


VOORWOORD
Een leuke plek... en koken maar!
Dat is voor ons het echte leven.
Dan besef je pas dat je lééft.
Kamperen geeft ons die sensatie van avontuur, van vrijheid.
Het in je opnemen van landschappen,
het delen van momenten...
En dat zonder enige moeite.
Wanneer het je maar uitkomt.
Zelfs vlakbij, gewoon om de hoek.

Onze productgamma’s voor kamperen en bivakken worden 
ontwikkeld door onze teams aan de voet van de Mont Blanc in 
Frankrijk.

Daar ontwikkelen we ingenieuze producten die steeds meer 
beantwoorden aan je verwachtingen. We steunen daarbij 
op onze troeven: knowhow, creativiteit en luisteren naar je 
behoeften.

In 2005 lanceerden we onze eerste 2 Seconds-tent: een 
revolutie in kamperen!
Sindsdien blijven we nieuwe technologieën ontwikkelen met 
steeds datzelfde doel voor ogen: jou het leven veraangenamen 
met meer gebruiksgemak en comfort.

Om je bij te staan in dit mooie avontuur en je te helpen om de 
beste keuze te maken, onthullen we in deze catalogus:

Ons gamma tenten, kampeermeubilair en ook
onze kampeeraccessoires.
Onze innovaties, met daarbij een blik achter de schermen van 
ons productontwerp.
Praktische tips en kneepjes zodat camping of bivak geen 
geheimen meer voor je hebben!

We wensen je vele mooie avonturen, al kamperend en 
bivakkerend!

De teams van Quechua en Forlcaz
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AL MEER DAN 
20 JAAR...

Je tent opzetten. 
Of hem op het dak van je camper plaatsen. 
Je broek inkorten. 
Om je trektocht in short af te werken.
Je kookset installeren. 
Voor smulpartijen met gitaarbegeleiding onder de 
sterrenhemel. 

De tijd gaat snel, maar in onze 20 jaar van bestaan, 
hebben we alles simpeler gemaakt. 
Elk object grondig herbekeken. 
Elke uitrusting. 
Elke kampeer- en wandelroutine. 

Om je het gebergte op een schaaltje aan te bieden.

... INVENTIVITEIT
IN ONS DNA !
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ONZE MIJLPAAL-JAREN :

19
97
De geboorte van het
merk op de berg
Een tiental medewerkers van 
de groep Decathlon vestigt zich 
aan de voet van de Mont Blanc, 
in een appartement van 55 m² 
dat was omgebouwd tot een 
kantoor.

20
05
Start van de“2 Seconds” 
revolutie
“Waar ik van droom, is een 
tent die je gewoon in de lucht 
smijt en die zichzelf opstelt”, 
aldus een tester in 2003. Twee 
jaar later wordt die droom 
werkelijkheid!

20
10
De eerste eco-ontworpen 
fleece
Verminderen van de milieu-
impact, terwijl we intussen 
technische producten 
garanderen, dat is de uitdaging 
van de Forclaz 50 fleece!

20
16
Trekking wordt
Forclaz
Quechua beslist om zich 
voortaan exclusief te richten 
op wandelen en kamperen. 
Zo ontstaat Forclaz, een merk 
gewijd aan trekking.



Sinds we in 2005 onze 2 Seconds-tent lanceerden, zijn we nooit 
opgehouden met het heruitvinden van de wandelsport. Om je 
benen te laten ademen, ook in volle inspanning, ontwikkelden we 
de aanpasbare broek: in één beweging maak je er shorts van. Voor 
fans van roadtrips ontwikkelden we de Van500-daktent. Ook in ons 
textiel en onze uitrustingen integreren we nieuwe technologieën, 
om onze producten nog ingenieuzer te maken. Het Fresh & 
Black-systeem bijvoorbeeld: een combinatie van stoffen die op 
natuurlijke wijze de temperatuur en lichtsterkte van de tent regelt! 

Vindingrijkheid betekent voor ons ook: denken aan de planeet. 
Je kunt niet van de bergen en de natuur houden zonder actie te 
ondernemen om ze ook te beschermen! Daarom staan we pal 
achter het leave-no-trace-principe, het eco-wandelen, het oprapen 
van wild afval en ondertussen al meer dan 10 jaar, het ecodesign. 
Zoals onze fleeces uit gerecycleerde polyester afkomstig van 
plastic flessen. Of ons textiel, geverfd met behulp van het dope 
dyed-proces, dat minder water gebruikt dan een traditionele 
kleurstof en minder afvalwater afgeeft. Want wat de wandelsport 
betreft is ons doel: streven naar duurzaamheid in al onze acties.

INNOVATIE
IN TECHNIEK
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Ons internationale centrum voor productontwerp, de Mountain 
Store, ligt aan de voet van de Mont Blanc, op 20 kilometer van 
Chamonix. Wel praktisch voor wie wil innoveren!
Zodra we een product (eco-)ontwikkelen, kan ons team 
het testen op het terrein, maar het ook laten testen door 
wandelliefhebbers. Daardoor kunnen we echt werken op 
details en constant alert blijven in onze creativiteit. En omdat 
we zelf de early adopters zijn van onze eigen producten, kijken 
we er als vanzelf op toe dat ze onberispelijk zijn op het vlak 
van comfort, prestaties en ergonomie.

WE WERKEN LETTERLIJK
VAN OP DE BERGFLANK!

20
19
We werpen ons op de 
verhuur van materiaal 
Forclaz en Quechua bieden een 
verhuurservice aan om trekking- 
en kampeeruitrusting te huren 
in Frankrijk.

20
20
15 jaar later:
de kampeerrevolutie rolt voort! 
De nieuwe 2 Seconds Easy-tent is 
een feit: compacter, makkelijker te 
ontvouwen en weer op te vouwen: dat 
belooft nog een paar jaar geweldige 
kampeerervaringen!

20
26
Onze verbintenissen
voor de planeet
Onze ontwikkelingsteams verbinden 
zich ertoe om in 2026 100% van onze 
producten te ontwerpen via een meer 
milieuvriendelijke aanpak.



Nood aan een flinke hap frisse lucht?
Vertrek op je volgende avontuur!

Je hebt er het materiaal niet voor?
Huur het bij Decathlon.

VOOR JE VOLGENDE UITJE: 
HUUR JE MATERIAAL!

Onze ontwikkelingsteams hebben een veeleisend kader 
opgezet om deze aanpak uit te stippelen. De producten 
in kwestie moeten beantwoorden aan één van de twee 
volgende vereisten: 

1. Hun milieu-impact moet telkens minstens 10% lager 
liggen dan het voorgaande model, afgetoetst aan minstens 
twee van de volgende factoren: klimaatverandering, 
luchtvervuiling, watervervuiling en uitputting van 
hulpbronnen.

OF 

2. Ze moeten beantwoorden aan bepaalde zeer precieze 
ontwikkelingscriteria: minstens 50% van het productgewicht 
moet bestaan uit gerecycleerd polyester of minstens 90% 
van het gebruikte katoen moet afkomstig zijn uit biologische 
teelt, de gebruikte verf moet minder water vervuilen, enz.

ONZE ECODESIGN-
CRITERIA

Herken onze eco-ontwikkelde producten 
aan dit pictogram

En ingezet op new tech-materialen: kwestie van 
onophoudelijk te innoveren. We beloven het: met ons verspil 
je geen tijd, onder welke weersomstandigheden dan ook. Een 
pop-up tent, komt bijvoorbeeld aardig van pas als het regent 
dat het giet.

Een kampeertent moet zowel comfortabel als praktisch zijn, 
los van het type vakantie dat je kiest. De tent moet makkelijk 
zijn om op te zetten en weer af te bouwen. Nu, als je meent 
dat het opzetten van het kamp deel uitmaakt van de charme 
van het geheel, kun je kiezen voor een tent met traditionele 
opzetwijze. Als je daarentegen dol bent op innovatie en 
op vakantie geen minuut wil verspillen, twijfel dan niet en 
trakteer jezelf op een 2 Seconds- of 2 Seconds EASY-tent. 
Voor de meesten onder ons, zijn opblaasbare tenten tenslotte 
ideaal. Een handpomp en een paar keer drukken en hop, je 
tent is klaar.

Elke tent die onze teams ontwikkelen, wordt getest in het lab 
en op het terrein, om zeker te zijn van de:

IN 20 JAAR
HEBBEN WE ALLES 
SLIMMER GEMAAKT...

Met 
tentharingen

Instant Easy Opblaasbaar

Waterdichtheid
getest onder 200 l/m2/u 

gedurende 3 uur

Windbestendigheid
getest in de windtunnel 

tot 40 km/u

Beperking van
condensatie

dubbel
dak-constructie

Garantie
minimum 2 jaar,

afhankelijk van het model

Mogelijkheid tot 
reparatie

onderdelen beschikbaar 
gedurende 5 jaar

Ontdek hoe onze verhuurservice 
in elkaar zit, en al de producten 
die je kan huren.
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SPONTAAN 
WEEKENDJE WEG?

Je eerste nacht op een camping? Onze ontwikkelaars 
ontwierpen deze simpele en eenvoudig op te zetten 2- of 
3-persoonstenten, die je beschermen tegen de elementen.

QUECHUA

MH100 GRIJS - 2 PERSONEN
Onze ontwikkelaars ontwierpen deze eenvoudige 
en makkelijk op te zetten tweepersoonstent die je 
de nodige bescherming biedt. Betaalbare tent die al 
onze tests op sterkte en waterdichtheid met glans 
doorstond. Dankzij de vrijstaande koepelstructuur kun 
je de opgezette tent eenvoudig verplaatsen om het 
beste plekje te kiezen.Ref: 8513471

€29

3 J.

2,4 KG 54x16x16 CM

QUECHUA

MH100 FRESH & BLACK - 2 PERSONEN
Onze ontwikkelaars ontwierpen deze eenvoudige en 
makkelijk op te zetten tweepersoonstent die je de 
nodige bescherming biedt. Gun jezelf het comfort 
van ons Fresh&Black-concept om koel en donker te 
slapen. Dankzij de vrijstaande koepelstructuur kun je 
de tent gemakkelijk verplaatsen om het beste plekje 
te kiezen. Ref: 8576112

€50

5 J.

3 KG 58x15x14 CM

QUECHUA

MH100 XL FRESH & BLACK - 2 PERSONEN
2-persoonstent met vestibules, die je snel en 
eenvoudig opzet. Een eco-ontwerp van ons 
ontwikkelingsteam. Dankzij de zelfdragende 
koepelconstructie kun je de tent, eenmaal opgezet, 
verplaatsen naar de perfecte kampeerplek. Je kan 
je spullen opbergen in de vestibules en zo plaats 
vrijmaken om te slapen. Ref: 8641759

€80

5 J.

4,5 KG 59x17x17 CM
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QUECHUA

MH100 GRIJS - 3 PERSONEN
Onze ontwikkelaars ontwierpen deze eenvoudige 
en makkelijk op te zetten driepersoonstent die je de 
nodige bescherming biedt. Betaalbare tent die al 
onze tests op sterkte en waterdichtheid met glans 
doorstond. Dankzij de vrijstaande koepelstructuur kun 
je de opgezette tent eenvoudig verplaatsen om het 
beste plekje te kiezen. Ref: 8553542

€45

3 J.

3,4 KG 59x19x19 CM

QUECHUA

MH100 FRESH & BLACK - 3 PERSONEN
Onze ontwikkelaars ontwierpen deze eenvoudige 
en makkelijk op te zetten driepersoonstent die je de 
nodige bescherming biedt. Gun jezelf het comfort 
van ons Fresh&Black-concept om koel en donker te 
slapen. Dankzij de vrijstaande koepelstructuur kun je 
de tent gemakkelijk verplaatsen om het beste plekje 
te kiezen. Ref: 8576111

