 cm
mogelijk (tegen meerprijs.)

Kleuren
Meer info op pagina
10 –13

De levering omvat
Tent, frame, tochtstrook en wielflap in versterkt pvc,
gordijnen, afspanmateriaal, zakken, disselhoes.

Frame
Staal ø 32 x 1,5 mm met Grip-Stop-systeem.

Segmenten
Meer info op pagina
14 – 17
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CaraVilla deeltent PART-PRO
of PART-HIT

De afbeelding hierboven toont het
model PART-PRO in de kleur Tantal
PVC. U bepaalt de grootte van uw tent
en kunt zo optimaal rekening houden
met de indeling van uw voertuigwand,
zoals posities van deur, venster en servicekleppen.

De afbeelding rechts toont het model
PART-HIT in het kleurdesign Achat
PVC. Zonder uitstekende dakrand staat
dit model bijzonder stabiel bij weer en
wind. Belangrijk is de afdichting van de
zijwanden aan de wand van het voertuig.
Lees hiervoor de informatie op pagina
35.

Met een 2-helling dak.
Petluifel vooraan of geen dakoversteek

Of u nu voor PART-PRO of voor PART-HIT kiest, beide
modellen hebben hun voordelen. Lees onze algemene
uitleg bij de verschillende dakvormen vanaf pagina 19.
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GÜSTO-deeltent bestaat in een uitvoering middenof rechts- of links ingezogen. De varianten Rechts of
Links bezetten de optimale oppervlakte van het perceel van uw caravan, verhogen de stabiliteit door een
pees aan het dak en een zijwand tegen de wind en
bieden een beschermende windplaats aan de andere
kant aan.

In optie bieden wij u een deurmarkies aan, een
bescherming voor de ingangsdeur. Deze wordt met
ritsen aan het deursegment verbonden. Voor deze
deur bestaat ook een vliegenraam (gaas) die een grote
ventilatie mogelijkheid en bescherming tegen insecten
biedt. Zie hierover meer info op blz 62.

Wist u dit reeds?
Alle sluitingen van deuren en venstersflappen
zijn voorzien met Press&Klick system. Zonder
moeite worden de opgerolde tentelementen
bevestigd.

Maat
Maat: Mt. 300 – 400/Mt. 450 – 660
NIEUW: Mt. 670 – 750

Tentdiepte
240 cm, verandering tot 350 cm mogelijk (in optie)

Kleuren

De levering omvat

Meer info op pagina
10 –13

Tent, frame, tochtstrook en wielflap in versterkt pvc,
gordijnen, afspanmateriaal, zakken, disselhoes.

Frame
Staal ø 32 x 1,5 mm met Grip-Stop-systeem.

Segmenten
Meer info op pagina
14 – 17
Alle frameopties
kunt u op internet
downloaden!
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CaraVilla deeltent STAR

De afbeelding toont een deeltent
STAR in de kleur Coffee ACRYL met
een afneembaar verlengde dak. De
verlenging aan het dak is in optie met
een meerprijs. Wij maken op maat volgens uw wens de verlenging.

Vrije plaats onderdak
De verlenging van het dak op de zijkant
(optie) biedt niet alleen een plek in de
schaduw maar ook een beschermde
opbergplaats. Alle vensters zijn met
luiken afsluitbaar. De getoonde tent is
met de kleurvariant VINO.

Met lessenaardak en dakverlenging

De specificiteit van het model STAR is zijn lessenaardak. De helling van het dak is hetzelfde op de gans
oppervlakte. Zo is deze dakvorm ook voor de winter
voorzien. Natuurlijk bevelen wij extra stokken, vooral
voor de verblijven in een streek met risico van sneeuw.
Meer info over deze dakvorm vindt u op pagina 19.

Wist u dit reeds?
De slikranden aan de buitenkant zijn in de
hoeken genaaid om nog meer dichtheid op de
grond te maken. Dat is weer een voorbeeld van
de vele details van de CaraVilla gamma.

De zijwanden van de deeltenten worden gedrukt en
zo maken ze de dichtheid met de zijpanelen van de
caravan (drie verschillende manieren). Standaard
heeft de zijkant geen pees om in een profiel te schuiven maar wel een volumineuze schuimrubberstrook.
Deze is gedrukt tegen de caravan door een aandrukstok, zo wordt het contact dicht zelf met de profielen,
rails en oneffenheden van de caravan. Optioneel kunt
u de afdichting van de tentzijwand aan de caravan
ook tot stand brengen met een robuust, vierkant aluminiumprofiel De zijwand wordt via een pees verbonden met het vierkante profiel. Het profiel wordt op de
buitenste nokstokken van de voortent geschoven en
hiermee vast verbonden. Het aluminiumprofiel drukt
via een groot schuimrubberstrook tegen de wand van
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De deeltent STAR kan ook als wintertent gebruikt
worden. De standaard en omvangrijk uitrusting
bieden aan die tent de details dat de kampeerders
in de zomer en in de winter niet kunnen missen.

het voertuig. Een derde variant is mogelijk als wij de
rubberstrook vervangen door een aangenaaide pees
aan de voortent. Deze pees wordt in een profiel
geschoven, het profiel wordt vastgemaakt aan de
wand van de caravan. Indien u het werk niet zelf willen
uitvoeren kunt u altijd advies bij uw verdeler krijgen.

Maat
Maat: Mt. 300 – 440/Mt. 450 – 660
NIEUW: Mt. 670 – 750

Tentdiepte
240 cm, verandering tot 350 cm mogelijk (in optie)

De levering omvat

Kleuren
Meer info op pagina
10 –13

Tent, frame, tochtstrook en wielflap in versterkt pvc,
gordijnen, afspanmateriaal, zakken, disselhoes.

Frame
Staal ø 32 x 1,5 mm met Grip-Stop-systeem.

Segmenten
Meer info op pagina
14 – 17
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Vrijstaande voortent
Vrijstaande permanente
voortent MOVE en LOFT
De eerste blijft liever ter plaatse de andere wil reizen.
Met onze vrijstaande deeltent LOFT en MOVE uit onze
CaraVilla-reeks kunnen ze allebei van hun wens genieten. Dankzij een vrijstaande en heel sterke bouwwijze en
een uitneembare tentrugwand kunnen beide modelen
ter plaatse blijven, zelf als u met de caravan zou willen
reizen. Met onze op maat confectie heeft u het voordeel
om alles precies te geven, maten van de bodem, toestand van de vensters, deur en serviceluiken van uw
caravan. De voortenten MOVE en LOFT zijn verschillend
alleen door hun dakvorm: de Loft is met een lessenaardak, de Move is met een puntdak.

