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• Slechts van toepassing voor de tenten Thule Panorama en Thule Residence G2 | G3
• Deze transformatie kit bevat onderdelen die de montageprofielen van de TO 5003/8000, die worden meege-

leverd met de tenten, kunnen aanpassen zodat deze gebruikt kunnen worden voor de montage op de oudere 
generatie Thule Omnistor luifels 5002/5500/5800

Montagesets voor Thule QuickFit - Overzicht

58

or

Thule Mosquito
Dankzij de veelzijdigheid van de Thule Panorama 

en QuickFit luifeltenten kunnen alle panelen 

uitgeritst en vervangen worden door muggen-

schermen die zorgen voor een optimale 

ventilatie en vuil en ongedierte buiten houden.

Thule Panorama

 � 309930 - Muggengaas zijwand

 � 309931 - Muggengaas voorwand 4.00 tot 6.00 m

Thule QuickFit

 � 309925 - Muggengaas zijwand

 � 309926 - Muggengaas voorwand 2.60 m

 � 309927 - Muggengaas voorwand 3.00 m | 3.10 m

 � 309928 - Muggengaas voorwand 3.60 m

Thule Hold Down Side Strap Kit
307916 - Voorkomt het opwaaien van de luifel

en de voortent bij toenemende windkracht.

Wordt vastgemaakt aan beide luifelsteunpoten.

Tenten - Accessoires

Dak Wand Caravanrail

Caravan

Kampeerauto - Kampeerbus

Montagesets voor Thule QuickFit luifeltenten
Voor de montage van een Thule QuickFit tent dient een caravanrail aanwezig zijn om de tent in te schuiven. Indien dit niet het geval is, is een extra rail noodzakelijk.

Thule creëerde verschillende mogelijkheden om deze tenten aan uw luifel te bevestigen ongeacht uw voertuig- en luifeltype.

Originele caravanrail 
Alle dakluifels

Thule Universal Tent Fixation Kit 
Alle dakluifels

307205 | 307206

Thule Awning Fixation Kit 
TO 6300/6200/ 
9200 
Enkel TO 6300/ 
6200/9200
307050

Thule Tent LED Mounting Rail 
TO 6300/6200/ 
9200 
Enkel TO 6300/ 
6200/9200
301664

Thule Universal Tent Fixation Kit 
Alle wandluifels

307205 | 307206

Thule Universal Tent Fixation Kit 
Alle wandluifels

307205 | 307206

A - Montagehoogte

Thule Tent LED Mounting Rail
TO 5200
Enkel TO 5200
3012XX

Thule Tent LED Mounting Rail 
TO 5200
Enkel TO 5200
3012XX

Thule Awning Fixation Kit TO 1200 
Enkel TO 1200
307063

Thule Universal Tent Fixation Kit 
Alle etuiluifels

307205 | 307206

A = Afstand tussen de tent rail en de grond

A

Rail

Grond
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Thule Universal Tent Fixation Kit

Thule Awning Fixation Kit TO 6300/6200/9200












 

307050 Thule Awning Fixation Kit TO 6300/6200/9200
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307205 Thule Universal Tent Fixation Kit - Wit

307206 Thule Universal Tent Fixation Kit - Antraciet

• Deze universele rail maakt het mogelijk een Thule QuickFit tent te mon-
teren aan voertuigen zonder een caravanrail om de tent aan te brengen

• Wordt verlijmd op de wand of aan de onderzijde van de cassette
• Beschikbaar in 2 kleuren: wit of antraciet
• Inhoud: 

- 1 tent rail (4.00 m) 
- 2 plastiek eindkapjes

• Dit driedelige profiel maakt het mogelijk een Thule QuickFit tent te monteren aan dakluifels 
Thule Omnistor 6300/6200/9200

• Wordt aan de onderzijde van de luifel ingeschoven en verlijmd om verschuiving te voorkomen
• De totale lengte is geschikt voor de grootste Thule QuickFit | EasyLink tent
• OPMERKING: 

- Kan niet worden gecombineerd met de Thule LED Mounting Rail TO 6300/6200/9200 (306777) 
- Een minimum afstand tussen luifel en voertuig is vereist (zie tekening)

• Inhoud: 
- 3 profielen (3x 1.30 m) 
- 2 plastiek eindkapjes



Thule Awning Fixation Kit TO 1200

Thule Tent LED Mounting Rail TO 5200

• Thule LED Strip

307063 Thule Awning Fixation Kit TO 1200

INFO

INFO

108

GERELATEERD PRODUCT

• Deze set maakt het mogelijk een Thule QuickFit tent te monteren aan 
een Thule Omnistor 1200 etuiluifel