€70

5 J.

4,1 KG 60x20x18 CM

QUECHUA

MH100 XL FRESH & BLACK - 3 PERSONEN
3-persoonstent met vestibules, die je snel en 
eenvoudig opzet. Een eco-ontwerp van ons 
ontwikkelingsteam. Dankzij de zelfdragende 
koepelconstructie kun je de tent, eenmaal opgezet, 
verplaatsen naar de perfecte kampeerplek. Je kan 
je spullen opbergen in de vestibules en zo plaats 
vrijmaken om te slapen. Ref: 8641758

€100

5 J.

5,8 KG 59x20x20 CM

QUECHUA

MH100 ULTRA FRESH DARK GREEN - 3 PERSONEN
Deze 3-persoonstent is door onze ontwikkelaars speciaal ontworpen voor warme 
zomerdagen en -nachten. Makkelijk op te zetten, zeer goed verlucht, met 2 deuren. 
Onder het dubbel dak ben je goed beschut, maar je kan het ook heel makkelijk 
verwijderen om te slapen met een wijds zicht op de sterren! Deze tent is de meest 
verluchte van ons assortiment. Ref: 8641760

€70

4,1 KG 57x15x15 CM 5 J.
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QUECHUA

2 SECONDS - 3 PERSONEN
Zin in een weekendje weg? Met onze iconische tent heb je in enkele minuten een 
driepersoonstent opgezet. Zo ben je steeds klaar om op pad te gaan!
Het comfort van veel ruimte en toch gemakkelijk opgezet. De 2 Seconds-tent is 
nog altijd even snel op te zetten als altijd en heeft duidelijke markeringen die je 
helpen bij het opvouwen.
Ref: 8492687

€75

3 J.3,6 KG Ø 77x9 CM

TENT 2 SECONDS
2 PERSONEN

QUECHUA

Zin een weekendje weg? 
Onze productontwikkelaars 
ontwierpen deze handige 
tweepersoonstent die je 
vliegensvlug opzet. Zo ben je 
steeds vertrekkensklaar!
Ref: 8492461

€60

3 J.2,9KG

Ø 65x7 CM



QUECHUA

2 SECONDS FRESH & BLACK - 2 PERSONEN
Zin in een weekendje weg? Onze ontwikkelaars ontwierpen deze handige 
tweepersoonstent die je in een paar minuten opzet. Zo ben je steeds 
vertrekkensklaar! Gun jezelf comfort: ruime binnentent, aangename hoogte. Kies 
voor het comfort van het Fresh&Black-concept om koel en donker te slapen. Geen 
stress meer bij het afbreken met het handige opvouwsysteem.
Ref: 8357352

€85
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3 J.3,3 KG Ø 65x9 CM

*tot 17°C lagere 
gevoelstemperatuur in de tent
in vergelijking met een
klassieke tent.

L E K K E R  S L A P E N ,
Z E L F S  I N  D E  V O L L E  Z O N

VERDUISTERING

TOT VERDUISTERD99%
KOELER

TOT  (*)-17°C

Een wit polyester-component
kaatst de zonnestralen terug

Een zwart koolstof-component
isoleert tegen het licht

De TiO2-component
kaatst de zonnestralen terug

De aluminium-component
isoleert tegen de warmte
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QUECHUA

2 SECONDS XL FRESH & BLACK - 2 PERSONEN
Zin in een weekendje weg? Onze productontwikkelaars ontwierpen deze handige 
tweepersoonstent die je vliegensvlug opzet. Zo ben je steeds vertrekkensklaar!
Gun jezelf comfort: ruime binnentent, aangename hoogte. In de abside zijn je 
tassen beschermd tegen vocht. Geen stress meer bij het afbreken dankzij het 
Easy-systeem.
Ref: 8492483

€120

QUECHUA

2 SECONDS - FRESH & BLACK XL - 3 PERSONEN
Zin in een weekendje weg? Onze ontwikkelaars ontwierpen deze handige 
driepersoonstent die je in een paar minuten opzet. Zo ben je steeds klaar voor 
vertrek! Gun jezelf comfort: ruime binnentent, aangename hoogte. Vooraan is een 
plek voorzien om je rugzakken te zetten en te beschermen tegen nat. Geen stress 
meer bij het afbreken dankzij ons opvouwsysteem.
Ref: 8492484

€140

QUECHUA

2 SECONDS FRESH & BLACK - 3 PERSONEN
Zin in een weekendje weg? Onze ontwikkelaars ontwierpen deze handige 
driepersoonstent die je in een paar minuten opzet. Zo ben je steeds klaar voor 
vertrek! Gun jezelf comfort: ruime binnentent, aangename hoogte. Kies voor het 
comfort van het Fresh&Black-concept om koel en donker te slapen. Geen stress 
meer bij het afbreken met het handige opvouwsysteem.
Ref: 8357353

€100

3 J.4,2 KG Ø 77x10 CM 3 J.4,3 KG Ø 74x9 CM

3 J.5,3 KG Ø 85x9 CM
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2 SECONDS EASY FRESH & BLACK
2 PERSONEN

QUECHUA

De nieuwe 2 Seconds, die je snel opzet ...
en even snel weer opvouwt.
Zo win je tijd om nog meer van je
vakantie te genieten!
Ref: 8553541

€110

5 J.

4,7 KG 59x19x19 CM

Onze leidraad is: innovatie, kamperen en trekking mogelijk 
maken voor zoveel mogelijk mensen. Quechua is wat dat 
betreft telkens weer op de afspraak, en blijft verbazen met 
zijn technische, slimme producten. In zijn kantoren aan de 
voet van de Mont Blanc (dichter bij de wandelpaden kan 
je niet zijn) zit het verkennen in het DNA van Quechua. 
Sinds meer dan 20 jaar besteedt het merk heel in het 
bijzonder aandacht aan het begeleiden van kampeerders 
bij al hun avonturen. 

De 2 Seconds-tent is en blijft hét iconische product van 
het merk, die duizenden kampeerders overtuigt. Maar 
toch waren de klanten nog niet echt 100% tevreden - en 
dat is bekommernis nummer één van de Decathlon-
teams. Kampeerders drukken de behoefte uit voor een 
tent die nog makkelijker vouwt en nog compacter is. 

Daarom, 15 jaar later, onthult Quechua na jaren van 
onderzoek en experimenteren de vrucht van een waar 
avontuur voor het hele bedrijf: de 2 Seconds EASY-tent.

2 SECONDS
EASY
DE KAMPEERREVOLUTIE
ROLT VOORT!



Een nachtje onder de sterren wordt nog makkelijker met de 
nieuwe 2 Seconds EASY-tent! Haar dynamische vorm en 
gepatenteerde zelfdragende structuur verbonden met een 
drukknop, vergemakkelijkt niet alleen het (instant) opzetten 
maar vooral ook het opvouwen van de tent. Eenmaal 
gevouwen past de tent in een simpele hoes om compacter 
te zijn (en dus makkelijker te vervoeren), ongeacht de 
omstandigheden. 

ONTVOUW, ONTSPAN, HERVOUW
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QUECHUA

2 SECONDS EASY FRESH & BLACK - 3 PERSONEN
Zin om er spontaan op uit te trekken? Doe jezelf één van de vlugste in tentenland 
cadeau: de nieuwe 2 Seconds. Deze 3-persoonstent, die je even snel opzet als je 
hem weer opvouwt, is eco-ontwikkeld met Fresh & Black-technologie die je koelte 
en donkerte schenkt zodat je in alle rust kan slapen.
Ref: 8576110

€200

5 J.8,2 KG 71x22x22 CM

QUECHUA

2 SECONDS EASY BLAUW - 2 PERSONEN
Onze ontwikkelaars ontwierpen deze handige tweepersoonstent die je in een paar 
minuten opzet. Zo ben je steeds vertrekkensklaar!
Ga voor het neusje van de zalm van de pop-uptenten: de nieuwe 2 Seconds, die 
je snel opzet ... en even snel weer opvouwt. Zo win je tijd om nog meer van je 
vakantie te genieten!
Ref: 8513472

€85

3 J.4,3 KG 59x20X20 CM



CAMPING COLLECTION 2022
GEZINSTENTEN14

QUECHUA

ARPENAZ 4.1 - 4 PERSONEN
Ons team van fervente kampeerders ontwikkelde deze koepeltent voor vier 
kampeerders die een tent willen met 1 slaapcompartiment en een grote leefruimte.
Ons doel? Je een gemakkelijk op te zetten tent met boogstokken bieden, met een 
leefruimte waar je kunt staan. Een uitstekende keuze om te kamperen als koppel, 
met het gezin of met vrienden! Ref: 8378237

€120

GEZINSTENTEN

QUECHUA

ARPENAZ 4.1 FRESH & BLACK - 4 PERSONEN
Onze ontwikkelaars ontwierpen deze koepeltent voor vier kampeerders die een tent 
willen met al geplaatste binnentent en een grote leefruimte.
Ons doel? Je een koepeltent bieden die gemakkelijk op te zetten is en met onze 
Fresh&Black-technologie. De tent is binnenin koeler en donkerder, zo kies je zelf op 
welk tijdstip je wakker wordt! Ref: 8492957

€180

Met de Fresh & Black-technologie kun je slapen
in het donker en de koelte.

Een ventilatievenster op het vloerniveau van de kamer
vernieuwt de lucht en verbetert de luchtkwaliteit van je tent.

Ontdek al onze grote kampeertenten die speciaal zijn ontwikkeld 
om je maximaal comfort te bieden. Je kunt kiezen uit twee 
technologieën van opzetten: het traditioneel opzetten met 
tentharingen of het opblaasbare opzetten met een alles-in-één 
constructie. De gezinstenten hebben 1 tot 4 kamers en zijn 
ontwikkeld voor 4 tot 8 personen.

3 J.9,8 KG 69x24x24 CM 3 J.10 KG 65x30x25 CM
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QUECHUA

ARPENAZ 4 - 4 PERSONEN
Ons team, bestaande uit fervente kampeerders, ontwikkelde deze vierpersoonstent 
met een leefruimte waar je beschut zit.
Ref: 8322425

€90

QUECHUA

AIR SECONDS 4.1 - 4 PERSONEN
Ons team ontwikkelde deze tent met opblaasbare tentbogen voor 4 kampeerders 
die een comfortabele tent willen met 1 slaapcompartiment en een grote 
leefruimte. Ons doel? Je een opblaasbare all-in-one tent met al ingehangen 
binnentent bieden. Perfect voor wie geen tijd wil verliezen met het opzetten van de 
tent. Ref: 8384152

€205

Zet je tent snel op met de opblaastechnologie
en geniet volop van je verblijf. 

De gezinstent voor 4 personen full option:
kampeer alsof je thuis bent!

QUECHUA

AIR SECONDS 4.1 FRESH & BLACK - 4 PERSONEN
Opblaastent Air Seconds 4.1 F&B voor vier kampeerders die twee aparte kamers 
willen en een ruime leefruimte. Een eco-ontwerp van ons ontwikkelingsteam.
Onze motivatie? Een opblaastent ontwikkelen die je heel eenvoudig opzet, met 
de voordelen van Fresh & Black-technologie. Deze tent is koeler en donkerder, jíj 
beslist hoe laat je wakker wordt! Ref: 8648382

€350

3 J.12,5 KG 75x30x32 CM 5 J.15 KG 75X35x35 CM

3 J.6,7 KG Ø 23x57 CM
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QUECHUA

ARPENAZ 4.2 - 4 PERSONNES
Ons team ontwikkelde deze koepeltent voor vier kampeerders die een tent willen 
met twee aparte slaapcompartimenten en grote leefruimte.
Ons doel? Je een ruime tent bieden, met tentbogen om snel op te zetten en met 
een grote leefruimte. De twee slaapcompartimenten zijn ideaal voor wie kampeert 
met het gezin of met vrienden!
Ref: 8562098

€160 QUECHUA

ARPENAZ 4.2 FRESH & BLACK - 4 PERSONNES
Ons team ontwikkelde deze koepeltent voor vier kampeerders die een tent willen 
met twee aparte, al ingehangen binnententen en een grote leefruimte.
Ons doel? Je een koepeltent bieden die gemakkelijk op te zetten is en met onze 
Fresh&Black-technologie. De tent is binnenin koeler en donkerder, zo kies je zelf op 
welk tijdstip je wakker wordt!
Ref: 8561167

€230

QUECHUA

AIR SECONDS 4.2 F&B
4 PERSONNES
Ons team ontwikkelde de tent 
Air Seconds 4.2 F&B voor 
vier kampeerders die een 
tent willen met twee aparte 
slaapcompartimenten en een grote 
leefruimte.
Ref: 8572950

€450

QUECHUA

HANDPOMP 5,2L
Hoge druk snel opblaasbaar.
Perfect voor opblaasbare tenten.
Ref: 8243066

€20

3 J.11,7 KG 60x26x26 CM 3 J.12,5 KG 60x30x30 CM

5 J.18,5 KG 75x37x37 CM



Polykatoen (ook wel genaamd 
technisch katoen) biedt heel wat 
voordelen: 

• een betere weerstand tegen uv-
stralen  

• een beter ademend vermogen dan 
een traditionele tent uit polyester  

• een langere levensduur  

• een lichtere tent dan een tent uit 
100% katoen  

• een aangenamere leefomgeving, 
bijvoorbeeld op geluidsvlak. Je 
zal wel erg waakzaam moeten 
zijn, omdat polykatoen een stof is 
die speciale aandacht vraagt bij 
het drogen en schoonmaken van 
vlekken

Omdat een deel van de tent van katoen 
is gemaakt, moet het doek absoluut 
droog zijn voordat je hem opbergt, 
dit om schimmel te voorkomen. Ook 
belangrijk is om het doek schoon te 
houden en vlekken zo vlug mogelijk te 
verwijderen. Het stof veeg je best af 
met een zachte borstel.