Vrijstaande voortent CaraVilla LOFT

Rugwand

Wij maken het model
LOFT met een lessenaardak met een petluifel vooraan en op de beide zijkanten. In de petluifel zijn er
tunnelzomen voorzien om
de stokken te ontvangen
en te stabiliseren. Meer
info vindt u op pagina 19

Standaard met de tent is een rugwand met ritsen geleverd. Bij ons beslist de klant, hoe groot en waar moet
de uitneembaar deel van de rugwand op de voortent
komen? Met een geringe meerprijs kunnen wij ook natuurlijk ander openingen in de rugwand voorzien (serviceluik,
opbergvlakken …)

Uitneembaar

Vrijstaande voortent CaraVilla MOVE

Alle frameopties
kunt u op internet
downloaden!

Het model MOVE is met
een voortent pet puntdak. Een klassieker met
een petluifel aan de
voorkant en op de beide
zijkanten. In de petluifel
zijn er tunnelzomen
voorzien om de stokken
te ontvangen en te stabiliseren. Meer info vindt
u op pagina 19

Vrijstaande voortent MOVE en LOFT

Wist u dit reeds?
Sluis en verbinding aan de caravan
De verbinding tussen de voortent en de caravan is gemaakt
door een doek in pvc voorzien van 2 ogen. Een ander doek is in
het caravanprofiel geschoven en maakt de verbinding met de
rugwand van de tent. (met koorden) Zo verbindt u perfect de
tent aan de caravan en verbetert de stabiliteit en de dichtheid
van de voortent. Het doek is over de caravan getrokken en
opgespand door koorden. Standaard geleverd, de twee volumineuze schuimrubberstroken maken een perferct dichtheid verticaal met de caravan. Die rubberstrokken worden aan de tent
met ritsen vastgemaakt.
Dankzij een overflap en een koordadapter in het profiel maken
wij een perfecte verbinding tussen de tent en de caravan, dat
verbetert nog de stabiliteit en de dichtheid voor de lange verblijven. Met de 2 bijgeleverde schuimrubberstroken (verticaal)
tegen de caravan gedrukt sluiten wij nog beter de zijwanden
(tegen wind en regen)

LOFT maat 450 – 660
4 voorwand-, 4 zijwandsegmenten

LOFT maat 670 – 750
6 voorwand-, 4 zijwandsegmenten

MOVE maat 450 – 660
4 voorwand-, 4 zijwandsegmenten

MOVE maat 670 – 750
6 voorwand-, 4 zijwandsegmenten
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CaraVilla MOVE

De verbinding tussen de tent en de caravan is gemaakt door een lang doek met ogen en koorden.
Zo verzekeren wij de dichtheid en de verbinding tussen de tent en de caravan.
U geeft ons de gewenste lengte van
uw voortent, dat heeft geen belang als
de tent langer of korter is als de caravan. De voortent MOVE hier getoond is
in de kleur variante Vino PVC. Het aantal van segmenten op de voorwand is
functie van de voortentlengte. Meer info
vindt u op onze prijslijst.

elegant en met verschillende grijs
schakeringen bieden wij hier de kleur
Pepper Acryl.Uw keuze voor een kleur
of een materiaal is niet belangrijk, wij
zijn overtuigd, u zal een grote indruk
laten met uw nieuwe GÜSTO-voortent.

Vrijstaande permanente voortent
met puntdak en rondom dak

Wij maken het model MOVE met een puntdak met
een petluifel vooraan en op de beide zijkanten. In de
petluifel zijn er tunnelzomen voorzien om de stokken
te ontvangen en te stabiliseren. Meer info vindt u op
pagina 19
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Met het stormpakket stabiliseert u de verticale segmenten van de tent, zo wordt hij sterker tegen de
wind. Geniet zo van de kletterband hoezen genaaid
onder de vensters, die zullen de tent aan de frame
vasthouden.

Met de optionele deurmarkies, die wij aanbieden voor
alle modellen CaraVilla, beschermt u onmiddellijk de
ingang. Zijn opstelling is gemaakt door ritsen aan het
deursegment. De deur houdt natuurlijk zijn oorspronkelijke functies. Bovenop kunnen wij u nog een vliegendeur segment aanbieden, zo kunnen wij de binnenruimte tegen de insecten beschermen. Afsluitbaar met
ritsen.

Wist u dit reeds?
De GÜSTO voortenten zijn gemaakt voor een
lange termijn te staan. Maar ze zijn nooit
beschermd tegen schaden. Géén probleem,
onze hertellingsdienst is steeds klaar.

Maat
Maten: maat 450 – 660/nieuw maat 670 – 750

Kleuren

Tentdiepte

Meer info op pagina
10 –13

265 cm, verandering tot 300 cm mogelijk (in optie)

De levering omvat
Tent, frame, tochtstrook en wielflap, gordijnen,
afspanmateriaal, zakken, disselhoes.

Frame
Staal ø 32 x 1,5 mm met Grip-Stop-systeem.

Herstellingsdienst

Alle frameopties
kunt u op internet
downloaden!

Segmenten
Meer info op pagina
14 – 17
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CaraVilla LOFT

Behoudt met uw caravan de mobiliteit
en de vrijheid, met een jaarplaats en
toch te kunnen reizen. De uitrusting van
de tent en de rugwand geven uw tent
stabiliteit en zekerheid dat u op reis kan
vertrekken. Wij tonen hier de kleur
VINO.

Rugwand
Met de rugwand, die uw openlaat op
uw gewenste maat, heeft uw ook de
mogelijkheid om de caravan te verplaatsen met de tent opgebouwd. Bovenop
bepaalt u de hoe en waar de segmenten moeten komen. De afbeelding toont
het model LOFT in de kleur Platin.

Vrijstaande permanente voortent
met lessenaardak en rondom dak

Het overstekende dak en de rugwand zijn twee specifieke uitrustingen van het model LOFT. Meer informatie
over de daken vindt u blz 19.

Het keukensegment beschikt over een hogere balkon
(ca 105 cm). Daarmee zorgt het om een harmonische
look en uitstraling van uw keuken. Een volledige
beschrijving vindt u op pagina 15.

