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Eindelijk weer naar buiten. De geur van het groen snuiven, de 
grassprieten tussen onze tenen voelen en de stilte van de natuur 
ervaren. Kamperen is kiezen voor het buitenleven. Genieten van alle 
vrijheid en van het zorgeloze gevoel. Onbezorgd kamperen staat of 
valt met de kwaliteit van het tentdoek. Met TenCate tentdoek weet 
u dat het materiaal duurzaam, weerbestendig, sterk en vormvast 
is. En dat zijn niet de enige eigenschappen die bijdragen aan dat 
relaxte kampeergevoel.

Onbezorgd kamperen
Jaar in, jaar uit
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Bovendien voldoet al het tentdoek van TenCate Outdoor Fabrics 
aan de strenge eisen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid 
en bescherming. Kijk daarom of uw (voor)tent het kwaliteitslabel 
van TenCate draagt. Dan weet u dat u verzekerd bent van optimaal 
kampeerplezier. Jaar in, jaar uit. 
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Kwalitatieve grondstoffen, de juiste vezels en garens, de wijze 
van weven en veredelen, en de eventuele toevoeging van 
speciale finishes, maken de outdoor weefsels van TenCate uiterst 
hoogwaardig. Goed, beter, best: TenCate Outdoor Fabrics is altijd 
op zoek naar vernieuwing en verbetering van materialen, om u 
maximale duurzaamheid, veiligheid, kwaliteit en outdoor comfort 
te bieden. Alle eigenschappen van onze hightech weefsels in 
beeld.

ADEmEND
Ervaart u het comfort en het aangename klimaat 
in de tent? Dat komt door onze katoenen doeken, 
maar ook door de microporeuze coating aan de 
buitenzijde van onze textiele materialen. Zo hebben 
die een sterk ademend vermogen en laten ze lucht 
en waterdamp door. 

DuurzAAm
Onderzoek wijst uit: de beste grondstoffen, de juiste 
combinatie van vezels, de gekozen weefseltechniek 

Alle eigenschappen in beeld
Goed, beter, best
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en goede finishes leiden tot een zeer lange 
levensduur. En met goed onderhoud geniet u nóg 
langer van uw tentdoek. 

KlEurEChT 
Regent het lange tijd of schijnt de zon 
seizoenenlang? Geen nood, de juiste keuze van
verf- en kleurstoffen met goede echtheden zorgt 
ervoor dat uw tentdoek z’n mooie kleur behoudt. 

STErK 
Uw tentdoek kan tegen een stootje. De uitgekiende 
combinatie van vezels, garens, weven en veredeling 
geeft het textiele materiaal zijn sterkte. 

VlAmVErTrAgEND 
Inherent vlamvertragende vezels zorgen voor extra 
veiligheid en bescherming. Textiel materiaal dat 
vlamvertragend is, heeft een remmende werking bij 
schroeien, gloeien en vonken.
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VOChTrEgulErEND 
Vezels als katoen en PVA hebben een hoog 
vochtopnemend vermogen en zijn in staat vocht snel 
uit het doek te verdrijven. Geen condens, dus meer 
comfort in de tent. 

VOrmVAST 
Diverse vezelsoorten hebben een lage krimp. Dankzij 
speciale methoden van produceren en professionele 
verwerking door de confectionair is het tentdoek 
vormvast. Zo kunt u uw (voor)tent strak en mooi 
opzetten. 

VuIlwErEND 
Het doek is dusdanig veredeld dat stof en vuil 
minder snel aan het doek hechten, en niet door het 
weefsel worden aangetrokken.
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wATErAfSTOTEND
De combinatie van vezels, de weefselconstructie 
en de bewerking resulteren in textiel materiaal dat 
water tegenhoudt. 

zONwErEND
TenCate tentdoek is goed bestand tegen
ultraviolette straling. Daardoor is het
effectief zonwerend. 
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high five voor TenCate tentdoek
Vijf weefselsoorten

Kamperen moet vooral onbezorgd zijn. Dankzij geavanceerd 
ontwikkelde weefsels ervaart u optimaal comfort in uw tent.
TenCate tentdoek is er in vijf weefselsoorten, die een keur aan 
bijzondere eigenschappen bieden en stuk voor stuk voldoen aan 
de strenge eisen van duurzame productie. 

Volledig van katoen gemaakt, heeft TenCate Cotton™ 

tentdoek een groot ademend en vochtregulerend 

vermogen. Zo blijft het klimaat in de tent aangenaam. 

Bovendien is het goed bestand tegen weersinvloeden. 

Het TenCate Solair™ tentdoek is een mix van katoen 

en polyester. De ademende en vochtregulerende 

eigenschappen van katoen komen goed tot hun recht.

Het polyester zorgt voor extra sterkte en duurzaamheid. 
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Het hoogwaardige TenCate All Season Touring™ 

tentdoek bestaat voor 100% uit polyester. Het is licht, 

sterk en duurzaam. De microporeuze acrylaatcoating 

maakt het doek waterdicht en weerbestendig. 

TenCate All Season Residential™ tentdoek is een mix

van polyester en PVA. Polyester zorgt voor sterkte en

duurzaamheid, de PVA-vezel neemt vocht op en ver-

traagt condensvorming in de tent. De microporeuze 

acrylaatcoating maakt het waterdicht en weerbestendig. 

