
	 Het	opzetten	van	een	Unico	
voortent	gaat	simpel	en	snel,	zeker	als	
je	thuis	eerst	de	opzetinstructies	op	dvd	
bekijkt.	In	feite	zet	u	de	hele	voortent	op	in	
een	klein	halfuurtje.	Opvallend	zijn	de	twee	
stevige	boogdelen	die	de	basis	vormen	van	
de	voortent	en	de	zeer	ruime	petluifel	(over-
steek	van	100	cm!).	De	boogdelen	zitten	in	
een	tunnel	geritst	wat	de	voortent	extra	
stevigheid	geeft.	Als	je	de	eerste	boogstok	
hebt	gefixeerd	met	een	spanband,	heb	je	
verder	je	handen	vrij	voor	de	dakliggers.	
Deze	zitten	aan	de	caravan	met	de	schroef-
loze	Quicklockblokjes	en	ze	zijn	voorzien	
van	snelspanners.

	 De	Unico	Genua	is	door	zijn	
constructie	van	een	voorgebogen,	alumini-
um	frame	en	sterk	All	Season-doek,	één	van	
de	meest	stormvaste	voortenten	die	er	zijn.	
Bijzonder	is	verder	de	enorme	leefruimte	
door	het	grote	vloeroppervlak	en	de	hoogte.	
De	zijwanden	zijn	geheel	uitritsbaar,	net	als	
de	uit	twee	delen	bestaande	voorwand	met	
aan	de	linker-	en	rechterzijde	een	deur.
De	twee	grote	folieramen	blijven	droog	en	
schoon	door	de	zeer	ruime	petluifel	die	één	
meter	uitsteekt.	Dus	altijd	goed	zicht	op	
de	camping.	De	ventilatie	is	optimaal	door	

de	grote	afsluitbare	ventilatiedriehoeken	
aan	de	linker-	en	rechtervoorzijde.	Uniek	en	
nieuw	in	voortentenland	zijn	de	afneembare	
slikranden.	Deze	zitten	met	klittenband	be-
vestigd,	zodat	je	ze	er	dus	heel	simpel	kunt	
afhalen	om	ze	te	reinigen	en	om	apart	op	
te	bergen.	Laat	je	ze	weg	dan	heb	je	extra	
ventilatie.

	 Het	voorgebogen	frame	van	
de	Unico	Genua	is	zodanig	geconstrueerd	
dat	je	geen	luifelstokken	met	scherpe	pinnen	
hebt	of	ringogen	in	het	doek	die	uitscheuren.		
Het	onderhoudsvrije	doek	is	Ten	Cate	All	
Season	en	is	voorzien	van	een	coating.	
Opmerkelijk	is	de	nieuwe	print	wat	het	doek	
een	chique	uitstraling	geeft.	De	afwerking	is	
zeer	zorgvuldig	uitgevoerd	en	de	gebruikte	
materialen	zijn	van	topkwaliteit.

	 De	Unico	Genua	is	door	zijn	
constructie	en	het	sterke	All	Season-doek	
een	van	de	meest	stabiele	voortenten	die	er	
zijn.	Opvallend	is	de	zeer	ruime	petluifel	die	
een	meter	uitsteekt,	waardoor	de	twee	folie-
ramen	droog	en	schoon	blijven.	Verder	valt	
de	zorgvuldige	afwerking	op	en	het	gebruik	
van	topmaterialen.

UNICO VOORTENT GENUA 280 ANTRACIET/GRIJS

Superhandig! Afneembare slikranden
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� afneembare 
slikranden

� super stormvast
� zeer grote petluifel
� veel ventilatie

� er valt echt 
geen minpunt te 
ontdekken!

TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen: diepte 280 cm, 
hoogte 225 cm, breedte 625 cm
Omloopmaat: 800 tot 1.075 cm 
Doek: Ten Cate All Season
Dak: Ten Cate All Season
Frame: aluminium 30 x 1,4 mm 
Kleuren: grijs-antraciet / grijs-blauw
Gewicht: 36 kg
Opties: extra luifel (aanritsbaar)

Zonder zij- en voorwanden is het een zeer grote zonneluifel

Beoordeling
 OPZETTEN   Het opzetten van een Unico voortent 
gaat simpel en snel, zeker als je thuis eerst de opzetin-
structies op dvd bekijkt. In feite zet de hele voortent op 
in een klein halfuurtje. Opvallend zijn de twee stevige 
boogdelen die de basis vormen van de voortent en de 
zeer ruime petluifel (oversteek van 100 cm!). De boog-
delen zitten in een sleuf geritst wat de voortent extra 
stevigheid geeft. Als je de eerste boogstok hebt ge-
fi xeerd met een spanband, heb je verder je handen vrij 
voor de dakliggers. Deze zitten aan de caravan met de 
schroefl oze Quicklocks en ze zijn voorzien van snel-
spanners. 

 GEBRUIK   De Unico Genua is door zijn constructie 
van een voorgebogen, aluminium frame en sterk All 
Season-doek een van de meest stormvaste voortenten 
die er zijn. Bijzonder is verder de enorme leefruimte door 
het grote vloeroppervlak en de hoogte. De zijwanden zijn 
geheel uitritsbaar, net als de uit twee delen bestaande 
voorwand met aan de linker- en rechterzijde een deur. 
De twee grote folieramen blijven droog en schoon door 
de zeer ruime petluifel die een meter uitsteekt. Dus altijd 
goed zicht op de camping. De ventilatie is optimaal door 
de grote afsluitbare ventilatiedriehoeken aan de linker- 
en rechtervoorzijde. Uniek en nieuw in voortentenland 
zijn de afneembare slikranden. Deze zitten met klitten-
band bevestigd, zodat je ze er dus heel simpel kunt afha-
len om ze te reinigen en apart op te bergen. Laat je ze 
weg dan heb je extra ventilatie.