De GÜSTO-voortenten kunnen separaat uitgerust
worden met een stormband. De stormband wordt in
de steekgesp van de tent bevestigd ( aangenaaid aan
de tent) dat voorkomt schuren en defect aan het dakmateriaal. Bij de modellen MOVE en LOFT kunnen wij
aan de 4 hoeken stormbanden bevestigen.

Met een binnenhemel kunt u de binnentemperatuur
optimaliseren. De binnenhemel dient niet alleen om de
frame te verstoppen maar hij beperkt het luchtvolume
onder het doek van het dak. Zo vermindert de condensatie vorming en de temperatuur binnen in de tent.

Maat
Maat: Mt. 300 – 400/Mt. 450 – 660
NIEUW: Mt. 670 – 750

Kleuren

Tentdiepte

Meer info op pagina
10 –13

265 cm, verandering tot 300 cm mogelijk (in optie)

De levering omvat
Tent, frame, tochtstrook en wielflap, gordijnen,
afspanmateriaal, zakken, disselhoes.

Segmenten
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Frame
Staal ø 32 x 1,5 mm met Grip-Stop-systeem.

Meer info op pagina
14 – 17
Alle frameopties
kunt u op internet
downloaden!

De verbinding tussen de tent en de caravan is
gemaakt door een lang doek met ogen en koorden.
Zo verzekeren wij de dichtheid en de verbinding
tussen de tent en de caravan
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25 goede redenen
de veel omvangrijke complete uitrustingen van onze CaraVilla-model
vervullen de wensen van meest
experimenteerde kampeerders.
Dit zijn 25 redenen die voor een GÜSTO-tent pleiten. Als u nog meer
uitrustingswensen heeft, neem dan contact met ons op. Wij horen uw
ideeën graag!

SHS-pees
De SHS pees laat het aanbrengen van de Schroefloze-Dakstokken-Bevestigingen toe. Zo kunnen wij het gebruik van ogen en vijzen vermeiden. Wij bevelen toch het gebruik van ogen en vijzen in de wand van de
caravan om een duidelijke betere verdeling van de kracht van de voortent op de caravan te maken. Denk aan het gewicht van de stalenframe
32x1,5 mm, de windkracht en eventueel het gewicht van de sneeuw.
Wij gebruiken ook de SHS-pees voor de bevestiging van een binnenhemel (in optie)

Wist u dit reeds?
Alle Caravilla zijn geschikt voor
langdurig kamperen!
Bij kamperen in de winter dient het tentstokkenframe te worden
aangevuld met extra tentstokken – afhankelijk van de verwachte
weersomstandigheden.

Grip Stop
Wij hebben bij alle tenten van het gamma CaraVilla de klassieke ringen
met schroef om de telescopische stokken op te spannen vervangen
door het systeem GripStop. Deze spanning op de buizen is zeker, zonder de stok, zijn gegalvaniseerde bescherming en zijn afwerkingslak te
beschadigen. De behandeling van de GripStop gedurende de plaatsing
gebeurt eenvoudig.

5 jaar
Wij vertrouwen zo hard in de kwaliteit
van onze producten dat wij een
5-jarige GÜSTO waarborg op al onze
tenten geven.

Hoezen in de petluifel
De hoezen in de petluifel zijn gebruikt met alle stokken bijgeleverd met
de tent (luifelspanstok). Ze verhogen de stabiliteit en de opspanning van
het dak en verlenen uw voortent een rustige stand tegen alle weer.

Onze argumenten
voor een GÜSTO-voortent

Press&Klick-systeem

Dubbele slikrand

Met het Press&kliksysteem wordt snel en eenvoudig opening en sluiting
van verbinding van de deur en de vensterluiken.

Dubbele slikrand bedoelt een binnen en een buiten geweven liggende
flap. De buitenflap verstopt de tent opspanning. Op de binnenflap is het
mogelijk om het grondzeil of ander bekleding te leggen. Het verhoogt
zo de dichtheid aan de grond.

Stormbanden

Bescherming voor nokventilatie

Er bestaan verschillende wijze om stormbanden te plaatsen. Wij hebben
gekozen voor het steekgesp-systeem om de schaden aan het dak te
vermijden en ook voor zijn eenvoudige behandeling. Alle CaraVilla tenten
zijn beschikken over twee clip’s , de vrijstaande tenten zijn voorzien met
4 clip’s.

De hoge ventilatie is een geforceerde verluchting. Daarom is het beter
om altijd open te blijven. Toch zijn er momenten dat de binnenruimte
door de wind moet beschermd worden. Standaard is de ventilatie voorzien met luiken die gesloten worden door een kletterband.

Aero hoekstuk

Daknaden bescherming

De silhouetten van de caravan talrijk. Een voorkant een beetje schuin of
echt hellend is niet meer zeldzaam. Wij maken onze tenten in de gamma
CaraVilla standaard met het aero hoekstuk. Hiermee is het mogelijk, zelf
met een caravan voorkant echt hellend , om de rechtse zijkant van de
tent perfect verticaal op te stellen. Een slechte opspanning van de tent
wordt zo vermeden.

De naden van het dak zijn onder verschillende invloeden, kracht van
opspanning, vochtigheid, UV-stralen en de aangenaaide gevel. Deze
naden zijn standaard door een gelaste pvc band beschermd.
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25 goede redenen

Basis van stabiliteit

Regengootpees

de basisframe en eveneens de bijkomende stokken van de basis zijn
voor de gamma CaraVilla automatisch in gegalvaniseerd staal met
diameter 32x1,5/28x1 mm

Alle voortenten met een petluifel vooraan of zonder petluifel zijn op de
beide zijkanten voorzien met een pees voor regengoten.

3-voudig venster

Klittenbandkanalen

De combinatie van gaas/helderfolie en klare folie flap biedt een optimale zicht bij elk weer. De folie flap beschermt het gaas tegen tocht, de
verduistering in geweven pvc beschermt tegen indiscrete blikken.

Hoe meer wordt het tentdoek aan de frame verbonden hoe beter wordt
de tent stabieler tegen wind en slechte weer. Standaard is er een lang
klittenbandkanaal in het dak. In optie kunnen meerdere klittenbandkanalen besteld worden.

Luifelspanstokken

Vario afspanning

Alle tenten met petluifel vooraan of met rondomdak zijn in serie met
luifelspanstokken uitgerust.