WAAROM KIEZEN 
VOOR POLYKATOEN?

ONDERHOUD VAN 
POLYKATOEN

CAMPING COLLECTION 2022
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QUECHUA

AIR SECONDS 4.2 POLYKATOEN - 4 PERSONEN
Onze ontwikkelaars, zelf ervaren kampeerders, ontwierpen deze opblaastent Air Seconds 4.2 Polykatoen
voor vier kampeerders die twee aparte kamers willen en een ruime leefruimte.
Onze motivatie? Het ontwikkelen van een opblaasbare tent die je heel makkelijk opzet en die is uitgerust met 
onze polykatoen-component voor meer comfort en duurzaamheid! Inclusief isolatiemat. Lang moge ze leven,
je tent! Ref: 8648415

€950

5 J.37,3 KG 86x56x46 CM



QUECHUA

ARPENAZ 6.3 - 6 PERSONEN
Ons team van kampeerders ontwikkelde deze koepeltent voor zes kampeerders die 
een tent willen met drie aparte slaapcompartimenten en een grote leefruimte.
Onze motivatie? Je een ruime tent bieden, met boogstokken om snel op te zetten 
en met een grote leefruimte. De drie slaapcompartimenten zijn ideaal voor wie 
kampeert met het gezin of met vrienden!
Ref: 8603881

€300

CAMPING COLLECTION 2022
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QUECHUA

ARPENAZ 5.2 FRESH & BLACK - 5 PERSONEN
Ons team ontwikkelde deze koepeltent voor vijf kampeerders die een tent willen 
met twee aparte, al geplaatste slaapcompartimenten en een grote leefruimte.
Onze motivatie? Je een koepeltent bieden die gemakkelijk op te zetten is en met 
onze Fresh&Black-technologie. De tent is binnenin koeler en donkerder, kies zelf op 
welk tijdstip je wakker wordt! Ref: 8500620

€320 QUECHUA

 ARPENAZ 6.3 FRESH & BLACK - 6 PERSONEN
Ons team ontwikkelde de koepeltent Arpenaz 6.3 F&B voor zes kampeerders die 
een tent willen met drie aparte slaapcompartimenten en een grote leefruimte.
Onze motivatie? Je een koepeltent bieden die gemakkelijk op te zetten is en met 
onze Fresh&Black-technologie. De tent is binnenin koeler en donkerder, kies zelf op 
welk tijdstip je wakker wordt! Ref: 8562483

€450

3 J.16 KG 60x36x36 CM 3 J.21 KG 60x40x40 CM

3 J.17 KG 60x30x30 CM



QUECHUA

AIR SECONDS 6.3 FRESH & BLACK - 6 PERSONEN
Ons team ontwikkelde deze tent met opblaasbare tentbogen voor zes kampeerders 
die een tent willen met drie aparte slaapcompartimenten en een grote leefruimte.
Onze motivatie? Een tent ontwikkelen die je razendsnel opzet, uitgerust met ons 
Fresh&Black-concept. De tent is binnenin koeler en donkerder, kies zelf op welk 
tijdstip je wakker wordt! Ref: 8584571

€650

CAMPING COLLECTION 2022
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We raden je aan om de 
luchtkussens op te pompen tot 
een druk van 7 PSI, met onze rode 
Quechua-pomp van 5,2 liter. 

Het simpelste is om de tent op 
te zetten met zijn tweeën, maar 
opzetten in je eentje kan best.

OPBLAASBARE TENTEN: 
OPZETTEN EN WEER 
OPVOUWEN

QUECHUA

AIR SECONDS 5.2 FRESH & BLACK - 5 PERSONEN
Ons team ontwikkelde de tent Air Seconds 5.2 F&B voor vijf kampeerders die een 
tent willen met twee aparte slaapcompartimenten en een grote leefruimte.
Onze motivatie? Een tent ontwikkelen die je razendsnel opzet, uitgerust met ons 
Fresh&Black-concept. De tent is binnenin koeler en donkerder, kies zelf op welk 
tijdstip je wakker wordt! Ref: 8584565

€550

5 J.21,8 KG 85x35x35 CM

5 J.25,9 KG 85x38x38 CM

20€
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QUECHUA

AIR SECONDS 6.3 POLYKATOEN - 6 PERSONEN
Onze ontwikkelaars (zelf ervaren kampeerders) ontwierpen deze opblaasbare 
tent Air Seconds 6.3 Polykatoen, voor zes kampeerders die graag drie aparte 
kamers hebben en een ruime leefruimte. Onze motivatie? Het ontwikkelen van 
een opblaasbare tent die je heel makkelijk opzet en die is uitgerust met onze 
polykatoen-component voor meer comfort en duurzaamheid!
Inclusief isolatiemat. Lang moge ze leven, je tent! Ref: 8611649

€1250

3 J.45,9 KG 97x48x53 CM
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OPVOUWBARE
TROLLEY

QUECHUA

Gemakkelijk tot aan je 
kampeerplek te rijden.
Ideaal voor grote tenten.
Ref: 8578469

€80

QUECHUA

AIR SECONDS 8.4 FRESH & BLACK - 8 PERSONEN
Ons team ontwikkelde deze tent met opblaasbare tentbogen voor acht 
kampeerders die een tent willen met vier aparte slaapcompartimenten en een 
grote leefruimte. Onze motivatie? Een tent ontwikkelen die je razendsnel opzet, 
uitgerust met ons Fresh&Black-concept. De tent is binnenin koeler en donkerder, 
kies zelf op welk tijdstip je wakker wordt!
Ref: 8492638

€850

5 J.30 KG 85x38x43 CM

QUECHUA

TROLLEY ALL ROAD
Deze allroad trolley kan je bovendien gemakkelijk en 
compact opvouwen. Ref: 8611651

€120

OPVOUWBARE TROLLEY
Ontworpen om je materiaal gemakkelijker te vervoeren 
tot aan je kampeerplek. Ref: 8309229

€25



De milieu-impact van een pop-up tent komt overeen met meer dan 3.000 km met 
de auto. Om deze impact te beperken kunnen alle Quechua- en Forclaz-tenten 
worden gerepareerd! Moet er een tentharing of een kamer vervangen worden?

CAMPING COLLECTION 2022
HERSTEL...22

HERSTEL...

• je contacteert de werkplaats van je DECATHLON-
winkel om je tent te laten herstellen. Hier vind je 
diverse diensten, zoals reparatie van tentharingen, 
het vervangen van het dubbel dak, enz. 

• je bezoekt de website van de dienst na verkoop, 
waar je advies, video’s en tutorials vindt die je stap 
voor stap begeleiden bij de reparatie van je tent. 
Je kunt via de DNV-site ook de reserveonderdelen 
kopen die je nodig hebt voor je tent. 

JE HEBT TWEE OPTIES:

QUECHUA

ZELFKLEVEND REPARATIEDOEK
Universele, waterdichte en stevige zelfklevende reparatielapjes voor allerhande 
snelle reparaties. Superkrachtige lijm die op talloze materialen hecht.
Ref: 8584596

€5

Wist je dat een goed onderhouden 
product langer meegaat? Ontdek 
welke services we bieden voor 
het herstel en onderhoud van je 
product en verleng de levensduur 
ervan.



EN ACCESSOIRES
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1.

10 TENTHARINGEN IN STAAL
Een set aanbieden om verloren of verbogen 
tentharingen te vervangen. Ref: 1163836

€51. VOUWSCHEP MET HOUWEEL 
Schep of houweel? Je hoeft niet meer te kiezen, nu 
heb je de 2 in 1! Ref: 8582741

€134.

6 TENTHARINGEN - HARDE BODEM
Erg stijve en solide haringen om je tent vast te zetten 
in harde of steenachtige grond. Ref: 8358158

€92. HAMER
Voor het gemakkelijk en zonder verwondingen plaatsen 
en verwijderen van tentharingen. Ref: 8358212

€55.

10 HOEKHARINGEN - ZACHTE BODEM
V-vormige tentharingen om je tent goed vast te 
zetten in losse of zachte grond. Ref: 1163542

€63. BESCHERMKAPJE VOOR TENTHARINGEN
Trek dit beschermkapje over een tentharing, zo valt 
hij goed op. Ref: 8584578

€76. WATERDICHT GRONDZEIL
Extra bescherming voor uw tent 2 x 2,5m (bestaat 
ook in 3 x 4m). Ref: 1163704

€127.

1.

2.
4.

3.

5.

6.

7.
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MAAK HET JEZELF 
MAKKELIJK

BASE AIRSECOND
FRESH

QUECHUA

Opblaasbare dagtent bieden die ruim 
genoeg is voor 8 personen. Je zit 

goed beschermd dankzij de 3 deuren 
met muggengaas.

Ref: 8584545

€320

QUECHUA

AUVENT ARPENAZ FRESH
Je wil ruimte? Breid de leefruimte van je gezinstent uit met de luifel Auvent 
Arpenaz Fresh en zijn exclusieve Fresh-stof die de warmte onder de tentdoek 
beperkt. Aanpasbaar aan alle gezinstenten!
Ref: 8648418

€75

2 J.4,5 KG 85x16x15 CM

QUECHUA

SCHUILTENT ARPENAZ FRESH INSTANT CANOPY
Onze ontwikkelaars, zelf ervaren kampeerders, ontwierpen deze Arpenaz Fresh 
Instant Canopy-schuiltent voor acht kampeerders die hun afgeschermde gebied 
willen uitbreiden. Onze motivatie? Je een grote opblaasbare leeftent aanbieden die 
tot 8 personen kan huisvesten.
Ref: 8648483

€150

2 J.14,5 KG 118x30x21 CM
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QUECHUA

DAGTENT BASE CONNECT 
AIRSECOND FRESH
Ons team van fervente 
kampeerders ontwikkelde deze 
dagtent met opblaasbare bogen 
voor zes kampeerders. Je maakt de 
tent vast aan een tent of camper.
Ons doel? Een opblaasbare tent 
ontwikkelen die je aan je tent of 
camper kunt koppelen. De tent 
beschermt je tegen zon en regen. 
Met grondzeil en luifelstokken.
Ref: 8561168

€300

2 J.13 KG 77x29x29 CM

QUECHUA

DAGTENT ARPENAZ BASE DPB
Ons team, zelf ervaren kampeerders, eco-ontwikkelden de Arpenaz Base-dagtent 
voor zes kampeerders die meer leefruimte willen en bescherming tegen zon, regen 
en insecten. Onze motivatie? Je een dagtent met tentharingen bieden die je vlotjes 
opzet. Ideaal voor een grote woonruimte. Dankzij zijn zelfdragende structuur kun je 
hem heel gemakkelijk verplaatsen.
Ref: 8648391

€100

2 J.8 KG Ø18x57 CM

QUECHUA

DAGTENT ARPENAZ BASE FRESH
Ons team ontwikkelde deze dagtent voor tien kampeerders die hun leefruimte 
willen vergroten en zich willen beschermen tegen zon, regen, wind en insecten.
Ons doel? Je een grote, vrijstaande dagtent bieden, ruim genoeg voor 10 personen. 
Je zit goed beschermd dankzij de 3 deuren en het muggengaas.
Ref: 8554912

€180

2 J.11,6 KG 89x22x30 CM



WINDSCHERM
Ons team ontwikkelde 
dit windscherm dat je 
beschermt tegen de 
wind of voor privacy 
zorgt op je kampeerplek 
(4x1,45m).
Ref: 8357445

€301.

