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Eindelijk een tent die zorgt voor beter
slaapcomfort
De perfecte tent voor hete zomers en festivals bestaat!

!

DOOR KARINE BLOEM 09/08/2019

© Decathlon

Je hoeft maar op een willekeurige camping of over het
kampeerterrein van een festival te wandelen en je telt talloze
Quechua tenten. Zelfs toen ik jaren geleden zonder enige
kampeerervaring op Lowlands ging kamperen zocht ik mijn toevlucht
tot een tent van het Decathlon huismerk want daar hadden ze
betaalbare 'werptenten'. Zo eentje die je met één worp en een paar
strategisch geplaatste haringen hebt opgezet. Voor innovaties op het
gebied van tenten ben je bij Decathlon dus aan het goede adres.

Fresh & Black
De nieuwste topper onder de tenten betreft de Fresh & Black tent.
Zoals de naam het zegt is de tent koel en zonwerend. Door de
speciale samenstelling van het materiaal blijft de tent tot wel 17
graden koeler in de felle zon én is ie van binnen pikdonker. Als het zo
doorgaat met extreme temperaturen hebben we wel baat bij een
tent waar het aangenaam vertoeven is...Want om uit je tent gebrand
te worden is met óf zonder festival-kater geen pretje.

Uniek tentdoek
Het ‘Fresh’-concept maakt dat de nieuwste generatie tenten de hitte
van de zon beperkt. Het unieke tentdoek zorgt dat de warmte van de
zon weerkaatst en de tenten ultiem te ventileren zijn; of je nu alleen
de buitentent wilt openen, of met simpelweg één ruk aan een koord
vanuit de binnentent de hele achterwand omhoog wil halen. De
ruimte die is ingebouwd tussen de buitentent en de grond zorgt voor
verse lucht en beperkt condensvorming zoveel mogelijk. Het ‘Black’materiaal aan de binnenkant zorgt er daarnaast voor dat het in de
tent aardedonker blijft. Het resultaat is een koele en donkere
slaapplek. De Fresh & Black-lijn biedt daardoor veruit het meeste
slaapcomfort ooit.

Voor elke kampeerbehoefte een tent
Avontuurlijke hiker of festivalganger? Dan wil je het liefst een pop-up
tent. Dankzij het ‘Easy’-systeem letterlijk in twee seconden opgezet
en in no-time weer op te vouwen en mee te nemen. Ga je met je
gezin kamperen? Daar zijn de grotere varianten voor die ook
makkelijk neer te zetten zijn, maar over meerdere
slaapcompartimenten beschikken. Of je nu met twee of acht
personen op pad gaat, er is een Fresh & Black tent voor elke
kampeerbehoefte.

Windtunneltest
Niets zo rottig als een wegwaaiende of doorweekte tent. Tijdens een
vakantie of festival kan er altijd kans zijn op onstuimig weer. Daarom
worden alle tenten uitgebreid getest op waterdichtheid en zitten ze
dusdanig ingenieus in elkaar dat de binnentent geen contact maakt
met de eventuele condens die zich aan de binnenkant van de
buitentent afzet. Goed neergezette tenten kunnen, zo blijkt uit testen
in een windtunnel, windsnelheden tot 50 km/u (windkracht 6)
weerstaan.
Voor wie volgend weekend Lowlands bezoekt: snel halen die tent!
Waar ga jij je Fresh & Black tent binnenkort opzetten?
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