Tussen de twee slikranden bevindt zich de GÜSTO vario afspanning.
Dat biedt u een heel groot voordeel aan, u kan de toestand van de
opspanningspunten kiezen in functie van de grond. Een echt flexibel
systeem.

Deuren oprolbaar

Tent-frame tunnelzomen

Standaard met de basis uitrusting van uw CaraVilla Tent hebben wij een
oprolbare deur voorzien. Wij bevelen deze uitvoering want ze is eenvoudig
te behandelen en het risico om schaden te veroorzaken zijn minimaal.

Optimale verbinding tussen tent en frame.

Wij laten niets aan het
toeval over

Venster met PVC verduistering

Vensterluiken

Alle vensters in de voor- en zijwanden zijn met afsluitbare pvc
verduisteringen uitgerust.

De rijke confectie van de CaraVilla-voortenten herkennen wij ook aan de
venster kap. Zo vinden de opgerolde luiken en deuren een beschutte en
onzichtbare plaats.

Verandamogelijkheid bij alle segmenten Ritssluiting
Alle individuele segmenten laten zich door de opening van de hoofdritsen
in een veranda omtoveren. Met weinig handgrepen verandert u uw voortent in een luchtige veranda.

Ritsen zijn slijtbaar. Wij gebruiken uitsluitend ritsen van grote merken.
Alle ritsen van de segmenten zijn beschermd met overlappende banden
tegen vuil en UV-stralen.

Stormlussen buiten

Dubbel gordijnrails

Op alle voortenten van het gamma CaraVilla hebben wij standaard
stormlussen voorzien. Wij kunnen ze met een eindeloze draad in geval
van nood vastmaken. In combinatie met een stormpakket, binnen
opgebouwd, wordt uw tent nog sterker tegen wind en slechte weer.

Wij rusten alle voortenten van het gamma CaraVilla standaard met een
dubbele gordijnenrail ( pvc pees) uit. Daarmee kunt u in de toekomst
bovenop de geleverde ondoorzichtige gordijnen een andere store bij
hangen.

1

2

3

4
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6

7

Gordijnenstof

Disselhoes

U kunt vrij kiezen de gordijnen tussen 7 verschillende dessins

Wij denken niet alleen aan uw tent. Met elke CaraVilla voortent krijgt u
gratis een hoogwaardige disselhoes in PVC op de beide kanten gecoat.
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CaraHome: Comfort-voortent
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1

Kies uit drie series uw tenttype:
met luifel, met rondlopend dak en
met geïntegreerde erker.

2

Stel de volgorde van de segmenten
compleet naar uw voorstelling samen!
Naar wens te plaatsen

3

Kies uit zes kleurvarianten uw
lievelingsdesign!

Karmin PVC Marin PVC

Platin PVC

Saphir PVC

Rosso PVC

Tantal PVC

Drie dakvormen

Vrije segment positionering

Zes kleurvarianten

Kies de vorm van het dak die voor u het best
past. CaraHome bestaat met een rondomdak of
met een petluifel vooraan. Bovenop bieden wij in
dit gamma een voortent met geïntegreerde erker
aan.

Het aantaal van de voorwandsegmenten hangt af van het
model en de maat van de tent. U kan de volgorde van de
segmenten zelf vastleggen. In functie van de toestand van
de caravandeur kan u de positie van de voortentdeur kiezen
om de leefruimte te optimaliseren. De zijwanden zijn met
elkaar wisselbaar. U heeft de mogelijkheid om op beide zijwanden een groot venster met verluchting te plaatsen.
In optie bieden wij aan een combinatie met verluchtingsvenster (gaas-klaar folie) en een oprolbare deur. U mag
vastleggen de toestand van de deur, tegen het voertuig of
tegen de voorkant van de tent.

In de CaraHome klasse bieden wij u 6 perfecte
kleurencombinaties afgestemd op elkaar zonder
meerprijs. Het materiaal is in PVC, sterk en
eenvoudig voor onderhoud. Uitgebreide info vindt u
op de pagina’s 10-13

Ons CaraHome gamma staat voor kwaliteit en wooncomfort.
U voelt zich zoals thuis en u beslist hoe uw tweede huis eruit moet zien.
Standdaard uitrusting
CaraHome-modellen

5 jaar
zorgeloos
garantie

Dak
•
•
•
•
•
•

Uit één stuk
Tunnelzoom voor luifelspanstokken
Tentkoord omringd door stof (voor Vario Clip Systeem)
Daknaden overdekt, versterkte ogen
Nokventilatie met gaas en flappen.
Regengootpees (bij model Porta en Maxum)

Voor- en zijwanden
Alle segmenten
• Zijn uitritsbaar en afrolbaar in veranda.
• Hebben tunnelzomen met klittenbandsluiting: horizontale en
verticale om de tent aan de frame vast te maken.(stormstokken)
• Hebben dubbele slikranden, 15 cm buiten met ogen, 25 cm
binnen.
• Hebben tussen de twee slikranden een pees om de verplaatsbare
Vario; voor afspanning van de bodem, naar wens te verschuiven
Hebben stormlussen
• Hebben dubbele gordijnlijsten.
• Hebben afgedekte ritsen
• Met de Press&Klick-Systeem op alle deuren en
vensterflappen

4

Details van de voorwand
Kies de juiste maat volgens uw
caravan!

• Alle klaar folie venstersegmenten zijn met luiken in pvc afsluitbaar
met 2 ritsen
• Het deursegment is oprolbaar
• Gordijnen aan de voorwand

Zijwanden
• De zijwanden zijn uitneembaar met de mogelijkheid van het
veranda-effect.
• De zijwanden zijn wisselbaar tussen elkaar
• De deur is opzij rolbaar en boven openritsbaar.
• In optie wijziging zijwand met deur/verluchtingsvenster (deur
oprolbaar) links of rechts. Deur tegen de caravan of tegen de hoek
van de voorkant.
• Grote gaas/folievenster met dubbele luiken (klaar folie en pvc)
afsluitbaar met 2 ritsen
• Regengootpees op de zijwanden (bij model Porta en Maxum)
• Gordijnen op zijwanden in optie

Nauwkeurigheid
en Plus-Programma
De beroemde GÜSTO-kwaliteit en de nauwkeurigheid
zijn ook in de CaraHome inclusief. Wij zullen zo uw
geringste wensen vervullen: indien u andere uitvoeringsdetails wenst, kan u via het Plus-Programma (in
optie) de diepte veranderen onder andere. Wij stellen
graag voor u een individueel pakket samen. Daarmee
zal u CaraHome ook uw thuis worden!