1.

2.

3.

QUECHUAQUECHUA QUECHUA

SCHUILTENT 2 SECONDS 0PLAID - 140x170 CM PLAID - 210x170 CM
Het beschermt je tegen de zon en tegen lichte wind of 
isoleert van de grond. Ref: 8242945

Dankzij de waterafstotende coating ben je goed 
beschermd tegen een natte grond. Ref: 8584464

0m comfortabel op de grond te zitten tijdens een 
picknick. Ref: 8615577

QUECHUA

SCHUILTENT ARPENAZ 0 COMPACT
Eenvoudig en uiterst compact schuiltentje bieden dat 
je overal kunt meenemen. Ref: 8562175

€15 QUECHUA

SCHUILTENT ARPENAZ 0 XL FRESH
Simpel en heel compact: je kan hem overal met je 
meenemen in je rugzak. Ref: 8669927

€45

€25€12 €20

TARP L 
Meer ruimte nodig? Onze teams ontwikkelden deze tarp 
om kampeerders meer leefruimte te bieden of je buiten te 
beschermen tegen de weerselementen. Vergroot op eenvoudige 
wijze je leefruimte met deze tarp en geniet samen met anderen 
van schaduw ... of bescherming tegen de regen! Ref: 8544366

€252.

5 J.2,3 KG 54x20x10

CAMPING COLLECTION 2022
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TARP FRESH L
Onze teams ontwikkelden deze tarp om kampeerders meer 
leefruimte te bieden of je buiten te beschermen tegen de 
weerelementen. Vergroot op eenvoudige wijze je leefruimte 
met deze tarp en geniet samen met anderen van schaduw ... of 
bescherming tegen de regen! Ref: 8572388

€403.

5 J.2,3 KG 54x20x10



4.

QUECHUA

INSTANT CAMPING SCHUILTENT
2 SECONDS EASY XL FRESH
Doe jezelf een supersnelle schuiltent cadeau:
de nieuwe 2 Seconds Easy XL Fresh, even snel opgezet als 
opgevouwen. De Fresh-stof vermindert de warmte en beschermt 
je tegen de zon (UPF 50+). Ref: 8596792

€65

QUECHUA

SCHUILTENT 2 SECONDS 0 XL FRESH
Deze 2 Seconds Fresh shelter voor 2 volwassenen biedt beschutting tegen de zon, 
lichte wind en de grond (UPF 50+). Ref: 8734851

€35

CAMPING COLLECTION 2022
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TARP MH FRESH XL
Meer ruimte nodig? Onze teams ontwikkelden deze XL tarp om kampeerders 
meer leefruimte te bieden of je buiten te beschermen tegen de weerselementen.
Vergroot op eenvoudige wijze je leefruimte met deze XLrp en geniet samen met 
anderen van schaduw ... of bescherming tegen de regen! De exclusieve Fresh-
stof vermindert het warmtegevoel onder de tarp. Ref: 8576043

€654.

5 J.5,2 KG 45x20x20
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ZO VRIJ
ALS EEN VOGEL !

ROOF TOP TENT 500
FRESH & BLACK - 2P

QUECHUA

€1190

Onze ontwikkelaars ontwierpen deze 
eenvoudige en snelle daktent die je 
kan plaatsen op imperiaalsystemen, 
zodat je je kan verplaatsen zoals het 
je uitkomt. Gun jezelf meer comfort 
met een grote woonruimte en een 
dikke matras. Geniet zelfs in het hart 
van de zomer van koelte met Fresh & 
Black-technologie. Je zet hem op in 
minder dan 5 minuten!
Ref: 8642422

5 J.

52 KG 146x123x35 CM
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QUECHUA

VAN TOP TENT MH500 FRESH & BLACK
Behoefte aan vrijheid? Onze teams ontwikkelden deze eenvoudig en snel op te zetten opblaasbare daktent voor 
je camper, zodat je gaat en staat waar je maar wilt. Kies voor meer comfort met een echt bed met opblaasbaar 
matras. Ook in volle zomer slaap je lekker fris dankzij de Fresh&Black-stof en de verduisterde ruimte van de tarp 
Fresh. Ref: 8575763

€650

QUECHUA

QUECHUA

QUECHUA

QUECHUA

AUVENT DAKTENT

SCHOENEN TAS

ONDER MATRAS

HOESLAKEN

Ontworpen om de leefruimte van uw MH500 2P 
Rooftop Tent uit te breiden. Ref: 8734596

Stadsschoenen of wandelschoenen? Neem ze allebei, 
je hebt plaats! Ref: 8739049

Beperk de condensatie onder de matras dankzij deze 
honingraatlaag. Ref: 8739048

Maak uw nachten in de MH500 2P Rooftop Tent nog 
comfortabeler. Ref: 8739042

€195

€15

€50

€30
5 J.

16,4 KG 59x19x19 CM



SLAAP-
WEL!

MATRAS ULTIM COMFORT
70 OF 136 CM

QUECHUA

Ons team ontwikkelde dit heel dikke, 
zelfopblazende luchtbed voor kampeerders 
die hetzelfde comfort als thuis zoeken.
Ons doel? Je een heel dik zelfopblazend 
luchtbed bieden dat je kunt combineren 
en eenvoudig kunt installeren om je op de 
camping het comfort van thuis te bieden.
Ref: 8595946 / 8611728

Zelfopblaasbaar of niet: er bestaan meerdere systemen om je 
matras in gereedheid te brengen. 

Luchtmatrassen om op te blazen zijn geschikt voor mensen 
die kamperen omdat er meestal een pomp nodig is om ze 
op te blazen. Ze zijn over het algemeen dikker dan andere 
modellen en ze geven je het gevoel van een echte bedbodem. 
Sommige matrassen zijn uitgerust met een tweede ventiel 
dat snel opblazen mogelijk maakt dankzij het venturi-effect, 
waardoor lucht sneller in de matras wordt geblazen. 

Er bestaan ook zelfopblaasbare luchtmatrassen. Deze 
bestaan uit een waterdichte buitenlaag gelijmd op open 
cel-schuim waarin lucht circuleert. Wanneer je de matras 
ontvouwt, krijgt hij zijn vorm en dikte terug en vult hij zich 
met lucht. Zelfopblaasbare matrassen vullen zichzelf 
gewoonlijk tot 60%, gewoon door het ventiel open te laten. 
Vervolgens moet je alleen maar wat verder opblazen met 
de mond, om de druk aan te passen aan het comfort dat je 
graag hebt.

WELKE MATRAS TE KIEZEN?

€90

€160

CAMPING COLLECTION 2022
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QUECHUA

ZELFOPBLAASBARE MATRAS BASIC
Onze ontwikkelaars bedachten de mat Basic voor wie af en toe gaat kamperen en 
een model zoekt dat zo geïnstalleerd is en zo min mogelijk plaats inneemt.
Ons doel? Je een zelfopblazend én budgetvriendelijk slaapmatje bieden! Dit matje 
van 60 cm is compact en zo opgeblazen. Ideaal voor je kampeerbed!
Ref: 8575620

€20

QUECHUA

ZELFOPBLAASBARE MATRAS ARPENAZ COMFORT
Onze ontwikkelaars, zelf ervaren kampeerders, hebben deze dikke, zelfopblaasbare 
Comfort matras eco-ontworpen voor een kampeerder op zoek naar zowel comfort 
als installatiegemak. Onze motivatie? Je een aaneenritsbare en milieuvriendelijke 
matras bieden van 65 cm of 132 cm dik, voor optimaal comfort op de camping.
Ref: 8601381 / 8733136

€100
€45
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POMP DUBBELE ACTIE PLP100 NH
Snel en efficiënt opblazen van alle soorten 
producten tot 10 PSI. Ref: 8601387

€255.

REPARATIEPLAKKERS
Universele plakkers, geschikt voor al onze 
luchtbedden uit de Air-reeks. Ref: 8640350

€51. HANDPOMP DUBBELE ACTIE 4L
Om uw kampeermatten snel en efficiënt op te 
blazen. Ref: 8543065

€123. ELEKTRISCHE POMP
Voor het moeiteloos opblazen van uw 
campingmatras. Ref: 8606642

€186.

VOETPOMP
Ons team, zelf kampeerders, ontwikkelde deze voet- 
pomp om een luchtbed op te blazen. Ref: 8543062

€92. HANDPOMP DUBBELE ACTIE 5.2L
Snel, efficiënt, precies en krachtig opblazen.
Ref: 8243066

€204. OPLAADBAAR POMP
Met zijn oplaadbare accu maakt hij het opzetten van 
uw kamp snel en gemakkelijk. Ref: 8561203

€357.

QUECHUA QUECHUA QUECHUA

MATRAS AIR BASIC
70, 120 OF 140 CM

MATRAS AIR COMFORT
70, 120 OF 140 CM

MATRAS AIR SECONDS
80 OF 140 CM

Ons team ontwikkelde het luchtbed Air Basic 
voor kampeerders en -sters op zoek naar een 
betaalbaar, comfortabel luchtbed.
Ref: 8561144 (70 cm - €16)
8561149 (120 cm - €24)
8561145 (140 cm - €26)

van van van

Onze ontwikkelaars (zelf kampeerders) 
ontwierpen deze Air Comfort-matras met een 
vlakke slaapstructuur voor een kampeerder/
kampeerster op zoek naar meer comfort.
Ref: 8648441 (70 cm - €30)
8648442 (120 cm - €35)
8648443 (140 cm - €40)

Ons team, zelf kampeerders, ontwikkelde de Air 
Seconds voor de kampeerder die op zoek is naar 
een erg comfortabel, dik luchtbed dat heel snel te 
installeren is.
Ref: 8356244 (80 cm - €45)
8356245 (140 cm - €55)

€16 €30 €45

1.

2.

3. 6.

4.

5.

7.



