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Dankzij de boogstok is het opzetten van de Madrid luifel 
bijzonder eenvoudig! 
Met de Freestyle Madrid luifel haal je een eenvoudig op te zetten luifel in huis! 
Waar andere merken kiezen voor een frame met losse stokdelen, kiest Freestyle 
voor een dikwandig aluminium boogstok frame van 30 x 1.4 mm. Dit frame is 
door middel van een elastiekkoord met elkaar verbonden. Hierdoor is de luifel 
door één persoon op te zetten. De Madrid luifel heeft een perfecte daklijn, 
waardoor de afwatering optimaal is. Hierdoor zijn waterzakken in het dak verle-
den tijd! 

Dankzij de afneembare slikranden is het afbreken en met name het zuiver 
maken een stuk eenvoudiger.

Dak en wanden:  Ten Cate All Season
Frame:   Boogstok van aluminium 30 x 1.4 mm
  Dakliggers 28 x 1.0 mm
Diepte:   ca. 240 cm
Omloopmaat:  850 - 1025 cm
Kleur:   Antraciet / Grijs
Gewicht:  Maat 10 ca. 18 kg
Details:   Dankzij de boogstok is de luifel eenvoudig op te zetten,  
  uiterst stabiel en blijft er geen water op het dak staan
Standaard inclusief: Aluminium frame incl. steunstok, afneembare slikranden,  
  Power-Grip klemmen, Windblockers met geïntegreerde  
  stormbanden, Quick-Lock profiel en foedralen
Opties:   Tochtstrook, wielflap, Quick-Lock steunen

Berekenen van de juiste omloopmaat 
Om de juiste omloopmaat te bepalen zijn enkele gegevens 
van belang. De omloopmaat is de afstand tussen punt A en B.

1.  Op een hoogte van 190 cm. vanaf de grond gemeten, plaatst u een 
loodrechte denkbeeldige lijn naar de grond. Zo kunt u punt C bepalen. 

2.  Vanaf punt C gaat u 45 cm. naar 
rechts zodat u punt B bepaalt.

3.  De omloopmaat is vervolgens 
de afstand tussen punt A en B.

4.  Geef ook de hoogte van de 
caravan door aan uw dealer (E) 
evenals de lengte op een hoog-
te van 190 cm. (D).
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Maat 08 09 10 11 12 13 14 15
Omloop 825-850 850-875 875-900 900-925 925-950 950-975 975-1000 1000-1025

Normaal 899,- 919,- 939,- 959,- 979,- 999,- 1029,- 1049,-

Actie 799,- 819,- 839,- 859,- 879,- 899,- 929,- 949,-

De Madrid is 
eenvoudig op te 
zetten, zeer stabiel 
en heeft een 
perfecte afwatering 
dankzij de ronde 
vorm.

•  Standaard geleverd  
met windblockers

• Afneembare slikranden
•  Geen frame maar een  

boogstok, dus eenvoudig 
op te zetten

•  Afspannen door middel 
van sjorbanden

• Licht in gewicht

Optioneel bij de luifel
Tochtstrook 08 t/m 10 49,- Meerprijs rechte wielflap 15,-

Tochtstrook 11 t/m 13 54,- Meerprijs ronde wielflap 25,-

Tochtstrook 14 t/m 15 59,- Meerprijs aangepaste tochtstrook 59,-

Quick-Lock steun p/st.   7,-



Maat 08 09 10 11 12 13 14 15
Omloop 825-850 850-875 875-900 900-925 925-950 950-975 975-1000 1000-1025

Normaal 1779,- 1829,- 1879,- 1929,- 1979,- 2029,- 2129,- 2179,-

Actie 1629,- 1679,- 1729,- 1779,- 1829,- 1879,- 1979,- 2029,-

Dakluifel 519,- 519,- 539,- 579,- 579,- 599,- 639,- 639,-

Een eenvoudig op te zetten voortent met perfecte afwatering

De Freestyle Benidorm wordt gekenmerkt door twee boogstokken die voor 
enorme stabiliteit zorgen. Bovendien blijft er door de vormgeving geen water 
op het dak staan. Standaard wordt de Benidorm geleverd inclusief afneembare 
slikranden. Het schoonmaken van de voortent wordt zo een stuk eenvoudiger 
en als je extra wilt ventileren, dan laat je ze gewoon weg. 