360°

Stel zelf de voortent van uw
dromen op internet samen!
www.guesto-tenten.nl/
 _configurator
Alleen beschikbaar voor tablet of
thuiscomputer!
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CaraHome PORTA

De afbeelding toont een groot verluchtingsvenster die
standaard in beide zijwanden geleverd is. Wij tonen u
ook de aero-driehoek voor de schuine voorkant van
enkel caravans, zo wordt de zijwand van de tent perfect
verticaal opgebouwd.

Wenst u nog meer plaats? Met een uitbouw (pagina 61)
vergroot u de binnenruimte of brengt een afgezonderde
ruimte, de zijwand kan daarvoor als binnenpanneel
dienen.

Met de zonnedak SunAir Lux (blz 61) kunt u met
enkele handgrepen een wonderbaar beschermd terras
bouwen. Eenvoudig te bouwen en af te breken

Met korte petluifel vooraan
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Karmin PVC

Petluifel vooraan

Marin PVC

Het model PORTA uit het gamma CaraHome is een
complete voortent met enkel een voordak (18 cm).
Een attractief instapmodel in de wereld van de
GÜSTO-voortenten.

Tentelementen
Maat 10 – 17 = 7 delen
Maat 18 – 22 = 9 delen
Platin PVC

Tentdiepte
240 cm, verandering tot 350 cm mogelijk (in optie)

De levering omvat
Tent, frame, tochtstrook en wielflap in versterkt pvc,
gordijnen voor de voorkant, afspanmateriaal, zakken,
disselhoes

Wist u dit reeds?

Frame
Frame staal 25x1 mm of tegen meerprijs staal
32x1,5 mm met GripStop Systeem

Rosso PVC

Wij gebruiken een draad van katoen waterdicht
omringd door polyester. De kleine gaatjes van
de naald zijn van grote weerstand en verdragen
grote kracht. Meer info zie blz 7.
Alle frameopties
kunt u op internet
downloaden!
Saphir PVC

360°

Stel zelf de voortent van uw
dromen op internet samen!
www.guesto-tenten.nl/
_configurator
Alleen beschikbaar voor tablet of
thuiscomputer!

Sunset PVC

56

CaraHome NOVUM

Bij de standaarduitvoering leveren
wij u op de zijwanden 2 grote ventilatievensters

Het model NOVUM is standaard
uitgerust met een stalenframe 25x1 mm.
In optie met een meerprijs is het ook
mogelijk om een stalenframe 32x1.5 mm
met GripStop Systeem te krijgen

Met een uitbouw kan u de leefruimte
van de voortent vergroten, een bergingruimte of een keukenruimte maken.

Met rondomdak
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Karmin PVC

Met rondomdak

Marin PVC

Het rondomdak (30 cm) heeft zijn liefhebber. Het
rondomdak beschermt de zijwanden tegen aflopend
regenwater. Ons NOVUM model is onze prijsgunstige
oplossing voor deze dakvorm.

Tentelementen
Maat 10 – 17 = 7 delen
Maat 18 – 22 = 9 delen
Platin PVC

Tentdiepte
240 cm, verandering tot 350 cm mogelijk (in optie)

De levering omvat
Tent, frame, tochtstrook en wielflap in versterkt pvc,
gordijnen voor de voorkant, afspanmateriaal, zakken,
disselhoes

Wist u dit reeds?

Frame
Frame staal 25x1 mm of tegen meerprijs staal
32x1,5 mm met GripStop Systeem

Rosso PVC

Want uw voortent ook uw thuis is, bieden wij
opties met ons Plus Programma aan, daarmee
kunnen wij uw caravanvoortent aan uw wensen
aanpassen.
Alle frameopties
kunt u op internet
downloaden!
Saphir PVC

Plus Programma
360°

Stel zelf de voortent van uw
dromen op internet samen!
www.guesto-tenten.nl/
 _configurator
Alleen beschikbaar voor tablet of
thuiscomputer!

Sunset PVC
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CaraHome MAXUM

In optie tegen meerprijs is het mogelijk
te bestellen een scheidingspaneel om
de ruimte van de geïntegreerde erker en
de voortent te scheiden. Dit paneel is
voorzien met een oprolbare deur en
wordt vastgemaakt aan een nokstok.

Prachtig en indrukwekkend
schijnt ons MAXUM model
zelf met gesloten ventersluiken.

Uw bepaalt de toestand van de deur
op de voorwand. Daarmee kunt u
de binnenruimte van de tent zelf
bepalen en verdelen. De afbeelding
toont een deur met bijkomende verticale ritsen (tegen meerprijs).

Standaard is de tent geleverd voor de zijwanden twee
grote ventilatievensters. In optie en met een meerprijs kan
u één of de twee grote ventilatievensters vervangen door
een combinatie van klein ventilatievenster en oprolbare
deur. Meer informatie vindt u op onze prijslijst.

Met uitbouw en korte petluifel vooraan

Karmin PVC

Marin PVC

Voordelen
Dak met geïntegreerde erker en kort petluifel vooraan.
De petluifel bedraagt ca 18 cm. Het model MAXUM is
het gepaste model als u denkt ook aan een aanbouw.
Bij het model MAXUM integreren wij de erker aan het
dak van de voortent. Geen hoogteverschil, geen lekken. Alles onder één dak.

Tentelementen
Maat 10 – 16 = 8 delen

Platin PVC

Tentdiepte
240 cm, verandering tot 350 cm mogelijk (in optie)

De levering omvat
Wist u dit reeds?
Wij vertrouwen zo hard de kwaliteit van onze
producten dat wij een 5 jarige waarborg op al
onze tenten geven

Tent, frame, tochtstrook en wielflap in versterkt pvc,
gordijnen voor de voorkant, afspanmateriaal, zakken,
disselhoes

Frame
Frame staal 25x1 mm of tegen meerprijs staal
32x1.5 mm met GripStop Systeem

Alle frameopties
kunt u op internet
downloaden!

5 jaar
zorgeloos
garantie

360°

Rosso PVC

Saphir PVC

Stel zelf de voortent van uw
dromen op internet samen!
www.guesto-tenten.nl/
 _configurator
Alleen beschikbaar voor tablet of
thuiscomputer!