Het speciale TenCate Campshield™ tentdoek is

bestand tegen schroeien, gloeien en vonken. Dit

vlamvertragende doek voldoet aan tal van 

kwaliteitseisen en -normen. Comfortabel en veilig.
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TenCate tentdoek gaat jarenlang mee. Na aankoop van de tent kan 
katoenen tentdoek in eerste instantie nog iets vocht doorlaten. Bij 
een eerste regenbui raakt het doek verzadigd, waardoor het zich 
als het ware sluit en er geen water meer wordt doorgelaten.

Elk tentdoek heeft onderhoud nodig, hoe sterk en weer-
bestendig het materiaal ook is gemaakt. Met deze tien tips
heeft u nóg langer plezier van uw TenCate tentdoek. Zorg voor 
spanning, voorkom lekkage en voorkom schimmelvorming.

Zorg voor een goede spanning van het tentdoek en de afloop van 
de tent. Daardoor stroomt regenwater er gemakkelijker van af.

Raak de tent nooit met vette handen aan. Zonnebrandcrème
gebruikt? Dan eerst even de handen wassen. Want vettigheid 
kan de waterdichtheid aantasten.

Plaats nooit stoelen of andere zaken tegen het tentdoek. Door 
het schuren kunnen beschadigingen gemakkelijk ontstaan, met 
lekkage als gevolg. 

zó blijft TenCate tentdoek goed
Tien tips voor een nóg langere levensduur
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Raak het tentdoek niet aan tijdens regenbuien. Daar waar u het 
tentdoek toch aanraakt, kan water gemakkelijk blijven ‘hangen’. 
Dat verhoogt de kans op lekkage. 

Hang geen was of natte doeken over het tentdoek. Bevatten deze 
nog zeepresten, dan komen die in aanraking met het tentdoek en 
kunnen ze de waterafstotende eigenschappen van het tentdoek 
aantasten. 

Maak daarom ook nooit de slikranden of het grond/kuipzeil met 
een sopje schoon. 

Ventileer, ook als de tent niet of nauwelijks wordt gebruikt.

Kook niet in de tent. Moet het toch, zorg dan dat condens weg kan. 

Maak voor het inpakken het tentdoek schoon met licht chloor-
houdend water. Neem één deel chloor op tien delen water. 

Pak de tent altijd droog en schoon in. 

zó blijft TenCate tentdoek goed
Tien tips voor een nóg langere levensduur
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Veeg regelmatig schoon
Veeg het (droge) tentdoek regelmatig schoon met een droge 
borstel. Daarmee voorkomt u dat het tentdoek te vuil wordt. 
Neem een spons en een droge doek en gebruik die alleen voor 
het schoonmaken van de ramen en slikranden. 

Vermijd zeep
Vlekken uit het tentdoek verwijderen? Laat ze eerst goed 
opdrogen. Probeer het dan met een borstel. Lukt dat niet, gebruik 
dan lauw water. Gebruik nooit zeep of chemische middelen. Die 
tasten de waterafstotende eigenschappen van het tentdoek 
aan. De vakhandel heeft ook speciale reinigingsmiddelen voor 
tentdoek. 

Droog borstelen 
Bessen, vogelpoep en zand verwijdert u het beste door het droge 
tentdoek gewoon te borstelen. Reinig eventueel met lauw water. 
Maar verder moet u er niets aan doen. Hars op het tentdoek? 
Borstel het droge tentdoek. En verder niets aan doen.

Een vlekje verwijderen?
Praktische adviezen
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Eerst de soort tentdoek vaststellen
Kijk voor het verwijderen van algen eerst welke soort tentdoek 
het is. Gecoat tentdoek maakt u schoon met licht chloorhoudend 
water (verhouding 1:10). Niet gecoat tentdoek maakt u 
alleen schoon met water. De vakhandel heeft ook speciale 
reinigingsmiddelen voor beide soorten tentdoek. 

Neem voor verdere adviezen contact op met de vakhandel. 

Een vlekje verwijderen?
Praktische adviezen
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Droog oprollen
Rol de tent nooit nat op. Kan het niet anders, rol de tent dan
zo snel mogelijk weer uit om te laten drogen. In elk geval
binnen 24 uur. 

Ademende opbergzak gebruiken
Zorg dat de zak waarin u de tent opbergt, goed ventileert. 
Gebruik bij voorkeur een katoenen, dus ademende opbergzak.
En was de zak nooit met zeep.

Extra’s apart opbergen
Verpak het grondzeil, de ringen, scheerlijnen, gordijnen en 
slikranden altijd apart. Dus niet bij de tent in dezelfde opbergzak. 
Grondzeil en slikranden kunnen stoffen bevatten die het tentdoek 
aantasten. Lijnen en ringen kunnen beschadigingen veroorzaken. 

Ventilatie in de opbergruimte
Berg de tent schoon en droog op in een goed geventileerde 
opbergruimte. 

hoe bergt u uw tent op?
Aanwijzingen voor opslag
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Houdt u onze tips, praktische adviezen en aanwijzingen in acht, 
dan kunt u de volgende keer weer onbekommerd genieten van uw 
tent, het tentdoek en uw kampeervakantie. 

Meer informatie over TenCate en TenCate tentdoek vindt u op
www.tencateoutdoorfabrics.com

hoe bergt u uw tent op?
Aanwijzingen voor opslag
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