Dankzij de standaard petluifel creëer je een droge inloop en kun je optimaal 
gebruik maken van de driepuntsventilatie. Wanneer je op zoek bent naar extra 
ruimte dan is de optionele dakluifel een aanrader. Deze dakluifel heeft een diep-
te van 220 cm. en wordt geleverd met drie dakliggers en één steunstok.

Dak en wanden:  Ten Cate All Season
Frame:   Boogstok van aluminium 30 x 1.4 mm 
  Dakliggers 30 x 1.4 mm
Diepte:   ca. 250 cm
Omloopmaat:  850 - 1025 cm
Kleur:   Antraciet / Grijs
Gewicht:  Maat 10 ca. 34 kg
Details:   Dankzij de boogstok is de luifel eenvoudig op te zetten,  
  uiterst stabiel en blijft er geen water op het dak staan
Standaard inclusief:  Aluminium frame incl. steunstok, tochtstrook inclusief 

rechte wielflap, afneembare slikranden, Power-Grip 
klemmen, Quick-Lock profiel en foedralen

Opties:   Dakluifel incl. 3 dakliggers, zijluifel met raam, 
  Quick-Lock steunen

Alle opgegeven maten, gewichten, kleuren & prijzen kunnen afwijken.
Drukfouten voorbehouden. Prijzen zijn van toepassing op seizoen 2015/2016. 
Alle prijzen zijn in euro’s incl. BTW. Wijzigingen in prijs en uitvoering voorbehouden.

BENIDORM

BENIDORM

VOORTENT - 250 cm

Standaard met 
afneembare 
slikranden. 
Het reinigen van  
de voortent wordt 
zo een fluitje van 
een cent.

•  Standaard met petluifel  
van 70 cm.

• Afneembare slikranden
•  Geen frame maar een  

boogstok, dus eenvoudig 
op te zetten

•  Afspannen door middel 
van sjorbanden

• Licht in gewicht

Optioneel bij de voortent
Meerprijs ronde wielflap 25,-

Meerprijs aangepaste tochtstrook 59,-

Zijluifel met raam p/st. 229,-

Quick-Lock steun p/st. 7,-



•  Uit te breiden met  
zijluifels voor extra  
comfort

•  Perfecte afwatering  
dankzij de ronde vorm

•  Geen frame maar een  
boogstok, opzetgemak 
gegarandeerd

•  Licht in gewicht
•  Zeer stabiel

BARCELONA

De Barcelona geeft traditionele voortenten een moderne uitstraling. 
Deze luifel heeft een dak van Ten Cate All Season en een stevige alu-
minium boogstok. Dankzij de boogstok is de Barcelona eenvoudig op 
te zetten en heeft deze, in tegenstelling tot traditionele voortentluifels, 
een perfecte afwatering. De luifel wordt standaard geleverd met één 
boogstok, drie dakliggers en één steunstok in een handig foedraal.

BARCELONA VOORTENTLUIFEL - 220 cm

Perfecte afwatering dankzij de ronde vorm

www.freestyle-voortenten.nl
Bax Totaalrecreatie BV

Loo 22 | 5571 KR | Bergeijk | Tel. +31(0) 497 572 085

Berekenen van de juiste A - B maat

Om de juiste maat Freestyle Barcelona 
te bepalen dient u enkel de afstand 
tussen punt A en B te meten.
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Dak:   Ten Cate All Season
Frame:   Boogstok van aluminium 30 x 1.4 mm 
  Dakliggers 28 x 1.0 mm
Diepte:   ca. 220 cm
A-B Maat:  173 - 274 cm
Kleur:   Antraciet / Grijs
Gewicht:  Maat 10 ca. 10 kg
Details:   Dankzij de boogstok is de luifel eenvoudig op te zetten,  
  uiterst stabiel en blijft er geen water op het dak staan
Standaard inclusief: Aluminium frame incl. steunstok, Power-Grip klemmen  
  en foedraal
Opties:   Zijluifel met raam

Optioneel bij de luifel
Zijluifel met raam p/st. 129,-

Maat 08 09 10 11 12 13 14 15
A-B 173-184 185-197 198-209 210-222 223-235 236-248 249-261 262-274

Normaal 549,- 569,- 579,- 589,- 599,- 619,- 649,- 679,-

Actie 499,- 519,- 529,- 539,- 549,- 569,- 599,- 629,-