€20
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QUECHUA QUECHUA

VELDBED BASIC - 60 CM VELDBED SECOND - 65 CM
Ons team, zelf kampeerders, ontwikkelde dit veldbed voor kampeerders die zich 
willen isoleren van de grond en een zo compact mogelijk bed willen.
Ons doel? Je een laag en compact veldbed voor de camping bieden. Het veldbed 
is heel makkelijk op te zetten en af te breken zodat je snel geïnstalleerd bent op je 
kampeerplek. Ref: 8595950

Ons team, zelf kampeerders, ontwikkelde dit veldbed voor kampeerders die zich 
willen isoleren van de grond om te slapen.
Onze motivatie? Je een praktisch veldbed bieden dat gemakkelijk te installeren en 
weer op te vouwen is.
Ref: 8595947

€35 €50

QUECHUA

OPBLAASBAAR CAMP BED AIR - 70 CM
Ons team, zelf kampeerders, ontwikkelde dit opblaasbaar veldbed voor wie 
tijdens het kamperen net zo lekker wil slapen als in zijn eigen bed!
Ons doel? Innoveren door je een opblaasbaar veldbed van 70 cm te bieden! Je 
kunt er twee aan elkaar vastmaken om met twee te slapen en krijgt er 5 jaar 
garantie op. Opgelet, matje niet meegeleverd.
Ref: 8595949

€75

SLAAP...
ALSOF JE THUIS BENT!
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QUECHUA

HANGMAT COMFORT - 350 x 175 CM
Een veelzijdige hangmat ontwikkelen om overal 
comfortabel te slapen! Ref: 8601390

€25

QUECHUA

STAANDER VOOR HANGMAT
Ons team van kampeerders selecteerde deze staander om je hangmat te installeren en te genieten van je 
welverdiende rust. Een hangmat is ideaal om echt van de zomer te genieten. In deze staander kan je je favoriete 
hangmat hangen, voor een comfortabele siësta buiten. Hij is compatibel met ieder type hangmat.
Ref: 8657029

€95

QUECHUA

HANGMAT BASIC - 300 x 152 CM
Ze is handig en veelzijdig.
Ref: blauw 8601388 - oranje 8616837

€15

TWEEPERSOONSHANGMAT ULTIM CONFORT
POLYKATOEN- 350 x 181 CM

QUECHUA

Een veelzijdige hangmat ontwikkelen om 
overal comfortabel te slapen! Een licht en 
handig model, dat je razendsnel installeert.
Ref: 8616839

€45

QUECHUA

QUECHUA

QUECHUA

HOOFDKUSSEN AIR BASIC

HOOFDKUSSEN CONFORT

HOOFDKUSSEN ULTIM COMFORT

Voor je nachten in de camping of op bivak.
Ref: 8677189

Een perfecte bondgenoot voor al uw 
kampeer- en bivaknachten. Ref: 8549582

Met traagschuim om tijdens het kamperen 
te slapen zoals thuis. Ref: 8549585

€5

€6

€20

QUECHUA

GERECYCLEERD HOOFDKUSSEN 
ULTIM COMFORT
Product op basis van schuimkorrels, met 
vormgeheugen. Ref: 8666746

€19



SLAAPZAKKEN

Ontdek al onze kampeerslaapzakken. Je keuze moet 
gebaseerd zijn op de koudste temperatuur waarin je voorziet 
de nacht door te brengen. Al onze slaapzakken hebben een 
garantie van 5 jaar!

CAMPING COLLECTION 2022
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QUECHUA

SLAAPZAK ARPENAZ 20°
Onze ontwikkelaars, zelf fervente kampeerders, 
ontwierpen deze slaapzak waar je comfortabel in 
slaapt bij temperaturen rond 20°C.
Hij is ook om te vormen tot deken.
Ref: 8513486

€12 QUECHUA

SLAAPZAK ARPENAZ 15°
Onze ontwikkelaars, zelf kampeerders, ontwierpen 
deze slaapzak Arpenaz 15° waar je comfortabel in 
slaapt bij temperaturen rond 15°C.
Hij is ook om te vormen tot deken.
Ref: 8737673

€18 QUECHUA

SLAAPZAK ARPENAZ 10° 
Onze ontwikkelaars, zelf kampeerders, ontwierpen 
deze slaapzak Arpenaz 10° waarin je comfortabel 
slaapt bij temperaturen rond 10°C.
Hij is ook om te vormen tot deken.
Ref: 8513489 / 8543075

€25
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QUECHUA

TWEEPERSOONS SLAAPZAK ARPENAZ 10°
Onze ontwikkelaars, zelf kampeerders, ontwierpen deze slaapzak Arpenaz 10° Dubbel waarin je comfortabel met 
2 personen slaapt bij temperaturen rond 10°C. Ons doel? Je een dubbele slaapzak voor 2 personen bieden met 
een volledige rits zodat hij ver te openen is. Hij is ook om te vormen tot deken. 5 jaar garantie!
Ref: 8612374

€45

De wijze van onderhoud van een 
slaapzak hangt af van zijn vulling. Je 
hebt een watten slaapzak? 

• Stop je slaapzak in de trommel van 
de wasmachine.  

• Voeg twee of drie tennisballen toe 
(nieuwe ballen of anders ballen 
die je voorafgaand hebt gereinigd 
met bleekmiddel). Deze ballen 
zorgen voor een beter uitkloppen 
van de slaapzak en dus een betere 
reiniging, zonder hem evenwel te 
beschadigen.  

• Start een programma van 30°, maar 
zonder droogzwieren.  

• Droog de slaapzak in de open lucht.  

• Je hebt een donzen slaapzak? De 
gulden regel is om je slaapzak zo 
min mogelijk te wassen! Dit gezegd 
zijnde, als je hem toch wilt wassen, 
doe je het zo:  

• Stop je slaapzak binnenstebuiten 
gedraaid in de trommel van de 
wasmachine.  

• Voeg twee of drie tennisballen toe 
(nieuwe ballen of anders ballen 
die je voorafgaand hebt gereinigd 
met bleekmiddel). Deze ballen 
zorgen voor een beter uitkloppen 
van de slaapzak en dus een betere 
reiniging, zonder hem evenwel te 
beschadigen.  

• Start een programma op 30°, op 
fijne was, en gebruik daarbij een 
speciaal donswasmiddel. 

• Spoel meermaals en zwier heel en 
zachtjes en langzaam uit.  

• Stop de slaapzak in de wasdroger 
op en lage temperatuur, met een 
programma fijne was, nog altijd met 
tennisballen.  

• Laat verder drogen in open lucht 
(liefst in de volle zon), dit aan 
beide zijden, om donsproppen te 
voorkomen. 

Let er alleszins op dat je slaapzak droog 
is voordat je hem opbergt.

HOE MAAK JE
JE SLAAPZAK 
SCHOON?
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Hoewel het een natuurlijk materiaal is, heeft de katoenteelt 
een milieu- en een sociale impact. 

Deze effecten komen vooral voort uit de grote hoeveelheid 
water die nodig is voor de katoenproductie, maar ook uit 
het gebruik van pesticiden, die een impact hebben op de 
biodiversiteit, de bodem vervuilen en ook de mensen treffen 
die katoen verbouwen en oogsten. 

Om deze effecten te helpen verminderen, hebben we ons 
ertoe verbonden om ons te bevoorraden met drie meer 
duurzame bronnen: organisch katoen, BCI-katoen (Better 
Cotton Initiative) en gerecycleerd katoen. Katoen uit duurzame 
bronnen vertegenwoordigt momenteel 95% van het katoen dat 
DECATHLON gebruikt.

Om textiel te verven is er niet alleen veel water nodig, maar het 
water uit het verfbad wordt ook afgevoerd als afvalwater. Om 
minder water te verbruiken en te lozen na gebruik, gebruiken 
we slechts één gekleurde draad op twee. Zo verminderen we 
ons waterverbruik en onze impact op het water. 

Bij DECATHLON claimen we ecodesign op een product 
wanneer meer dan 50% van zijn gewicht bestaat uit Biton-
stoffen.

KATOEN: GOED VOOR JOU, 
GOED VOOR DE PLANEET

BITON:
DE SLIMME STOF

QUECHUA

SLAAPZAK ARPENAZ 20° KATOEN
Onze ontwikkelaars, zelf fervente kampeerders, ontwierpen deze katoenen 
slaapzak waarin je comfortabel slaapt bij temperaturen rond 20°C.
Onze motivatie? Je een comfortabele slaapzak bieden in heel aangenaam 
biokatoen. 2 meter lang, geheel open te ritsen tot deken.
Ref: 8595945 / 8595944

€35 QUECHUA

SLAAPZAK ARPENAZ 10° KATOEN
Onze ontwikkelaars, zelf kampeerders, ontwierpen deze katoenen slaapzak
om comfortabel te slapen bij temperaturen rond 10°C.
Onze motivatie? Je een comfortabele slaapzak bieden in heel aangenaam 
biokatoen. 2 meter lang, om te vormen tot deken.
Ref: 8558913

€45
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QUECHUA

Een warme slaapzak in katoen bieden 
voor een optimaal comfort. Om te 
vormen tot deken, je kunt ook de 
capuchon aanpassen. 
Ref: 8492458

€80

SLAAPZAK
ARPENAZ 0° KATOEN
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QUECHUA

S’BED MH500 15°C L 
Ideaal om comfortabel te slapen bij temperaturen rond de 
15°C. Beschikbaar in maat XL (8558813 - €80).
Ref: 8558806

€70 QUECHUA

S’BED MH500 5°C L 
Ideaal om comfortabel te slapen bij temperaturen rond 
de 15°C. Beschikbaar in maat XL (8558803 - €95).
Ref: 8558810

€90

Uitvouwen en slapen maar! Onze ontwikkelaars bedachten deze 
2-in-1-slaapoplossing die je uitvouwt in recordtijd en met minimale 
ruimtevereisten.

SLEEP IN BED MH500

Dekbed

Zelfopblazende matras

Thermisch comfort door 
isolatie (15° of 5°)

Compacter dankzij de 
honingraatstructuur
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EKEN VAN GERECYCLEERD FLEECE - 150 x 130 CM
We ontwierpen deze fleece deken die je kan gebruiken als extra laag op je 
slaapzak of om je warm te houden bij het kampvuur. Ref: 8606450

€82.

DRAAGHOES
Een hoes ontwikkelen om je slaapzak of slaapmatje in te bewaren of mee te 
nemen. Zo nemen ze minder plek in je rugzak in. Ref: 8358158

€51.

LAKENZAK COMFORT KATOEN
Ontdek deze handige lakenzak, bedacht door onze eigen ontwikkelaars. Handig 
wanneer je overnacht in een berghut, of om je slaapzak te beschermen. Ref: 8382712

€154.

LAKENZAK BASIC IN POLYESTER
Ontdek deze handige lakenzak, bedacht door onze eigen ontwikkelaars. Handig 
wanneer je overnacht in een berghut, of om je slaapzak te beschermen. Ref: 8382711

€83.

PLAID
Onze kampeerontwerpers hebben dit deken eco-ontworpen om u te isoleren van de grond of u 
warmte te geven tijdens een picknick op een wandeling, tot aan het kampvuur. Ref: 8650886

€255.

5.

1.

2.

4.

3.



KAMPEREN ALS 
KONINGEN!
Ontdek al onze meubels om je kamp comfortabel mee te maken en je leven te veraangenamen 
tijdens je gezellige momenten met vrienden of familie. 

CAMPING COLLECTION 2022
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OPVOUWBAAR KAMPEERKRUKJE
Dit lichte en compacte krukje neem je gemakkelijk 
overal mee naartoe.
Ref: 8504370

€92.

DRIEPOOT KRUKJE
Dit lichte en compacte driepootkrukje neem je 
gemakkelijk overal mee naartoe.
Ref: 8387460

€6501.

KAMPEERSTOEL BASIC
Ons team van kampeerders ontwikkelde deze 
compacte vouwstoel voor de camping.
Ref: 8576904

€134.

VOUWSTOEL BASIC
Comfortabele vouwstoel met armleuningen. 
Uiteraard hebben ze gedacht aan een handige 
bekerhouder! Ref: 8573879 / 8573880

€165.LAGE OPVOUWBARE STOEL MH100
Deze lichte en gemakkelijk mee te nemen stoel 
is de ideale oplossing om comfortabel te zitten, 
overal. Ref: 8576113

€123.

GROTE VOUWSTOEL BASIC XL
Ons doel? Je een grote campingstoel bieden 
die zowel comfortabel, stevig als compact is. 
Onmisbaar als je gaat kamperen! Ref: 8575772

€256.

6.

5.

1.

2.

4.