Sunset PVC
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Toebehoren
Model NOVA
Het model van wintertent NOVA is een ideale
oplossing voor de vrienden van koude seizoenen en sneeuw. Als weerbescherming of
als opbergplaats biedt dit model met zijn verschillende maten altijd de juiste plaats aan. U
kan in een korte tijd en met weinig werk het
ombouwen in en zonne- en wind beschermend terras, indien u de voorwand oprolt.
Maat 1: 200 x 195 cm
Maat 2: 240 x 195 cm
Maat 3: 290 x 195 cm
Aan te bouwen aan caravans met een hoogte
(kederrail) van 235 – 250 cm.

Materiaal
Kompleet uit polyester geweven doek in pvc
op de beide kanten, eenvoudig afwasbaar en
niet voor rotting vatbaar.

Frame
25 x 1 mm staal incl. Aandrukstokken
(maat 1 met twee voeten, maat 2 en
3 met 3 voeten)

Algemene uitrusting
Afgedekte ritssluitingen binnen of
buiten spanbaar, lip met oogjes, steekgesp voor het aanbrengen van de
stormriem (stormriem optioneel).

De levering omvat
Tent, frame, tochtstrook en wielkastafdekking,
gordijnen, afspanmateriaal, opbergzak

Extra tegen meerprijs
vind u pagina 64 en op de prijslijst

Details zijwanden
Op beide zijwanden een boog-ingangsdeur
met staleffect, vast aangenaaide schuim
rubberstroken incl. Aandrukstokken voor
optimale dichtheid aan de caravan.

2

1

3

Passende aanvulling
voor nog meer comfort
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Zonnedak SUN-AIR-LUX
Met het zonnedak SUN-AIR-LUX kan u
iedere voortent GÜSTO met een petluifel in
een wonderbaar terras ombouwen. Met weinige handgrepen wordt de SUN-AIR-LUX
opgesteld. De verbinding tussen de frame
van het zonnedak en van de voortent is met
adapters in de petluifel gemaakt. Het zonnedak is aan de frame met tunnelzomen en
ritssluitingen vast. De zijwanden zijn in optie
(meer prijs), ze worden met ritsen aan het
dak verbonden. Dankzij onze verschillende
adapters kunnen wij het zonnedak-frame
op alle voortent-frame aanpassen, diameter
25 mm en ook diameter 32 mm.

De frameadapters worden stevig met het frame van de
hoofdtent verbonden.

Materiaal

Frame

Dak kompleet uit polyester geweven
doek in pvc op de beide kanten, afwasbaar, rotbestendig.

Staal Ø 25 x 1 mm

Maat

De levering omvat
Zonneluifel-tentdoek, frame, afspanmateriaal

Diepte 240 cm

Wenst u uw zonnedak in een windscherm
laten veranderen, daarvoor bieden wij u aan
een paar zijkanten met grote folie-venster,
eenvoudig om vast te maken aan de zonnedak door een paar ritsen.

Uitbouw
Met een uitbouw maakt u uw voortent groter. De zijwand van de voortent kan blijven en een binnenpanneel worden, om bijvoorbeeld plaats voor fietsen te maken. U kan ook de zijwand wegnemen zo
is de uitbouw in de tent geïntegreerd. De erker bevat een deur en een groot verluchtingsvenster, de
plaatsing op de voortent is door dubbele pees/profiel mogelijk. We bieden de erker in vier verschillende
kleurcombinaties aan; de grootte bedraagt 145 x 230 cm (B x D), de middenhoogte circa 190 cm.
Indien u momenteel geen uitbouw wil bestellen, maar als u in de toekomst toch een erker zou willen
plaatsen, bestel nu onmiddellijk de twee pezen op de zijwand, later wordt dit werk echt moeillijk.
4

4 kleuren
1. Kleur: licht grijs/donker blauw
Kleurdesign: Saphir PVC.
2. Kleur: betongrijs/grijs graniet
Kleurdesign: Achat PVC, Coffee ACRYL, Vino PVC,
Pepper PVC, Rosso PVC
3. Kleur: licht grijs/grijs graniet
Kleurdesign: Curry PVC, Karmin PVC, Marin PVC, Platin PVC
4. Kleur: licht grijs/donker grijs
Kleurdesign: Sunset PVC, Tantal PVC
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Toebehoren
Zonnescherm boven de deur
De deurmarkies beschermt de ingang tegen wind en slecht weer.
Dit praktisch toebehoren bestaat in twee kleur varianten (licht grijs en
grijs beton). Deze deurmarkies is ook te plaatsen op een bestaande
GÜSTO-voortent. Daarvoor moeten wij uw actuele deursegment in
onze werkplaats krijgen. Twee opzetstokken en drie spanstokken zorgen ervoor dat de tent stabiel staat, verbinding met de tent vindt
plaats door middel van ritssluitingen.
De deurzonwering beschikt boven de volant over een keder, waarop
een regengoot geschoven kan worden.

Gaasinzetstuk
Vanaf nu is er een gaasinzetstuk verkrijgbaar voor de entreedeur. Het
gaas beschermt tegen vervelende insecten en creëert tegelijkertijd
extra ventilatie. De strook aan de onderrand garandeert betrouwbare
afdichting. Uiteraard kan het gaasinzetstuk ook worden gecombineerd
met het zonnescherm boven de deur.

Slimme ideeën vergemakkelijken
uw vrije tijd
Apparatentent Box

Apparatentent Luxus Air

Materiaal

Materiaal

Polyesterdoek met pvc-coating aan beide kanten, afwasbaar

Polyesterdoek met pvc-coating aan beide kanten, afwasbaar

Uitrusting

Uitrusting

Voorwand met oprolbare ingang, in de voorwand een afsluitbare
nokventilatie, afgedekte risten. Op de 4 dakhoeken voorbereiding
aangebracht voor stormbanden, slikbanden met ogen.
Kleur lichtgrijs/grijs graniet. Maat 170 cm x 205 cm (B x d)
hoogte: 180 cm (tegen de kanten) ca 205 cm in het midden.

Voorwand met oprolbare ingang, in de voor- en achterwand
afsluitbare nokventilatie, rugwand met groot openstelbaar ventilatievenster. Op de 4 dakhoeken voorbereiding aangebracht voor
stormbanden, slikbanden met ogen. Kleur lichtgrijs/taupe grijs
Maat 190 cm x 210 cm (B x d) hoogte : 180 cm (tegen de kanten)
ca 205 cm in het midden.