• De dubbelvormige PVC-profielen worden over de geïntegreerde pees, 
bevestigd aan de binnenzijde van de etui van de luifel, geschoven

• Geschikt voor een maximale luifellengte tot 4.50 m
• 1 profiel heeft een brede opening voor het gebruik van een spanstang 

en vereenvoudigt het aanbrengen van de tent
• Inhoud: 

- 5 profielen (5x 1.00 m)

• Dit aluminium profiel maakt het mogelijk een Thule QuickFit tent te monteren aan wandluifel TO 5200
• Wordt aan de onderzijde van de luifel ingeklikt en vastgezet met een inbussleutel
• Het profiel dekt de adapterplaten af en is voorzien van een kanaal voor het aanbrengen van de tent
• Er is ruimte voorzien voor het aanbrengen van een Thule LED Strip
• Beschikbaar in verschillende lengtes in de kleuren: wit, geanodiseerd en antraciet
• Inhoud: 

- 1 aluminium profiel 
- 2 eindkappen 
- diffuse lens om het LED kanaal af te dekken

LENGTE GEWICHT ZONDER LED GEWICHT MET LED WIT GEANODISEERD ANTRACIET

3.00 m 1.2 kg 1.4 kg 301250 301255 301260

3.50 m 1.4 kg 1.6 kg 301251 301256 301261

4.00 m 1.6 kg 1.8 kg 301252 301257 301262

4.50 m 1.8 kg 2 kg 301253 301258 301263

5.00 m 2 kg 301254 301259 301278



2020

Thule Awning Fixation Kit Fiamma

Thule Tent LED Mounting Rail TO 6300/6200

301664 Thule Tent LED Mounting Rail TO 6300/6200

307061 Thule Awning Fixation Kit Fiamma

• Thule LED Strip Sideways - 301660

!
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GERELATEERD PRODUCT

• Deze set maakt het mogelijk een Thule QuickFit tent te monteren 
aan Fiamma luifels

• Wordt gebruikt om alle tent lengtes aan de voorlijst van de luifel te 
bevestigen

• Alle Thule Omnistor luifels hebben in de voorlijst een kanaal met een 
diameter van 7 mm

• Sommige andere merken hebben in de voorlijst een kanaal met een 
diameter van 5 mm (vb. Fiamma)

• De bevestigingsstukken geschikt voor Thule Omnistor luifels worden 
standaard met de tent meegeleverd

• Inhoud:  
- 8 bevestigingsstukken voor een kanaal van 5 mm

• Dit aluminium profiel wordt aan de onderzijde van volgende dakluifels ingeschoven: 
- Thule Omnistor 6300 | 6200 gemonteerd op een van 
- Thule Omnistor 6300 | 6200 | 9200 gemonteerd op een kampeerauto/motorhome, enkel en alleen 
als er min. 24 mm diepte en min. 17 mm hoogte aanwezig is (zie figuur)

• Voorzien van een kanaal voor het aanbrengen van een Thule QuickFit tent of het ophangen van 
de Thule Organizers 

• De verlichting kan worden gebruikt bij zowel een open als een gesloten luifel
• Kan enkel met de Thule LED Strip Sideways gebruikt worden - niet inbegrepen
• Kleur: antraciet
• Inhoud: 

- 3 profielen (3x 1.30 m) voor een luifellengte tot 4.00 m - kan gekort worden tot de gewenste lengte 
- 2 eindkappen voor een perfecte afwerking



Thule Side Tensioning Kit

Thule Projection Kit

307053 Thule Side Tensioning Kit

307052 Thule Projection Kit 2.75 m - 3.00 m
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• Deze uitbreidingsset maakt het mogelijk een Thule QuickFit tent te 
monteren aan luifels met een uitval groter dan 2.50 m (van 2.75 m tot 3.00 m)

• Inhoud: 
- 8 straps die aan de bestaande straps van de tent bevestigd worden

• Set van 2 glasvezelstokken om de aansluiting tussen de Thule QuickFit tent 
met de voertuigwand te verbeteren

• Wordt aan beide zijden van de tent aangebracht om extra druk te creëren
• Lengte: 2.80 m
• Inhoud: 

- 2 glasvezelstokken