3.
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LAGE OPVOUWBARE
KAMPEERSTOEL MH500

QUECHUA

Ideaal om te ontspannen en aan een laag 
tafeltje te eten! De stoel is ultracompact, hij 
neemt bijna geen plaats in in je koffer.
Ref: 8575849 / 8492643

€35

LAGE OPVOUWBARE
KAMPEERSTOEL MH500 XL

QUECHUA

Gun jezelf onnavolgbaar comfort na een 
dagje wandelen. Ideaal om te ontspannen 
en aan een laag tafeltje te eten! De stoel is 
ultracompact, hij neemt bijna geen plaats in 
in je koffer. Ref: 8512943

€50
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Met hoofdsteun, twee 
armleuningen en vooral een 
brede rugleuning die je in 
verschillende standen kan 
zetten. Ref: 8575887

COMFORTABELE
VOUWSTOEL

QUECHUA

€50

3-VAKS KAMPEERORGANIZER
Om al je persoonlijke spullen bij de hand 
te houden in je kampeerstoel. Ref: 8603149

€10

KAMPEERVOETBANKJE
Om je voeten en benen op te laten rusten wanneer 
je relaxt in je kampeerstoel. Ref: 8603153

€16

QUECHUA QUECHUA QUECHUA

COMFORTABELE VOUWSTOEL
VOOR DE CAMPING

COMFORTABELE VOUWSTOEL
MET ARMLEUNINGEN

COMFORTABELE EN VERSTELBARE 
VOUWSTOEL - CHILL MEAL

Onze ontwikkelaars, zelf fervente kampeerders, 
ontwierpen de vouwstoel Comfort waarmee je 
comfortabel aan een tafel kan zitten op de camping.
Ons doel? Je een uiterst comfortabele en 
milieuvriendelijke stoel bieden om aan tafel te zitten. 
Deze stoel heeft twee armleuningen en een luchtige 
zitting en rugleuning. Ref: 8575884

Onze ontwikkelaars, zelf fervente kampeerders, 
ontwierpen deze comfortabele vouwstoel met 
armleuningen. De ademende en luchtige stof is ideaal 
bij warm weer. Ons doel? Je een heel comfortabele 
kampeerstoel bieden. Deze stoel heeft een volledig 
verluchte rugleuning en 2 armleuningen. Je kan hem 
ook opvouwen! Ref: 8575886

Onze ontwikkelaars ontwierpen de milieuvriendelijke 
stoel Chill Meal. Een comfortabele vouwstoel om aan 
een tafel te zitten of te relaxen op de camping.
Ons doel? Je een comfortabele kampeerstoel 
aanbieden met hoofdsteun, twee afneembare 
armleuningen, brede zitting en een geventileerde 
rugleuning met 3 standen om te eten, te ontspannen, 
te dutten. Ref: 8615807

€35 €45 €95
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QUECHUA

QUECHUA

VOUWBARE KAMPEERTAFEL
VOOR 4 TOT 6 PERSONEN

VOUWBARE KAMPEERTAFEL
VOOR 6 TOT 8 PERSONEN

Ons team van kampeerders ontwikkelde deze vouwtafel om plaats te bieden voor 6 personen tijdens het 
kamperen. Ons doel? Je een grote, stabiele en stevige kampeertafel bieden waar je comfortabel met 4 of 
behoorlijk met 6 aan kunt zitten.
Ref: 8576847

Ons team van kampeerders ontwikkelde deze grote vouwtafel voor wie gaat kamperen. Je kunt er comfortabel 
met 8 aan zitten om te eten. Ons doel? Je een stabiele en sterke grote kampeertafel bieden. Heel comfortabel 
om met 6 personen aan te eten, ook geschikt om met 8 personen aan te eten.
Ref: 8575785

QUECHUA

OPVOUWBARE KAMPEERTAFEL
VOOR 2 TOT 4 PERSONEN
Ons team van kampeerders ontwikkelde deze 
compacte en opvouwbare tafel voor wie gaat 
kamperen. Je kunt er comfortabel met 4 aan zitten 
om te eten. Ref: 8575781

€20 €45

QUECHUA

OPVOUWBARE KAMPEERTAFEL
VOOR 4 PERSONEN
Ons team van kampeerders bedacht deze vouwbare 
kampeertafel om comfortabel aan te eten met 4 
personen. Ref: 8513509

€35 €85

QUECHUA

LAGE VOUWKAMPEERTAFEL
Een lage en betaalbare tafel die elke sterktetest 
met glans doorstaat. Dit lichte en compacte 
tafeltje is een onmisbaar item voor rondtrekkende 
kampeerders. Ref: 8387455

€15 QUECHUA

LAGE VOUWKAMPEERTAFEL MH100
Dit eenvoudige en handige lage tafeltje past 
perfect in je koffer en is erg comfortabel voor een 
maaltijd met twee.
Ref: 8575568

€20 QUECHUA

LAGE VOUWKAMPEERTAFEL MH500
Deze compacte en stevige lage tafel past 
gemakkelijk in je koffer. Nu kan je op je gemak 
samen eten of een kaartje leggen.
Ref: 8512947

€45
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QUECHUA

AFVALSCHEIDINGSBAK - 80 LITER
Ons team ontwikkelde deze afvalbak van 80 liter in 
samenwerking met 400 kampeerders, om je te helpen 
je afval gemakkelijk te sorteren op de camping.
Ref: 8603396

€20

ZESHOEKIGE TAFEL
TEEPEE - 6P

QUECHUA

Ons doel? Je een stabiele, stevige, 
slimme en zeshoekige kampeertafel 

bieden waar je comfortabel met 6 
aan kunt zitten. Ref: 8615270

€99

QUECHUA

OPVOUWBARE KAMPEERTAFEL MET 4 KRUKJES
VOOR 4 TOT 6 PERSONEN
Ons team van kampeerders ontwikkelde deze vouwtafel om plaats te bieden aan 6 personen
tijdens het kamperen. En je krijgt er ook 4 handige vouwkrukjes bij.
Ref: 8575786

€60
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QUECHUA

COMPACT KAMPEERNACHTKASTJE
Ons team van kampeerders ontwikkelde dit compacte 
nachtkastje om je spullen in op te bergen, te 
organiseren en te beschermen tijdens het kamperen.
Ref: 864559

€16 QUECHUA

OPVOUWBARE EN COMPACTE CAMPINGKAST
Ons team van kampeerders ontwikkelde deze 
opvouwbare en compacte campingkast om je spullen 
in op te bergen, te organiseren en te beschermen op 
de camping. Ref: 864538

€50 QUECHUA

OPVOUWBAAR EN COMPACT OPBERGMEUBEL
Ons team van kampeerders ontwikkelde dit handige 
meubel om je spullen te ordenen en te beschermen. 
Ideaal om buiten te koken.
Ref: 8575890

€60

OPBLAASBARE KAMPEERKAST 
Ons team van kampeerders ontwikkelde 
de opblaasbare Air Seconds kast om je 
spullen in op te bergen, te organiseren en 
te beschermen op de camping.
Ref: 8583026

€65

OPVOUWBAAR KEUKENMEUBEL
Ons team van kampeerders ontwikkelde 
dit grote keukenmeubel voor de camping. 
Je kunt er al je spullen overzichtelijk in 
opbergen. Ref: 8583229

€85
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Onze kampeerontwerpers hebben deze 
grote keuken eco-ontworpen voor uw 
kamp. Met zijn opbergruimte kunt 
u ook uw spullen organiseren. Onze 
motivatie? Om het koken makkelijker 
te maken tijdens het kamperen. Met dit 
milieuvriendelijke meubelstuk hebt u het 
comfort van een echte keuken en kunt 
u uw levensmiddelen en spullen veilig 
opbergen.
Ref: 8648928

KEUKENMEUBEL
XL - GROEN

QUECHUA

€140

De campingkeuken Tepee is een echte innovatie 
die tot in de puntjes werd afgewerkt om gezellig 

te koken op de camping. Het comfort van 
een echte keuken: groot werkblad, spoelbak, 

opbergers, haken, houder voor afvalbak.
Ref: 960034

MULTIFUNCTIONEEL KEUKENMEUBEL 
TEEPEE

QUECHUA

€180
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ALLEN NAAR DE
DOUCHE !

DOUCHEHOKJE 2SECONDS
Zeer compact in opgevouwen toestand, kan hij 
onmiddellijk in elkaar worden gezet. Ref: 8576260

€551.

OPVOUWBARE WASBAK - 8 LITER
Om je te wassen, de was of afwas te doen of om 
water te dragen. Ref: 8576761

€124.BIO MULTIFUNCTIONELE ZEEP
Deze lichte, compacte en organische zeep kan overal 
mee naartoe genomen worden. Ref: 8598405

€72.

DOUCHE SOLAIRE - 10 LITER
De zon warmt het water op en de douche is compact 
op te vouwen als je hem niet gebruikt. Ref: 8513633

€253. ZONNEDOUCHE MET DRUK - 10 L
Dankzij het pompsysteem is het water steeds 
onder druk. Ref: 8650729

€505.

WATER JERRYCAN - 10 LITER
Stevige, gemakkelijk te gebruiken jerrycan creëren 
die opvouwbaar en compact is. Ref: 8513669

€126.

6.

4.

3.

1.

2.

5.



QUECHUA

BL DYNAMO - 50 LUMEN
Onze motivatie? Je garanderen dat je nooit zonder 
licht zit, dankzij deze lamp die op te laden is via usb-
poort. En zelfs bij een lege batterij werkt de lamp nog 
dankzij een dynamosysteem.
Ref: 8676230 / 8676229

€15
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VERLICHTING

QUECHUA

BL100 - 100 LUMEN
Onze ontwikkelaars, zelf fervente kampeerders, maakten deze lantaarn om comfortabel twee personen te 
verlichten. Voor in de tent of buiten. Ons doel? Een krachtige lamp (100 lumen) ontwikkelen die ook nog eens 
compact en veelzijdig is dankzij de drie verschillende standen. Dankzij de riem kun je de lamp overal ophangen.
Ref: 8492468 / 8670110 / 8492467

€10



Hoe weet je welke lichtintensiteit 
te kiezen tussen 40 en 500 lumen? 
Een kampeerlamp heeft zeer 
specifieke functies. Dus: hoe raak je 
er wijs uit? 

De keuze van een lamp is 
gebaseerd op 3 criteria: het 
aantal mensen dat moet worden 
verlicht, de gebruikstijd van de 
lamp en het gebruiksgemak in een 
buitenomgeving. 

• Aantal mensen dat moet 
worden verlicht. 
Ons aanbod omvat lampen 
voor 1 persoon (40 lumen), 
2 personen (100 lumen), 4 
personen (200 lumen) en 
maximaal 8 personen (500 
lumen).  

• Gebruikstijd. 
Hangt samen met het aantal 
branduren van de lamp, 
uitgedrukt in aantal uren bij 
een bepaald vermogen. De 
gemiddelde tijd die we als 
basis nemen is een gebruik 
van 2u30 per nacht. Onze 
aanbod varieert van 1 tot 6 
avonden zonder je lamp te 
moeten opladen of je batterijen 
te moeten vervangen.  

• Gebruikscomfort.  
Hangt af van hoe compact ze 
is: hoe compacter een lamp, 
hoe makkelijker ze is om te 
verplaatsen en vervoeren. De 
vorm van de lamp zorgt voor 
stabiliteit en de mogelijkheid 
om haar op te hangen, en 
ook de mogelijkheid om 
verschillende lichtmodi te 
hebben voor een beter visueel 
comfort.

WAAROP LETTEN 
BIJ HET KIEZEN 
VAN EEN LICHT?

CAMPING COLLECTION 2022
ÉCLAIRAGE 49Ontdek ons volledige assortiment op decathlon.be

QUECHUA

BL100 HERLAADBAAR - 100 LUMEN
Een krachtige lamp (100 lumen) die in verschillende 
situaties uitkomst biedt dankzij zijn 3 lichtstanden. 
Met zijn verstelbaar bandje hang je hem vlot op waar 
je maar wil. Bestand tegen regen.
Ref: 8579848

€20

QUECHUA

BL200 HERLAADBAAR - 200 LUMEN
De ideale campinglamp ontwikkelen voor een 
algemene verlichting in de natuur. Erg krachtig (200 
lumen), biedt autonomie, is stevig en kan zelfs tegen 
de regen. Ref: 8584584 / 8584585

€30

CONQUERSPIN 550 OPLAADBARE
De oplaadbare lithium-ion-batterij is een van de 
krachtigste batterijen, ze biedt een betrouwbaar en 
langdurig vermogen en verhoogt de lichtsterkte en 
autonomie van de lantaarn.
Ref: 8387345

€70

QUECHUA

ZONNEPANEEL
Zonnepaneel van 50 watt om tijdens je verblijf op 
de camping dankzij de zon je USB-apparaten op 
te laden. Ref: 8650278

€150

BATTERIJ CAMP 150 WATT
Voor complete autonomie bij het wandelen, 
trekken, of kamperen door de vele mogelijke 
spanningen! Deze krachtcentrale van 150 W zal je 
beste heroplaadkameraad zijn. Ref: 8762466

€200

BATTERIJ CAMP 250 WATT
Deze krachtcentrale van 250 W biedt totale 
autonomie op de CAMPING op je mobiele 
apparaten dankzij 4 oplaadmodi: zonne-energie, 
netspanning, sigarettenaansteker en USB.
Ref: 8762467

€360

GEEF JE 
CAMPING EEN 
ENERGIESTOOT!