Frame:

25 x 1 mm staal

Tochtstrook met verluchtingen
Dit tochtstrook is bijzonder voorzien voor de 4 seizoen en permanente tenten. Gemaakt uit een zware PVC gecoat op de beide
kanten en voorzien met muggengazen uitgerust met afsluitbaar
luik. Zo wordt de tent nog beter verlucht en de vorming van condenswater verminderd zelf gedurende uw afwezigheid.

Frame:

25 x 1 mm staal

Specifieke tochtstrook en wielflap
met verluchting per caravan
Meerdere caravans hebben een uitsparing onder de deur en/of
een gebogen profiel over de wielkast. Wij bieden uw aan een
specifieke tochtstrook die precies past op uw caravan en bovenop
uitgerust met ventilaties.
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Toebehoren
Binnenhemel
De binnenhemel verhoogt het comfort
in de tent en verstopt de stokken van
de frame. Het luchtvolume tussen het
dak en de binnenhemel is een ideale
isolatie en vermindert de condensatievorming. Zo verbetert men het klimaat
in de tent. Eenvoudig te plaatsen met
SHS-pees en verbindingen op de
stokken.
De binnenhemel moet natuurlijk op
uw voortent passen. Dat bedoelt dat
de confectie van de binnenhemel
overeenstemt met de snit van uw
voortentdak. Met de bestelling geef
ons uw precieze gegevens van uw
voortent.

Stormbanden
Alle voortenten bij GÜSTO zijn standaard uitgerust voor de stormbanden.
Gewoon met een Click! de stormband wordt in de steekgesp van de
tent bevestigd. Een stabiele en sterke haring en een ontlastingsveer
zorgen voor een zekere verankering aan de grond. Wij bieden de
stormbanden in een set aan, bestaande uit 2 gordelbanden, 2 ontlastingsveren en 2 haringen.

Wij vervullen uw aanvullende wensen
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Stokspanner
De stabiliteit van uw voortent hangt af van zijn correcte opbouw. Daarom is het heel belangrijk om de
tent perfect op te spannen. Met onze stokspanner
kan u gemakkelijk en snel de tent perfect opspannen.

Disselhoes

1. Tent-draagtas

De GÜSTO disselhoes is van ver erkenbaar! Gemaakt in een versterkte pvc, hij
beschermt zeker en lang de dissel van
uw caravan. Gratis meegeleverd bij de
CaraVilla- en CaraHome-tenten.

Ideaal voor het transport en voor de opberging.
Volumineuze tas met grote verluchtingen op de beide
zijkanten. Maat ca 120 x 40 cm

2. Stokkentas
Een robuste tas met een grote en stabiele ventilatie,
niet alleen voor het transport van de frame maar nog
meer. Maat 120 x 30 cm

Vario-Clip-Element
Traditionneel worden de dakstokken altijd
in een oog bevestigd, die aan de caravanwand vastgeschroeft worden. Dat bevelen
wij nog heden aan onze klanten die een
lange periode de voortent laten opgebouwd staan.
Meer en meer in de trend zijn de “schroefloze- dakstokken-bevestigingen” een ideale
oplossing voor de reiscamping. De Vario
Clip worden op de SHS pees geschoven
en kunnen op de gewenste plaats gefixeerd
worden. De Vario Clip zorgen voor comfort
bij het gebruik als ook zekerheid bij het
aanbrengen van uw tent aan de caravan.

Vario-Clip-Element
Standaard
De Vario-Clip elementen vermijden
schroeven en zorgen voor comfortabele
opbouw. De speciale dakpees is standaard uitgerust. Past bijna op alle caravan
modellen

Vario-Clip-Element
Typ H
Vario Clip typ H voor de montage van de
dakstokken aan Hobby-caravans, bouwjaar 2009-2014, en enkele types Fendt
vanaf bouwjaar 2011.

Vario-Clip-Element
Typ KG
Vario Clip typ KG voor de montage van de
dakstokken aan caravans van Knaus en
Wilk vanaf bouwjaar 2011, en Kabe vanaf
2001/2002.

Rust uw voortent uit
voor elk type weer
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Stormstokken
pakket
Met een stormpakket stabiliseert u de
segmenten van uw voortent, hij staat
zo rustiger in de wind. Gebruik daarvoor de ingenaaide tunnelzomen met
klitterbanden om de stokken aan de
tent vast te maken.
Alle frameopties
kunt u op internet
downloaden!

Extra stokken

6
4

5

8
11
10

1

11

13

7

3
5

Iedere streek is gebonden aan zijn weer.
Met onze talrijke keuze van stokken kan u
de nodige voorzorgen nemen om uw tent
tegen wind en slechtweer te stabiliseren.
Uw vakhandelaar zal u graag raad geven.
Kies uit de onderstaande tabel de nodige
stokken die voor u passen.

2

Nr.

Beschrijving

Lengte in cm,
telescopisch

Ø 22 x 1 mm
Staal

Ø 25 x 1 mm
Staal

Ø 28 x 1 mm
Staal

Ø 32 x 1,5 mm
Staal

1

Luifelspanstok

100 – 200

•

–––

–––

–––

1

Luifelspanstok

200 – 280

•

–––

–––

–––

1

Luifelspanstok

280 – 360

•

–––

–––

–––

2

Stormstok met puntdop

115 – 200

•

–––

–––

–––

2

Stormstok met puntdop

170 – 260

•

•

•

–––

3

Stormstok met beugelvoet

170 – 260

–––

•

•

•

4

Nokstok haak/klem

170 – 260

•

•

•

•

4

Nokstok haak/klem

170 – 300

–––

•

•

•

5

Veranda/dakstok, 2 klemmen

70 – 120

•

–––

–––

–––

5

Veranda/dakstok, 2 klemmen

115 – 200

•

•

–––

–––

5

Veranda/dakstok, 2 klemmen

200 – 280

•

•

–––

•

5

Veranda/dakstok, 2 klemmen

280 – 360

•

–––

–––

–––

6

Dakoplegstok gebogen

110 – 180

•

–––

–––

–––

7

Uitzetstok puntdop/doorn

110 – 200

•

–––

–––

–––

7

Uitzetstok puntdop/doorn

165 – 250

•

–––

•

–––

8

Tussenstuk (set van 2 st)

80

•

•

•

•

10

Afstandsstuk voor petluifel 20 cm (2 klemmen)

18 – 23

•

–––

–––

–––

10

Afstandsstuk voor petluifel 20 cm (2 klemmen)

28 – 33

•

–––

–––

–––

11

Dakoplegstok gebogen met verenstaaleinde

145 – 205

•

–––

–––

–––

11

Dakoplegstok gebogen met verenstaaleinde

205 – 255

•

•

–––

–––

13

Aandrukstok, beugelvoet, boven gebogen

170 – 270

•

–––

–––

–––

Onze service voor u:
Onze permanente zorg voor u!

