
TUNNELTENTEN
Laat u overtuigen van het opzetgemak van Baco tenten. Bekijk de instructie DVD: www.bacotenten.nl

Getest 
ANWB KCK

TENTEN
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Baco 3200: Compacte 2 tot 4 persoons gezinstunneltent. 
De slaapcabine is voorzien van een scheidingswand met ritssluiting.

Dak: Ten Cate Residential
Zijwanden:  Ten Cate katoen 320 gr/m²

Spatrand onderzijde Bisonyl
Binnentent: 100% katoen met Bisonyl grondzeil
Grondzeil:  Inclusief aanritsbaar kuipgrondzeil 480 gr/m². 

Voorzien van ritsbeschermer en 
drempelvrije ingang

Boogstokken:  Aluminium 30 x 1.4 mm.
Traploos in hoogte verstelbaar 
d.m.v. Power-Grip klem

Baco 3500: De ANWB zei over deze 4 persoons tent met gescheiden 
slaapcabines: “Wie kiest voor ruimte duurzaamheid en kwaliteit, 
heeft aan de BACO 3500 een wereldtent”.

Dak: Ten Cate Residential
Zijwanden:  Ten Cate katoen 320 gr/m²

Spatrand onderzijde Bisonyl
Binnentent: 100% katoen met Bisonyl grondzeil
Grondzeil:  Inclusief aanritsbaar kuipgrondzeil 480 gr/m². 

Voorzien van ritsbeschermer en 
drempelvrije ingang

Boogstokken:  Aluminium 30 x 1.4 mm.
Traploos in hoogte verstelbaar 
d.m.v. Power-Grip klem
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Optionele raamorganiser Optionele kapstokOptionele luxe organiser Optioneel aanritsbaar voorscherm
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Baco 4000: Is de meest populaire gezinstent uit het BACO
programma. Deze 4 tot 5 persoons tent heeft 2 gescheiden
cabines voor respectievelijk 2 en 3 personen.

Dak: Ten Cate Residential
Zijwanden: Ten Cate katoen 320 gr/m²
 Spatrand onderzijde Bisonyl
Binnentent: 100% katoen met Bisonyl grondzeil
Grondzeil:  Inclusief aanritsbaar kuipgrondzeil 480 gr/m². 

Voorzien van ritsbeschermer en 
drempelvrije ingang

Boogstokken:  Aluminium 30 x 1.4 mm.
Traploos in hoogte verstelbaar 
d.m.v. Power-Grip klem

Baco 4600: Is de absolute top op het gebied van 6 persoons
gezinstunneltenten. Deze tent heeft drie gescheiden
slaapcabines.

Dak: Ten Cate Residential
Zijwanden: Ten Cate katoen 320 gr/m²
 Spatrand onderzijde Bisonyl
Binnentent: 100% katoen met Bisonyl grondzeil
Grondzeil:  Inclusief aanritsbaar kuipgrondzeil 480 gr/m². 

Voorzien van ritsbeschermer en 
drempelvrije ingang

Boogstokken:  Aluminium 30 x 1.4 mm.
Traploos in hoogte verstelbaar 
d.m.v. Power-Grip klem
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Baco tunneltent zonder luifel Optionele aanritsbare dakluifelBaco tent met koppelkit en optionele dakluifel Binnententen voorzien van horrengaas



Uit de ANWB Test
“Wie kiest voor ruimte duurzaamheid en kwaliteit,
heeft aan de BACO 3500 een wereldtent!”
De voorganger van de nieuwe BACO 3500 ging eerder al aan de haal met de titel ‘gezinstent van het jaar’. 
Wie kiest voor ruimte duurzaamheid en kwaliteit, heeft aan de BACO 3500 een wereldtent. De opzettijd 
bedraagt ca. een half uurtje, u kunt de tent uiteraard ook opzetten zonder luifel.  (bron KCK 2009)

Speci� eke details van de BACO tenten zijn:

•  Spiraalritssluitingen i.p.v. getande ritsen. In tegenstelling 
tot getande ritsen kunnen er bij spiraalritssluitingen geen 
tandjes uitbreken.

•  De boogstokken zijn in hoogte verstelbaar waardoor er 
minder weerstand bij het opzetten ontstaat, dit voorkomt 
tevens overmatige spanning op de grondzeilrits. Doordat 
de stokken in hoogte verstelbaar zijn is de tent ook op on-
gelijk terrein strak op te zetten.

•  Ventilatie is bij de BACO tenten optimaal: beide zijwanden 
zijn voorzien van gaasramen, die ook te gebruiken zijn 
tijdens regen. De blinderingsklep zit aan de buitenzijde en 
kan naar buiten weggespannen worden om inregenen te 
voorkomen.

•  Wegrolbare voorwand die drempelvrij te maken is en 
tevens voorzien is van ritsbeschermer. De ritsbeschermer 
voorkomt dat er zand in de ritssluiting kan komen.

•  De basis luifel is voorzien van ramen in de punten en is 
in zijn geheel afritsbaar, zodat u de tent separaat op kunt 
zetten. De onderzijde van de luifel is voorzien van een 
afneembare slikrand, waardoor het afbreken en schoonma-
ken van de tent eenvoudiger wordt.

•  De binnententen worden eenvoudig gemonteerd d.m.v. een 
metalen S-haak en binnentent-elastiek. Dit voorkomt een 
starre verbinding. Het leefklimaat in de tent is daardoor opti-

maal, aangezien de luchtcirculatie niet wordt onderbroken.
•   Alle boogstokken worden in tunnelsleuven geritst, ook de 

luifel boogstok.
•  De buitentent wordt afgespannen door middel van sjor-

banden.
•  Afritsbaar grondzeil: tent en grondzeil worden van elkaar 

gescheiden, dus makkelijk schoon te maken.
•  Standaard een diepe luifel met ramen die tevens afritsbaar is.
•  De binnententen zijn voorzien van regelbare horrendeuren.

Als optie leverbaar:

•  Aanritsbaar voorscherm: dit voorscherm wordt aan boven-
zijde van de luifel geritst, op deze manier kan de luifel aan 
de voorzijde afgesloten worden. In dit voorscherm zit een 
raam en een deur.

•  Aanritsbare dakluifel: deze extra dakluifel (zonder zijwan-
den) wordt aan de bovenzijde van de luifel geritst, op deze 
manier kan de reeds bestaande luifel verlengd worden.

•  Koppelkit t.b.v. de optionele dakluifel zodat de dakluifel ook 
direct aan de tent te gebruiken is.

•  Luxe Organiser
•  Raam Organiser
•  Tentkapstok
•  Tenttapijt
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TENTEN

In hoogte verstelbare stokken 
d.m.v. Power-Grip klem

Spiraalritssluitingen in zowel tent 
als grondzeil

Drempelvrije ingangVentilatie in zijwand ook te
gebruiken tijdens regen

Binnentent bevestigingAfneembare slikrand onder luifel

Afsluitbare ventilatiepanelen
in voorwand

Afspannen tent met duurzame 
sjorbanden

Alle opgegeven maten, gewichten en kleuren kunnen afwijken. 
Drukfouten voorbehouden.