LEKKER
KOEL !
Vakantie: de tijd van vertrek is aangebroken. Je autokoffer is 
volgeladen. Je moet alleen nog de laatste details regelen. En dan op 
pad voor een paar dagen of weken. Dit alles met toch graag 
een beetje comfort en genoeg te eten, want de vrije natuur, 
die scherpt de honger aan. 

Om je drankjes en voedsel vers te houden, hierbij 
een paar tips voor het kiezen en gebruiken 
van je koeler. Dit kwestie van onaangename 
verrassingen te voorkomen.

CAMPING COLLECTION 2022
KOELERS50

Voor het vertrek: 
Denk eraan de koeler of isolerende zak koel 
te houden: laat hem niet in de volle zon 
liggen en bewaar hem op een koele 
plaats. Bedenk vooral ook dat 
je een paar uur op voorhand 
moet beginnen om je 
koelelementen of ijszakken 
op tijd klaar te hebben. Net 
voordat je de koeler of de 
isolerende zak vult om te 
vertrekken, plaats je de 
koelelementen vers uit de 
diepvriezer. Extra tip: je 
kunt ook flessen bevroren 
water of vruchtensap 
gebruiken als koelelement.
 
Tijdens je verblijf: 
vermijd je om de koeler te 
vaak te openen en te sluiten. 
We willen je niet vervelen met 
wetenschappelijke verklaringen, 
maar om het simpel te zeggen: 
als je de koeler opent, komt er 
warme lucht binnen, waardoor de 
koelelementen op de bodem sneller 
smelten. 

Een goed idee, als je de “koelkast” niet 
te vaak open en dicht wil doen, is om een 
tweede koeler mee te nemen speciaal voor 
de gekoelde dranken. Een isolerende zak, dat 
werkt ook!

Ons team ontwikkelde de 
koelrugzak Ice Compact van 20 
liter om je eten en drinken mee 
te nemen op een wandeltocht. 
Ideaal om eropuit te trekken.
Ref: 8618607 / 8560652

KOELRUGZAK
ICE COMPACT - 20 L

QUECHUA

€25
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QUECHUA QUECHUA

KOELRUGZAK
ICE COMPACT - 10 LITER

KOELRUGZAK
ICE COMPACT - 30 LITER

Ons team ontwikkelde de ecodesigned koelrugzak 
Ice Compact van 10 liter om je eten en drinken mee 
te nemen op een wandeltocht. Ideaal om eropuit te 
trekken. Ref: 8560510

Ons team ontwikkelde de isolerende rugzak Ice 
Compact om je eten en drinken mee te nemen op een 
wandeltocht. Ideaal om eropuit te trekken.
Ref: 8560647

QUECHUA

KOELER COMPACT - 10 LITER
Een compacte koeler die milieuvriendelijker is en 
vlot past in je rugzak om je te vergezellen op je 
wandelingen of activiteiten.
Ref: 8649237

€10 QUECHUA

KOELER COMPACT - 20 LITER
Compacte koeltas van 20l, soepel en stevig – hierin 
blijven je drankjes en snacks een halve dag koel. Een 
eco-ontwerp van ons ontwikkelingsteam.
Ref: 8676217

€20

QUECHUA

KOELER COMPACT - 30 LITER 
Compacte koeltas van 30l, soepel en stevig – hierin 
blijven je drankjes en snacks een halve dag koel. Een 
eco-ontwerp van ons ontwikkelingsteam.
Ref: 8676223

€30

€15 €35

Nog een goed idee: 
denk eraan om de koelelementen 
geregeld te vervangen. Op de 
camping is het vaak mogelijk om 
aan de receptie te vragen om ze 
een paar uur in de diepvriezer te 
zetten. Dus neem genoeg ice packs 
mee om af te wisselen. En nog een 
goed idee (inderdaad, het houdt 
nooit op met ons): maak een lijstje 
van de inhoud van de koeler of 
bewaar het voedsel in dozen die 
je vlot herkent aan de kleur van de 
deksels. Handig als je niet alles wil 
uitladen om de yoghurt of boter te 
vinden, helemaal onderaan. 

Na je verblijf: 
leeg je de koeler of isolerende zak 
en maak je hem schoon. Dit is de 
beste manier als je hem langdurig 
wil bewaren. Het zou jammer zijn 
als hij al versleten bleek vóór je 
volgende vakantie.

ICE-PACK 175G (x2)€2501.

ICE-PACK 370G (x2)
Om etenswaren en drank langer koel te 
houden in je koelbox of koelrugzak.
Ref: 8561305 / 8649375

€42.

1.
2.
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QUECHUA

KOELBOX - 24 LITER
Onze productontwikkelaars hebben de koelbox Fresh 
van 24 liter bedacht om je eten en drinken een hele 
dag lang lekker fris te houden.
Ref: 8641328

€40

QUECHUA

KOELBOX - 32 LITER
Onze productontwikkelaars hebben de koelbox Fresh 
van 32 liter bedacht om je eten en drinken een hele 
dag lang lekker fris te houden.
Ref: 8641352

€50 QUECHUA

OPBLAASBARE KOELTAS COMPACT FRESH - 25 LITER
Onze productontwikkelaars hebben deze soepele en stevige koeltas bedacht om je eten 
en drinken een hele dag lang lekker fris te houden. Onze motivatie? Een revolutionaire en 
heel doeltreffende koeltas ontwikkelen: Houdt 15 uur lang koel, zonder koelelementen. Een 
soepele koeltas die je heel gemakkelijk meeneemt en bewaart.
Ref: 8572257

€40
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WATERDICHTE TAS
VOOR DE COMPACTE KOELTAS FRESH
Ons team ontwikkelde dit product om je compacte 
Quechua-koeltas Fresh waterdicht te maken of in te 
delen. Ref: 8493284 / 8502029

€9 €10

QUECHUA

OPBLAASBARE KOELTAS COMPACT FRESH - 35 LITER
Onze ontwikkelaars hebben deze soepele en stevige koeltas bedacht om je drank en eten een hele dag lang 
lekker fris te houden. Onze motivatie? Een revolutionaire en heel doeltreffende koeltas ontwikkelen: Houdt 17 uur 
lang koel, zonder koelelementen. Een soepele koeltas die je heel gemakkelijk meeneemt en bewaart.
Ref: 8572258

€50



VOOR HET 
LEVEN!
De drinkbus almaar duurzamer maken: dat is wat we bij 
Quechua al nastreven sinds het begin. Een oerklassieker 
van de wandelsport kan immers een enorme impact hebben 
op het milieu. Al meer dan 20 jaar denken we na over 
manieren om lichtheid en eco-prestaties te combineren 
om onze al dan niet isolerende drinkbussen en flessen te 
verbeteren.

Ah, de drinkbus! Dit product van de wandelsport 
in de bergen is zo populair en ingeburgerd, dat we 
vaak niet meer zien wat haar zo speciaal maakt. Of 
dat we gewoon niet meer beseffen hoe complex 
de productie ervan in mekaar zit! Vraag maar 
eens aan de ingenieurs, ontwikkelaars, designers 
en productmanagers van ons World Creative 
Center: ze zullen je alle technische, ecologische 
en organoleptische uitdagingen uiteenzetten die 
schuilgaan achter elke drinkbus en isolerende fles 
die het resultaat is van onze research. Van alle 
wandel-, kampeer- en vanlife-uitrustingen die we al 
meer dan 20 jaar ontwikkelen, is de drinkbus één 
van degene die het meest is geëvolueerd. Want 
de zoektocht naar de perfecte drinkbus, die houdt 
nooit op!

DE DRINKBUS IS KLEIN, 
DE INZET IS GROOT

CAMPING COLLECTION 2022
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ISOLEERFLES MH500
 ROESTVRIJ STAAL - 0,8L

QUECHUA

Deze isoleerfles houdt dranken warm 
of koud. Ze is aanzienlijk lichter dan 

een klassieke isoleerfles.
Ref: 8554867

€17



WELK MATERIAAL
TE KIEZEN?
Elk van deze materialen heeft zo zijn aanhangers, want 
als het gaat om drinkbussen, dan spelen kleur en smaak 
een grote rol. Maar deze drie materialen hebben vooral 
ook bepaalde kwaliteiten gemeen, die ze maken tot de 
koningen van de niet-isolerende drinkbus. Met alle drie kan 
je drinkbussen voor volwassenen en kinderen ultralicht 
maken, en dat tegen zeer betaalbare prijzen. Dankzij hen 
heb je al Quechua-drinkbussen voor een paar luttele euro’s. 
Immers: aluminium, roestvast staal en plastic bieden 
het voordeel dat ze makkelijk te modelleren zijn, wat hun 
productie minder duur maakt. 

Het punt waarop plastic het haalt van aluminium en 
roestvast staal, is zijn transparantie: dankzij dit kenmerk 
van polymeren kan je doorheen de wanden van je 
drinkbus het waterniveau zien, en dus je gebruik tijdens 
de wandeling goed opvolgen en verdelen. En dat is een 
argument van formaat voor het plastic, dit voorts soms 
weinig geliefde industrieel materiaal. 

Maar waarin het plastic het onderspit delft, is nu net 
de ecologische verantwoordelijkheid: plastic wordt 
immers algemeen beschouwd als het zwakke broertje op 
ecologisch vlak. Maar dat is eerlijk gezegd een zeer onfair 
oordeel als het specifiek gaat om de plastic drinkbus: dit is 
nota bene het gebruiksvoorwerp dat erin is geslaagd om 
plastic duurzaam te maken! Want uiteindelijk: waarmee 
kunnen we beter de “wegwerp”-logica doorbreken en 
afstappen van waterflessen voor eenmalig gebruik? Het 
onderwerp plastic, van nabij bekeken, vraagt dus wel enige 
nuance! Want in weerwil van veel vooroordelen kan plastic 
wel degelijk deel zijn van een duurzame aanpak - kijk maar 
naar de fleeces die we sinds 2010 produceren op basis van 
gerecycleerde plastic flessen.
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QUECHUA

DRINKFLES MH100 TRITAN - 0,8L
Op zoek naar een eenvoudige en betrouwbare 
drinkfles voor al je tochten? Ga dan voor dit 
budgetvriendelijke model met handige schroefdop. 
Ref: 8492776

€3 QUECHUA

DRINKFLES MH500 TRITAN - 1,2L
Een drinkfles die je snel en gemakkelijk met 1 hand 
opent en sluit, met vergrendelsysteem. Transparant 
en stevig, gemaakt uit Tritan-plastic (1,2 l).
Ref: 8612563

€10QUECHUA

DRINKFLES MH500 TRITAN - 0,8L
Deze drinkfles met vergrendelbare dop kan je snel en 
makkelijk openen met 1 hand. Transparant en stevig, 
gemaakt uit Tritan-plastic (0,8 l).
Ref: 8640644 / 8640645

€8



QUECHUA

DRINKBUS MH500 ALU - 1L
Je zoekt een betrouwbare drinkbus voor je wandeltochten? Onze ontwikkelaars ontwierpen deze duurzame 
drinkbus van 100% roestvrij staal (fles én dop). Een drinkbus van 100% roestvrij staal (fles + dop) met een 
schroefdop en een hengsel. Simpel, duurzaam en bijzonder bestendig (1L).
Ref: 8612538 / 8612537 / 8612536 / 8612535

€9

CAMPING COLLECTION 2022
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QUECHUA

DRINKBUS 100 ALU - 0,75L
Je zoekt een simpele, betrouwbare drinkbus voor 
je wandeltochten? Tijdloze aluminium drinkbus 
met schroefdop. Een eco-ontwerp van ons 
ontwikkelingsteam. Ref: 8755964

€6

QUECHUA

DRINKFLES MH100 ROESTVRIJ STAAL - 0,6L
Op zoek naar een betrouwbare drinkfles voor je 
wandelingen? Onze eigen ontwikkelaars maakten dit 
duurzame model volledig in roestvrij staal (fles en dop).
Ref: 8612473 / 8612474

€9 QUECHUA

DRINKFLES MH100 ROESTVRIJ STAAL - 1,5L
Een drinkfles volledig in rvs (fles en dop), met 
schroefdop en handvat. Eenvoudig, stevig en 
duurzaam (1,5 l).
Ref: 8612485

€13

QUECHUA

DRINKBUS MH500 ALU - 1,5L
Je wil op wandel makkelijk kunnen drinken? Onze 
ontwikkelaars bedachten deze aluminium drinkbus 
met groot volume, voorzien van een snelle dop die je 
opent met 1 hand (1,5 l). Ref: 8612527

€12

GOED
OM WETEN
De levensduur van een drinkbus hangt 
ook af van het onderhoud ervan. Dus 
om je te helpen om die van jou te in 
de watten te leggen en haar nog lang, 
lang, lang, lang te houden… hebben 
we voor jou een kleine handleiding: 
hoe reinig en onderhoud ik mijn 
wandeldrinkbus? 