5 jaar
zorgeloos
garantie

De GÜSTO voortenten zijn gemaakt voor
een lange termijn te staan. Maar ze zijn
nooit beschermd tegen
schaden. Géén probleem, onze hertellingsdienst is steeds
klaar.

Herstellingsdienst
Bij vragen kunt u telefonisch bereiken.
Graag helpen wij u verder voor uw
vragen op nummer
00 32 499 234 625.

Uw
GÜSTO Team

U zoekt op een verdeler in uw buurt of u
wil een tent “live” aanzien?
Gebruik onze verdelerslijst.

Verdeler

05761 84 29 90

Din-normen: kwaliteitsaanbevelingen zijn bij
ons een standaard.

SPRACHE

seit 1932
K O NFIGUR ATO R

ZELT E

S ERVI C ES

ÜBER U N S

H Ä ND LER

Erstellen Sie sich Ihr Wunschzelt mit unserem Konfigurator
Mit unserem 3D-Konfigurator können Sie Ihr Wunschzelt ganz einfach und ohne großen Aufwand individuell zusammenstellen.
Sie entscheiden und wir fertigen Ihr persönliches Vorzelt!

ZELT E

360°

GRÖ S S E

FA RBE

Individualisieren Sie Ihr Wunschzelt

S EGMENT E

ZUBEH Ö R
K ON TAK T

Bij aankoop van een GÜSTO voortent
krijgt u een waarborg van 5 jaar. Zo
kan u zorgeloos van uw voortent en
uw verlof genieten zonder te denken
aan een eventuele Hotline en aan
spookachtige service. Wij garanderen
alle gebreken aan het materiaal, aan de
originele frame en aan de naden, in het
kader van een correct gebruik. Bij ons
is de klant koning en uw tevredenheid
is onze grootste zorg. Indien u een herstelling nodig heeft, geniet u steeds
van de kwaliteit “made
in Germany”

BERATUNGSHOTLINE

D ie Zelt man u f akt u r

CaraVilla FUN-PRO
Größe wählen
Um die passende Größe zu ermitteln, geben Sie
uns Infos zu Ihrem aktuellen Fahrzeug!

K ON F IGU R AT OR

5 jaar GÜSTO
zorgeloos garantie

Hersteller
Baujahr
Modell
Länge

Sie kennen bereits unsere Größen, dann können
Sie hier die Größe angeben

Größe manuell eingeben

Tiefe wählen

240 cm

Preis

Hulp nodig?
Laat u zich leiden!
Maak een bezoek bij uw GÜSTO vakhandelaar in uw
buurt en laat u leiden naar uw bestemde voortent.
Anders ga op onze site. Met onze Tent-Konfigurator
kan u eenvoudig en snel uw droomtent samenstellen
en opbouwen. In enkele stappen bieden wij u de tentcategorie, de aangepaste tenttype, de grootte, de
diepte, de persoonlijke keuze van de segmenten en
de kleur aan. U kiest en bestelt en wij maken uw persoonlijke droomtent!

Bijzondere oplossingen
Zelf de catalogus die in uw handen is bevat een
beperkte aantal bladzijden. Daarom is het voor ons
niet mogelijk, om in de details in te gaan voor bijzondere oplossingen, misschien geëist door uw caravan.
Natuurlijk kunnen wij u ook individuele aanpassingen
aanbieden, ofwel voor een Hobby-Landhaus of voor
een hefbed-model of voor een mobilhome. Laat ons
samen daarover spreken. Wij verheugen ons over ons
gesprek met u.

360°

Stel zelf de voortent van uw
dromen op internet samen!
www.guesto-tenten.nl/
 _configurator
Alleen beschikbaar voor tablet of
thuiscomputer!

Tel. 00 32 499 234 625
info@guesto.de
www.guesto-tenten.nl

Din-normen: kwaliteitsaanbevelingen zijn
bij ons een standaard. De DIN-normen zijn
gebaseerd op gegarandeerde resultaten
van wetenschap, techniek en algemeenheden. Ze zijn samengebracht in een proces. De DIN-Normen zijn aanbevelingen,
ze kunnen altijd aangepast worden maar
zijn niet bindend. De DIN-normen zijn onze
rode draad en leiden ons in onze aankoop-en constructieafdeling.
De normen die belangrijk zijn
voor ons:
• Voortent: DIN8936
• Nauwkeurigheid voor de stokken
van de frame EN 10305-3
• Tentstof
DIN 53354 (weerstand)
DIN 53363 (stabiliteit en langdurigheid)
DIN 54004 (Lichtheid)
DIN 54071 (Weerbestendigheid)
• Ritssluiting:
DIN 3616
DIN 3418
DIN 3419

Disselhoes
Klanten die voor een CaraVilla- of een CaraHome-voortent kiezen, ontvangen van ons een
hoogwaardige disselafdekking gratis. Deze
beschermt niet alleen alle componenten van de
dissel en aanhanginrichting, maar vestigt ook
fraai de aandacht op uw GÜSTO-tent.
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GÜSTO Zeltmanufaktur GmbH
Am Weserufer 41, D-31592 Stolzenau
Tel. 00 32 499 234 625, info@guesto.de
www.guesto-tenten.nl
Afbeeldingen en maten vrijblijvend. Wijzigingen in design, maten, techniek en
uitrusting blijven voorbehouden. © 2019 GÜSTO Zeltmanufaktur GmbH,
31592 Stolzenau, Duitsland. Het gebruik van teksten en foto’s, ook in uittreksels,
zonder toestemming van de auteur is in strijd met de auteurrechten en strafbaar.
Dit geldt eveneens voor kopieën, vertalingen, reproductie op microfi lm en
verwerking met behulp van electronische systeem. Geldig vanaf oktober 2019

