




In 60 seconden is de Hapro VISTA daktent gebruiksklaar voor uw nieuwe avontuur. Dankzij een uitgekiend 
ontwerp, is de Vista binnen no-time opgezet zodat u veilig en comfortabel van uw overnachting kunt genieten.

• Polycarbonaat/PMMA high quality 
   hard-shell cover.

• Duurzaam katoenen tentdoek met 
  groot ademend en vochtregulerend 
  vermogen, geproduceerd door
  ‘De Waard tenten’.

• Het meest luxe matras op de markt.
   Een 6 cm dik koudschuim + 1 cm  
   anti-condensatie mat en een 
   oppervlakte van 205 x 210 cm.

• Opgebouwd uit enkel in Europa 
   gefabriceerde onderdelen.

• Geniet van de sterren, dankzij een
   panoramisch dakraam.

HAPRO VISTA DAKTENT



Must-have
Om de Hapro Vista daktent kun je niet heen als je op zoek bent naar een 
absoluut topproduct. Een eigenzinnig design, hoog afwerkingsniveau en 
innovatieve features maken de Hapro Vista tot een uniek product. Ga op 
avontuur met alle comfort, omgeven door kwaliteit en betrouwbaarheid. 
Of u nu graag de bergen ontdekt, de woestijn door trekt of liever langs 
het water vertoeft, in de lente, zomer, herfst of winter. De Hapro Vista is 
een must-have, tegen alle weertypes bestand. 
Are you ready to expand your life?

Door en door Hapro
De cover van de daktent is een lichtgewicht hard-shell gemaakt van 
Polycarbonaat/Pmma kunststof. Deze unieke blend, maakt de cover extreem 
sterk en UV-bestendig. Dit garandeert de duurzaamheid van uw daktent.

Smart design
De cover is zo ontworpen dat er in gesloten toestand van de Vista voldoende 
ruimte is voor het matras, uw dekbed, kussens en diverse features. U hoeft 
deze dus niet uit de daktent te halen voordat u op weg gaat. De cover opent 
eenvoudig en snel dankzij de robuuste gasveren.

Veilig en betrouwbaar
De gepatenteerde daktent Premium-Fit klemmen met anti-diefstalsysteem 
zorgen voor een snelle, veilige en eenvoudige montage van de Hapro Vista.



Where two brands meet
Een intensieve samenwerking tussen twee toonaangevende merken op het gebied van dakkoffers en tenten 
heeft geleid tot de unieke Hapro Vista. De in 40 jaar opgebouwde Hapro kennis op het gebied van dakkoffers 
is gecombineerd met de enorme expertise van de Waard tenten omtrent tentproductie. Deze synergy heeft 
geleid tot een eigenzinnig product, gemaakt  met hoogwaardig tentdoek en maximaal comfort als resultaat. 
Het duurzame tentdoek is gemaakt van lichtgewicht 220 grams katoen. Dit geeft het tentdoek een groot 
ademend en vochtregulerend vermogen. Het katoenen tentdoek heeft naast haar robuuste eigenschappen 
als groot voordeel dat de tent in warme temperaturen koeler blijft dan bijvoorbeeld tenten gemaakt van 
synthetisch materiaal.

Ritsen zonder zorgen
De Hapro Vista daktent is voorzien van zorgvuldig geselecteerde heavy duty ritsen. Deze kwaliteit wordt 
door De Waard al vele jaren  toegepast in het eigen tentassortiment. De ritsen zijn bestand tegen extreme 
omstandigheden en ontworpen voor intensief gebruik.



Ready, set, sleep
Binnen 60 seconden staat de Hapro Vista voor u klaar. Dankzij een uitgekiend 
uitklapsysteem met geïntegreerde ladder staat de tent in een mum van tijd. 

Door de slim ontworpen binnenruimte in gesloten toestand hoeft u geen tijd te 
verspillen;  het matras, uw dekbed, kussens en diverse features kunnen altijd in 
de daktent blijven liggen. Dankzij de ruime tent biedt de L variant ruimte voor 
maar liefst 3 tot 4 personen. En met een oppervlakte van 205 x 210 cm
heeft u zelfs een keuze in ligrichting. 

Made in Europe
De Hapro Vista wordt volledig in Nederland geproduceerd en bestaat 
enkel uit binnen de EU vervaardigde onderdelen. Zo bent u verzekerd 
van de hoogste kwaliteit en houden we de CO

2
 footprint laag.

60 sec



Luxe matras
De Hapro Vista heeft het meest luxe matras op de markt. Met een koudschuim 
matras van 6 cm dik en daaronder een ademende anti-condensatie mat van 1 cm dik 
slaapt u elke nacht met het hoogst mogelijk comfort.