 MATERIAAL   Het voorgebogen frame van de Unico 
Genua is zodanig geconstrueerd dat je geen luifelstokken 
met scherpe pinnen hebt of ringogen in het doek die 
uitscheuren. Het onderhoudsvrije doek is van All Season 
en voorzien van een coating. Opmerkelijk is de nieuwe 
print wat het doek een chique uitstraling geeft. De afwer-
king is zeer zorgvuldig uitgevoerd en de gebruikte mate-
rialen zijn van topkwaliteit.

Conclusie 
De Unico Genua is door zijn constructie en het sterke 
All Season-doek een van de meest stormvaste voor-
tenten die er zijn. Opvallend is de zeer ruime petluifel 
die een meter uitsteekt, waardoor de twee folieramen 
droog en schoon blijven. Verder valt de zorgvuldige 
afwerking op en het gebruik van topmaterialen.
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UNICO Genua 280
Uniek: afneembare slikranden!

GEBRUIK

MATERIAAL

CONCLUSIE

OPZETTEN

VOORTENTEN

■	Afneembare	slikranden
■	Stabiliteit
■	Zeer	grote	petluifel
■	Veel	ventilatie

■		Er	valt	echt	geen		
minpunt	te	ontdekken!

 TECHNISCHE GEGEVENS:
Afmetingen:	 	diepte	280	cm,	
Omloopmaat:	 800	tot	1.075	cm
Doek:	 Ten	Cate	All	Season
Dak:	 Ten	Cate	All	Season
Frame:	 	aluminium	30	x	1.4	mm,		

dakliggers	30	x	1.4	mm.		
In	hoogte	verstelbaar

Kleuren:	 	grijs/antraciet,	grijs/blauw,
	 champagne/zwart
Gewicht:	 35	kg
Opties:	 Genua	diepte	320	cm
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� super stormvast
� zeer grote petluifel
� veel ventilatie
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Doek: Ten Cate All Season
Dak: Ten Cate All Season
Frame: aluminium 30 x 1,4 mm 
Kleuren: grijs-antraciet / grijs-blauw
Gewicht: 36 kg
Opties: extra luifel (aanritsbaar)
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Zonder zij- en voorwanden is het een zeer grote zonneluifel

Beoordeling
 OPZETTEN   Het opzetten van een Unico voortent 
gaat simpel en snel, zeker als je thuis eerst de opzetin-
structies op dvd bekijkt. In feite zet de hele voortent op 
in een klein halfuurtje. Opvallend zijn de twee stevige 
boogdelen die de basis vormen van de voortent en de 
zeer ruime petluifel (oversteek van 100 cm!). De boog-
delen zitten in een sleuf geritst wat de voortent extra 
stevigheid geeft. Als je de eerste boogstok hebt ge-
fi xeerd met een spanband, heb je verder je handen vrij 
voor de dakliggers. Deze zitten aan de caravan met de 
schroefl oze Quicklocks en ze zijn voorzien van snel-
spanners. 

 GEBRUIK   De Unico Genua is door zijn constructie 
van een voorgebogen, aluminium frame en sterk All 
Season-doek een van de meest stormvaste voortenten 
die er zijn. Bijzonder is verder de enorme leefruimte door 
het grote vloeroppervlak en de hoogte. De zijwanden zijn 
geheel uitritsbaar, net als de uit twee delen bestaande 
voorwand met aan de linker- en rechterzijde een deur. 
De twee grote folieramen blijven droog en schoon door 
de zeer ruime petluifel die een meter uitsteekt. Dus altijd 
goed zicht op de camping. De ventilatie is optimaal door 
de grote afsluitbare ventilatiedriehoeken aan de linker- 
en rechtervoorzijde. Uniek en nieuw in voortentenland 
zijn de afneembare slikranden. Deze zitten met klitten-
band bevestigd, zodat je ze er dus heel simpel kunt afha-
len om ze te reinigen en apart op te bergen. Laat je ze 
weg dan heb je extra ventilatie.

 MATERIAAL   Het voorgebogen frame van de Unico 
Genua is zodanig geconstrueerd dat je geen luifelstokken 
met scherpe pinnen hebt of ringogen in het doek die 
uitscheuren. Het onderhoudsvrije doek is van All Season 
en voorzien van een coating. Opmerkelijk is de nieuwe 
print wat het doek een chique uitstraling geeft. De afwer-
king is zeer zorgvuldig uitgevoerd en de gebruikte mate-
rialen zijn van topkwaliteit.

Conclusie 
De Unico Genua is door zijn constructie en het sterke 
All Season-doek een van de meest stormvaste voor-
tenten die er zijn. Opvallend is de zeer ruime petluifel 
die een meter uitsteekt, waardoor de twee folieramen 
droog en schoon blijven. Verder valt de zorgvuldige 
afwerking op en het gebruik van topmaterialen.
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Afsluitbare ventilatiepanelen in voorwand

Dit keer geen vergelijkingstest, maar een opzichzelf staande test van 
de Unico Genua 280. De voortent zet je in een half uur op en kunnen 
we zonder terughoudendheid één van de meest stabiele voortenten 
noemen die er zijn en bovendien een kwaliteitsproduct.
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