GETEST DOOR

VERONA

De absolute top op het gebied van combi-luifels!
Deze luifel werd in 2007 winnaar van de ANWB combi-luifel test en
scoort in de ANWB luifel test van 2010 wederom op alle geteste
onderdelen als hoogste!
OPZETTEN De sportief ogende Unico Verona
zet je op met slechts één boogstok en drie
eenvoudige dakliggers. De dakliggers hebben
snelspanners en worden bevestigd aan de
caravan met fixeerbare bevestigingsblokjes. De
spanband tussen de boogstok zorgt er voor dat
de boogstok altijd op de juiste afstand staat.
De boogstok wordt in een tunnel geritst,
vervolgens wordt deze boogstok in het
midden voorzien van een grote sjorband. Deze
voorkomt dat de boogstok tijdens het opzetten
terug kan vallen tegen de caravan. Je hebt zo
bovendien je handen vrij om de voor- en
zijwanden te plaatsen. En afspannen, dat doe je
afspanbanden in plaats van tentelastieken.
Laat u overtuigen van het opzetgemak van
Unico en bekijk de opzet instructie op
www.unicovoortenten.nl
GEBRUIK Licht en ruim. Dat is het eerste wat
opvalt bij het betreden van de Verona. Twee
grote ramen aan de zijkanten. Door de
boogstok heb je geen last van de stok in het
midden, zoals bij andere luifels vaak wel het
geval is. Dit biedt vrij zicht en bij aanwezigheid
van het aanritsbare voorscherm een vrije
inloop. Bij storm dien je de bijgeleverde
steunstok te plaatsen en af te spannen met de
grote sjorband.

Uniek bij deze luifel zijn de driehoekige
panelen aan de voorzijde, deze maken de luifel
zeer stormvast en bieden extra bescherming
tegen wind.
Wat verder opvalt zijn de afneembare slikranden. Deze zitten met klittenband bevestigd,
zodat je ze er dus heel simpel kunt afhalen om
ze te reinigen en apart op te bergen. Laat je ze
weg dan heb je extra ventilatie.
CONCLUSIE De Unico Verona is wat prijs
betreft niet de goedkoopste, maar daar heb je
tenslotte wel een zwaardere kwaliteit doek
voor en een oersterke boogstok constructie die
zelfs de zwaarste weersomstandigheden kan
trotseren.
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EENVOUDIG OP TE ZETTEN
GEEN MIDDENSTOK
STAAT ALS HUIS
AFNEEMBARE SLIKRANDEN

Bovendien is de Verona uitgerust met
innovaties als uitritsbare zijpanelen met
windbeschermers en tevens voorzien van
afneembare slikranden. Met de mogelijkheid
om er een voorwand in te ritsen, valt de prijs
opeens reuze mee.
Bron: ANWB

Rits t.b.v. het serviceluik

• OPZETGEMAK
• AFWERKING
• MATERIAAL
• PRIJS-KWALITEIT
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Technische gegevens Unico Verona:
Dak:
Ten Cate All Season
Wanden:
Ten Cate All Season Design
Zijwanden zijn uitritsbaar
Boogstok:
In hoogte verstelbaar
aluminium 30 x 1.4 mm
Nokliggers:
Aluminium 30 x 1.4 mm
Omloopmaat:
800 - 1075 cm
Diepte:
230 cm in dak / 300 cm vloerdiepte
Kleur:
Carbon/Blue, Carbon/Grey of
Champagne/Zwart
Gewicht:
Verona maat 10 ca. 19 kg
Opties:
Voorscherm Deluxe
Gaasfront
Dakluifel
Portaalwand
Blinderingsklep t.b.v. zijwand
Blindering t.b.v. Voorscherm Deluxe