Slaap onder de sterren
Geniet van de sterrenhemel of misschien zelfs het Noorderlicht terwijl u lang-
zaam in slaap dommelt dankzij het geïntegreerde panoramische dakraam. 
Ook hier speelt de expertise van de Waard een belangrijke rol. Want het raam 
mag bij regen natuurlijk niet gaan doorhangen, of door invloed van UV licht wit 
uitslaan. Wilt u toch liever een donkere slaapomgeving? Geen probleem. 
Alle ramen kunnen via een handige ritssluiting en een nachtdoek volledig worden 
geblindeerd. 



SKY HIGH QUALITY

Oersterke bodem 
De stabiele, rigide bodem is gemaakt van een lichtgewicht 
polypropyleen honingraatvloer met boven en onder 
glasvezel skins. Deze combinatie maakt de vloer oersterk 
waardoor u bent verzekerd van een betrouwbare en stabiele 
ondergrond tijdens uw avontuurlijke overnachting.

Aluminium bevestigingsrail 
De rondom gemonteerde en geïntegreerde aluminium 
bevestigingsrail zorgt voor eenvoudige montage 
van accessoires en andere add-ons. Of u nu een luifel, 
extra scheerlijnen, een waslijn of extra berging wilt 
toevoegen, dankzij het railprofiel kunt u eindeloos 
veel opties aan uw Vista daktent toevoegen.Geïntegreerde LED verlichting

De Hapro Vista is voorzien van 
geïntegreerde LED verlichting met 
USB-aansluiting. De verlichtingsstrip 
is netjes verwerkt in het centrale 
aluminium dakprofiel en loopt over 
de gehele lengte van de daktent.

De combinatie van innovatie en kwaliteit maakt de Hapro Vista een state-of-the-art daktent.



Oersterke bodem 
De stabiele, rigide bodem is gemaakt van een lichtgewicht 
polypropyleen honingraatvloer met boven en onder 
glasvezel skins. Deze combinatie maakt de vloer oersterk 
waardoor u bent verzekerd van een betrouwbare en stabiele 
ondergrond tijdens uw avontuurlijke overnachting.

Telescopische ladder
De ladder, geproduceerd door een gerenommeerde Duitse leverancier, heeft een telescopisch 
ontwerp en kan uitschuiven tot 2,6 meter. Dit maakt de Vista daktent geschikt voor een 
grote range aan auto’s. De telescopische ladder is een geïntegreerd onderdeel van het 
in- en uitklapmechaniek van de Vista en behoeft dus niet los te worden vervoerd. 

Strak en sterk
De Vista is voorzien van een innovatief gepatenteerd opspansysteem. 
Met twee telescopische tentstokken die geïntegreerd zijn in het complete 
alumium binnenframe, kan de Vista met twee eenvoudige handelingen op 
spanning worden gezet. De oersterke dubbel gestikte gecapitonneerde 
ringen in het tentdoek garanderen eindeloos gebruiksgemak en duur-
zaamheid. Het unieke opspansysteem in combinatie met de toepassing 
van het katoenen tentdoek maken de Vista een geluidloze daktent.
Zo geniet u van een heerlijke nachtrust, ook bij stevige wind. 





Hapro Vista M L

Bodem afmeting (L x B) 205 x 130 cm 205 x 210 cm

Hoogte open 130 cm 130 cm

Hoogte gesloten 40 cm 40 cm

Materiaal hardshell cover PC PMMA PC PMMA 

Materiaal tentdoek 230 grs katoen 230 grs katoen

Materiaal bodem
lichtgewicht polypro-
pyleen honingraat en 
glasvezel skins

lichtgewicht polypro-
pyleen honingraat en 
glasvezel skins

Aantal personen 2/3 3/4

Matras
6 cm dik koudschuim
+ 1 cm dikke anti-conden-
satie mat

6 cm dik koudschuim
+ 1 cm dikke anti-conden-
satie mat

Gewicht 65 kg 75 kg

Bevestiging Premium-Fit 
daktent klemmen

Premium-Fit 
daktent klemmen

De Hapro Vista kan worden uitgebreid met interessante accessoires. Deze zijn nog volop in ontwikkeling. 
Meer informatie hierover kunt u opvragen bij het Hapro team.

Technische wijzigingen voorbehouden

SPECIFICATIES.

Hapro Vista M

Hapro Vista L
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VDL Hapro • Posbus 73 • 4420 AC Kapelle

www.hapro.com


