
Verstelbare tentogen, welke en wanneer?
 
Vroeger werden de dakliggers van voortenten en caravan-
luifels ingehaakt in vast gemonteerde ogen aan de caravan. 
Je kon kitten wat je wilde, de schroefbevestigingen bleven 
potentiële lekgaten! Vandaag de dag passen de fabrikanten 
dubbele pezen toe waarbij gebruikt gemaakt wordt van ver-
stelbare tentogen, ook bekend als Quick Locks, SHS clips etc. 
 
Elk merk heeft zo zijn eigen oplossing en een bijkomstig 
probleem is ook nog dat caravan voortentlijsten aan veran-
dering onderhevig zijn. Een recent voorbeeld is de Hobby 
caravan. Hier is de voortentlijst dusdanig gewijzigd dat de 
meeste fabrikanten van voortenten en luifels hun bevesti-
ging hebben moeten wijzigen 
 
Dit document gaat in op welk verstelbaar tentoog wanneer 
te gebruiken.

DOREMA, STARCAMP, EN HOLIDAY
Quick Lock 7300 
Toe passen bij alle voortenten van Dorema waar een dubbele 
pees aan bevestigd is. Toe te passen op alle merken caravans 
Niet voor Hobby caravans vanaf modeljaar 2009 
  
Quick Lock 7302 
Toe passen bij alle voortenten van Dorema waar een dubbele 
pees aan bevestigd is. Toe te passen op alle merken caravans 
Speciaal ontwikkeld voor Hobby caravans vanaf modeljaar 
2009 
  
Quick Lock adaptor 7303 
Om van een 7300 een 7302 te maken 
 
Bij aankoop van een nieuwe voortent of luifel dienen de 
juiste blokken optioneel besteld te worden.
 
De voortenten en luifels van mo-
deljaar 2009 en 2010 zijn door 
Dorema en dus ook Starcamp en 
Holiday aangepast als ze voor een 
Hobby vanaf 2009 geleverd werden 
(de afstand tussen de twee pezen is 
groter gemaakt) Vanaf modeljaar 2011 
is dit standaard in de productie voor alle 
voortenten en luifels toegepast. Een oudere 
voortent past dus niet op een Hobby vanaf 2009!
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Quick Lock 7300

GOLDCAMP
SHS clips A21910 
Toe passen bij alle voortenten van 
Goldcamp waar een dubbele pees 
aan bevestigd is. Toe te passen op alle merken caravans Niet 
geschikt voor Hobby v.a. 2009. Goldcamp maakt van de 
Brand oplossing gebruik indien hun producten toegepast 
worden op Hobby caravans vanaf modeljaar 2009. 
Bij aankoop van een nieuwe voortent of luifel dienen de 
juiste blokken optioneel besteld te worden

Wijzigingen voorbehouden. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Merkt u een fout op?  Laat het ons dan weten zodat wij dit aan kunnen passen!



GERJAK EN DUET
Schroefloos Bevestigingssysteem 26593
Toe passen bij alle voortenten van Gerjak en Duet waar een 
dubbele pees aan bevestigd is. Toe te passen op alle merken 
caravans Niet voor Hobby caravans vanaf modeljaar 2009. 
  
Click-on Schroef 8717185505191 
Toe passen bij alle voortenten van Gerjak en Duet waar een 
dubbele pees aan bevestigd is. Toe te passen op alle mer-
ken caravans. Speciaal ontwikkeld voor Hobby caravans van-
af modeljaar 2009. Als alternatief zijn voor Hobby caravans 
vanaf modeljaar 2009 ook de Fixon II blokken van Isabella te 
gebruiken.
 
Bij aankoop van een nieuwe voortent of luifel worden de 
juiste blokken standaard meegeleverd. 
 

ISABELLA EN VENTURA
Fix-On I 900060101 
Toe passen bij alle voortenten van Isabella en Ventura waar 
een dubbele pees aan bevestigd is. Toe te passen op alle mer-
ken caravans. Voor Hobby caravans vanaf modeljaar 2009 bij 
voorkeur de Fixon II toepassen. 
  
Fix-On II 900060173 
Toe passen bij alle voortenten van Isabella en Ventura waar 
een dubbele pees aan bevestigd is. Toe te passen op alle 
merken caravans. Speciaal ontwikkeld voor Hobby caravans 
vanaf modeljaar 2009. In dat geval de rubber voetjes achter 
op de blokjes omdraaien bij alle dakliggers behalve de bui-
tenste!  
 
Deze blokken zijn ook goed te 
gebruiken voor de Gerjak en 
Duet voortenten en luifels 
die aan een Hobby 
caravan vanaf modeljaar 
2009 komen.
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De voortenten en luifels van modeljaar 2009 en 2010 zijn 
door Isabella aangepast als ze voor een Hobby vanaf 2009 
geleverd werden (de afstand tussen de twee pezen is groter 
gemaakt) Vanaf modeljaar 2011 is dit standaard in de pro-
ductie voor alle voortenten en luifels toegepast. 
Een oudere voortent past dus niet op een Hobby vanaf 
2009!

Ventura: Bij aankoop van een nieuwe voortent of luifel wor-
den de Fixon I blokken standaard meegeleverd. Indien ge-
wenst kunnen ook de FixonII blokken optioneel besteld te 
worden. 
Isabella: Bij aankoop van een nieuwe voortent of luifel wor-
den de Fixon II blokken standaard meegeleverd. 
Bij Hobby caravans vanaf modeljaar 2009 de 
rubber voetjes achter op de blokjes 
omdraaien. 

Click-on Schroef

Wijzigingen voorbehouden. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Merkt u een fout op?  Laat het ons dan weten zodat wij dit aan kunnen passen!
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WALKER
Easy Set-Up | 86190072
Toe passen bij alle voortenten van Walker waar een dubbele 
pees aan bevestigd is. Toe te passen op alle merken caravans. 
Is ook geschikt voor Hobby vanaf 2009 
De easy set up kan ook toegepast worden bij Goldcamp 
voortenten en luifels, echter niet in combinatie met Hobby 
caravans vanaf 2009! 
 
Bij aankoop van een nieuwe voortent of luifel worden de 
Easy setups standaard meegeleverd.

BRAND
SHS Clips | Type A 770003 (set van 3)
SHS Clips | Type A 770005 (set van 5)
Toe passen bij alle voortenten van Brand waar een dubbele 
pees aan bevestigd is. Toe te passen op alle merken caravans 
Hobby profielrubber ZSHSAUF (3 stuks) om van type A een 
Type B te maken. Speciaal ontwikkeld voor Hobby caravans 
vanaf modeljaar 2009.
 
Goldcamp maakt ook gebruik van deze oplossing als hun 
voortenten en luifels in combinatie met een Hobby caravan 
vanaf modeljaar 2009 toegepast worden 
 
Brand: Bij aankoop van een nieuwe voortent of luifel dienen 
de juiste blokken optioneel besteld te worden

UNIVERSEEL VERSTELBAAR TENTOOG
Artikel 610/670 (set van 3)
U wilt af van de vaste tentogen? U heeft een luifel of voortent 
zonder dubbele pees? 
Dan is dit de oplossing! 
U schuift uw luifel of dakelement van de voortent in het 
profiel, haakt de universele tentogen op zijn plaats en haakt 
het frame aan. U voorkomt de duurdere oplossing om een 
dubbele pees aan uw luifel of voortent te laten zetten. 
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Wijzigingen voorbehouden. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Merkt u een fout op?  Laat het ons dan weten zodat wij dit aan kunnen passen!
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