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Teun vouwwagen TTT4
De TEUN-groep, acht samenwerkende specialisten op kampeergebied, hee�  samen met voortentfabrikant Doréma 
een geheel nieuw vouwwagenmerk gelanceerd. Deze TEUN TTT4 richt zich met dit vier- tot zespersoons model in 
eerste instantie op gezinskampeerders. Modellen voor andere doelgroepen zijn op korte termijn niet ondenkbaar.
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KENNISMAKING
Nieuw op de markt

EUN onderscheidt zich direct van 
zijn concurrenten door heel veel 
vouwwagen te bieden voor weinig 

geld. Voor nog geen zes mille heb je een 
zeer gemakkelijk opzetbare wagen met 
twee ruime tweepersoonsbedden, een 
ondertent, een heel grote voortent met 
riante stahoogte en een kuipgrondzeil. 
Hij is ook voorzien van een Easy Load 
System, waardoor je bij de enorme 
bagageruimte van de wagenbak kunt, 
zonder de tent eerst op te zetten. Er zit 
geen keuken bij en dat is een bewuste 
keuze van TEUN. Een aparte of een inge-
bouwde keuken is relatief duur en kopers 
van een TTT4 komen meestal uit een 
tent en hebben dan al een keukenuitrus-
ting, is de redenering.  

OPZETTEN

Wie goed kijkt ziet in de TTT4 nog vaag 
kenmerken van een Tago Settler, een 
merk dat enkele jaren geleden failliet is 

gegaan en dat is opgekocht door een 
investeringsgroep waar Doréma ook 
onderdeel van uitmaakt. Maar dat is dan 
ook alles. De experts van TEUN en 
Doréma hebben al hun expertise in dit 
model gestopt en dat is goed te merken. 
Een stevig buizenframe van staal met een 
doorsnede 28 mm staat garant voor sta-
biliteit. Opzetten is een kwestie van een 
bed en een voortent uitklappen, en het 
geheel staat. De gigantische leefruimte 
breid je nog verder uit met een optionele 
luifel. Halfronde, heldere folieramen 
bieden een prima blik naar buiten en 
blindering zorgt voor de nodige privacy.  

GEBRUIK

De twee slaapcabines herbergen een 
groot tweepersoonsbed (150 x 210 cm) 
met een gescheiden lattenbodem en een 
matras (memoryfoam) van Defa. Een 
ondertent fungeert als kinderslaapkamer 
of als bagageruimte. Is de wagen open-

  Het uitklappen gaat licht en 
soepel door gasdrukveren.

 Grote bagageruimte van meer 
dan duizend liter

 Met het Easy Load System is 
het gemakkelijk laden en lossen
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geklapt, dan kun je snel bij de bagage-
ruimte door het bed op te tillen. Dat gaat 
licht en soepel dankzij de gasdrukveren. 
Die bagageruimte laat overigens, met een 
inhoud van 1.033 liter, goed voor zeker 
tien vouwkratjes, niets te wensen over. 
Rondom span je de tent af met kwali-
teits elastieken. Een tochtschort met 
opbergvakken biedt opbergruimte voor 
spullen die je bij de hand moet houden. 
De voortent lijkt met een diepte van 
280 cm en overal een stahoogte van 
210 cm wel op een balzaal. 

MATERIAAL

Het frame van de tent is van roestvast 
staal met een doorsnede van 28 mm en is 
overal voorzien van EasyGrip snelspan-
ners. Het doek is van TenCate KD 38, wat 
staat voor 100% katoen (280 gr/m2) met 
waterafstotende en vuilwerende eigen-
schappen. Op details is gelet; dat zie je 
aan de nette afwerking en de ritsbescher-
ming rondom. Ook handig: het frame 
van de luifel zet je vast in tunnelsleuven 
met ritsen. Dat is stabiel en snel met 
opzetten. De wagenbak is van plaatstaal 
met een bodem van watervast plaatmate-
riaal. Het onderstel is van eigen makelij 

Specifi caties (volgens opgave fabrikant)

Specifi caties
Totale lengte 349 cm (incl. dissel)
Wagenbak (l x b x h)  210 x 150 x 120 cm
Bedden 150 x 210 cm
Voortent 280 x 380 cm
Materiaal doek TenCate katoen
Eigen gewicht 400 kg
Max. toelaatbaar gew.  700 kg
Laadvermogen 300 kg 
Opties  zonneluifel, zijschermen
Prijs € 5.995
Info www.teun.nl

 veel vouwwagen voor
 weinig geld

 prima doek
 zeer ruim
 goed bereikbare 

 bagageruimte 

Plus/min

Zo’n diepe voortent 
zie je niet vaak

 Zeer grote leefruimte met twee gescheiden slaapcabines.

en door gebruik van extra chassisbalken 
bijzonder stabiel. De as en de terugrij-
automaat zijn van de Duitse fabrikant 
Knott. 

Opmerking: deze kennismaking betreft 
een prototype. De uiteindelijke versie is 
binnenkort verkrijgbaar met aanpassin-
gen zoals betere uitdraaisteunen, storm-
banden aan de luifel en een drempelvrije 
ingang van het kuipgrondzeil. •
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