Om de invloed van onze niet-
isolerende flessen op het milieu verder 
te beperken, zullen we steeds meer 
gerecycleerd plastic en gerecycleerd 
aluminium verwerken in de productie 
ervan. Waar we in geslaagd zijn met 
de fleeces (dit product zo duurzaam 
en eco-ontwikkeld maken als maar 
kan, ondanks zijn afhankelijkheid van 
polymeren), dat willen we graag nog 
eens overdoen met de drinkbussen. 

In onze zoektocht naar duurzaamheid 
hebben we ons ook gebogen over 
het probleem van de dop. Want zelfs 
als de drinkbus onbreekbaar is, is de 
dop dat niet per se! Of je kan hem 
verliezen. Zodat je in de verleiding kan 
komen om je drinkbus weg te smijten 
en een gloednieuwe te kopen. En dat 
heeft dan weer een erg negatieve 
impact op de planeet. Dus hebben we 
een verkoop opgezet van afzonderlijke 
drinkbusdoppen. Op deze manier kan 
je, bij breuk of verlies, een nieuwe 
kopen en je favoriete drinkbus het 
eeuwige leven schenken! 

Je vindt al onze drinkbussen op 
decathlon.be

ISOLATIEHOES - 1L €61.

ISOLATIEHOES - 1,5L 
Houdt je drank op de juiste temperatuur.
Ref: 8575944 / 8575942

€72.

1.

2.



DRINKFLES MH100 
RVS - 1L

QUECHUA

Een drinkfles volledig in rvs (fles en dop), met schroefdop 
en handvat. Eenvoudig, stevig en duurzaam.
Ref: 8612480 / 8612476 / 8612477 / 8612479 

€10
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QUECHUA

ISOLEERFLES MH500 ROESTVRIJ STAAL - 0,5L
Wil je je drank een paar uur warm of koud houden? Kies dan voor deze lichte en stevige thermosfles, een mooi 
product van onze ontwikkelaars. Deze thermosfles houdt dranken warm of koud. Duidelijk lichter dan een 
klassieke thermosfles. Vergrendelbare dop met sportdop en geïntegreerde filter.
Ref: 8500995 / 8612270 / 8500996 / 8612271

€14 QUECHUA

ISOLEERFLES MH500 ROESTVRIJ STAAL - 1L
Deze thermosfles houdt dranken warm of koud. 
Duidelijk lichter dan een klassieke isolerende drinkfles. 
Vergrendelbare dop met sportdop en geïntegreerde 
filter. Ref: 8612399

€19
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ISOLATIEFLES - 0,4L
Eenvoudig, solide en zeer isolerend. De dop gaat in een 
kwartslag open, drinkbeker inbegrepen. Ref: 8734557

€91.

ISOLATIEFLES - 0,7L
Eenvoudig, solide en zeer isolerend. De dop gaat in een 
kwartslag open, drinkbeker inbegrepen. Ref: 8734558

€142. ISOLATIEDRINKBUS MH100 - 0,75L 
Dubbelwandige isolatiedrinkbus met luchtvacuüm. 
Ref: 8640739

€154. ISOLATIEDRINKBUS MH100 - 1,2L 
Dubbelwandige isolatiedrinkbus met luchtvacuüm. 
Ref: 8734380

€256.

ISOLATIEFLES - 1L
Eenvoudig, solide en zeer isolerend. De dop gaat in een 
kwartslag open, drinkbeker inbegrepen. Ref: 8734560

€163. ISOLATIEDRINKBUS MH100 - 0,95L 
Dubbelwandige isolatiedrinkbus met luchtvacuüm. 
Ref: 8734375

€205. THERMOSFLES - 1,5L
Groot volume, mok inbegrepen, inklapbaar oor. De 
best isolerende fles. Ref: 8331658

€207.

1.

2.

3.

4. 5.

6.

7.
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MAAK EEN 
VUURTJE!

HOUTBRANDER
MH500

QUECHUA

Onze ontwikkelaars, die 
houden van lekker eten, 
ontwikkelden deze brander 
op hout waarmee je kan 
koken met dat unieke 
kampvuurgevoel.
Ref: 8510192

€50
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2-PITS KOOKTOESTEL 400S KIT
Voor kampeerders die een stabiel kooktoestel willen met 2 pitten en een 
grote autonomie. Complete set met slang en geïntegreerde drukregelaar! 
Wordt gebruikt met hervulbare gasflessen. De 400S is het krachtigste 
kooktoestel van ons gamma.
Ref: 8629200

€110

Patronen zijn verkrijgbaar in de winkel of op decathlon.be

KOOKTOESTEL 1 VUUR CAMP BISTRO PLUS
Ontwikkeld voor kampeerders die een kooktoestel willen met één kookvlak 
dat perfect stabiel is, en eenvoudig te gebruiken en mee te nemen dankzij de 
opbergtas. Ref: 8746353

€30
KOOKTOESTEL XTRA SMART
Stabiel, makkelijk te gebruiken en te vervoeren kooktoestel. Bovenkant in stevig en 
onderhoudsvriendelijk roestvrij staal. Piëzo-ontsteking. Voldoet aan de strengste 
veiligheidsnormen. Ref: 8629546

€30
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Koken met een kooktoestel: dat roept 
voor jou misschien het beeld op van een 
(ellenlange) beproeving? Graag brengen 
we je op andere gedachten :) 

Gerechten bereiden met een kooktoestel 
is niet complexer dan met je vertrouwde 
kookplaten. Hierbij een paar tips om het 
gebruik ervan makkelijker te maken: 

Vergeet niet dat je maar één vuur hebt, 
dus als je tijd wilt besparen is het 
belangrijk om je kooksessie goed in te 
delen. Best is om de voedingswaren die 
het meeste tijd vragen eerst te bereiden. 
Intussen kun je andere dingen doen: 
groenten snijden, de tafel bereiden, de 
vaat doen... hou daarbij wél altijd een 
oogje op je vuur! 

“One pot”-gerechten zijn eenvoudig klaar 
te maken op een kampeerkooktoestel. 
Je hebt maar één pan nodig om je 
gerecht te bereiden. 

Laat het weer je niet weerhouden! Let 
er gewoon op dat je tijdens het koken 
beschut bent tegen wind en regen. Als je 
met een camper reist, kun je, tenminste 
met open ramen, het kooktoestel 
ook binnen gebruiken (tenzij anders 
aangegeven). Als je wildkampeert: kook 
niet in je tent, maar zoek een beschutte 
plek of wapen je met een windscherm. 
De spelingen van het weer zijn niet 
gevaarlijk, maar ze kunnen het koken 
van je voedsel flink vertragen... 

Je gebruikt een kooktoestel op hout? 
Vergeet niet dat het hout en de lucifers 
goed droog moeten zijn, om het 
aansteken makkelijker te maken. Koken 
met een kooktoestel op hout gaat al 
trager dan op gas: als dat vuurtje dan 
ook nog eens niet aan wil, zou je echt je 
geduld erbij verliezen!

HOE KOOK JE
MET EEN 
KOOKTOESTEL?

SMART PLANCHA
Een zeer stabiele, gebruiksvriendelijke en gemakkelijk 
te dragen plancha op gas. Aluminium bakplaat (25 x 
34 cm) met antiaanbaklaag voor meer duurzaamheid 
en makkelijk schoonmaken.
Ref: 8629547

€50

2-PITS KOOKTOESTEL 100S
Compleet 2-pits toestel met slang en geïntegreerde 
drukregelaar. Te gebruiken met CV470-patronen. 
Exclusief bij DECATHLON!
Ref: 8626993

€55
2-PITS KOOKTOESTEL KITCHEN CV
2-pits kooktoestel. Werkt op het gaspatroon CV 470. 
Handig en compact, met deksel, 2 geëmailleerde 
pansteunen en in de branders geïntegreerd 
windscherm. Ref: 8629199

€80

KOOKTOESTEL PARTY GRILL
Voor kampeerders op zoek naar een multifunctioneel 
kooktoestel om op te koken, braden en grillen. 
Compact en gemakkelijk te vervoeren.
Ref: 8629193

€60
KOOKTOESTEL PARTY GRILL 400 CV
Multifunctioneel: De party grill 400 biedt de keuze 
tussen klassiek koken, grillen, en plancha. Het deksel 
kan ook gebruikt worden als wok.
Ref: 8629209

€120



SMAKELIJK!

De cruciale vraag wanneer je op je bestemming aankomt: 
wat zullen we eten, zeven dagen lang? Plan je maaltijden van 
tevoren om de rest van de week tijd te besparen. Na een flinke 
dagtocht heb je vast niet veel zin of energie om ook nog eens 
boodschappen te doen of je kop te breken over het menu. Neem 
dus de tijd om samen met je reisgenoten te beslissen wat je zal 
klaarmaken. Ook een mooie bezigheid voor de kinderen!

CAMPING COLLECTION 2022
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QUECHUA

KOOKSET MH100 ROESTVRIJ STAAL 1P
Van stevig en onderhoudsvriendelijk rvs. 
Gepatenteerde, inklapbare handgreep om af te sluiten 
tijdens het vervoer. Inclusief kom en bestek. Voor 1 
persoon. Ref: 8492724

€10 QUECHUA

KOOKSET MH100 ROESTVRIJ STAAL 2P
In sterk en gemakkelijk te onderhouden roestvrij staal. 
Gepatenteerde opklapbare greep om af te sluiten 
tijdens het transport. Inclusief diepe borden en bestek. 
Voor 2 personen. Ref: 8492725

€15 QUECHUA

KOOKSET MH100 ROESTVRIJ STAAL 4P
In stevig en onderhoudsvriendelijk rvs. Gepatenteerde, 
inklapbare handgreep om alles te vergrendelen terwijl 
je wandelt. Dubbele bodem in aluminium. Inclusief 
platte borden en bestek. Voor 4 personen.
Ref: 8524877 

€25
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QUECHUA

KOOKSET MH500 ANTI-AANBAKLAAG 4P
In duurzaam rvs met een dubbele bodem in aluminium 
voor een optimale verhitting. Antiaanbaklaag om 
makkelijker te koken en af te wassen. Volledige en 
compacte set voor 4 personen.
Ref: 8492729 

€45

QUECHUA

KOOKSET MH500 ANTI-AANBAKLAAG 2P
Onze ontwikkelaars ontwierpen deze complete, 
doeltreffende en slimme kookset. Geschikt om 
buiten te koken als een echte chef en te eten met 2 
personen. In duurzaam rvs met een dubbele bodem 
in aluminium voor een optimale verhitting. Anti-
aanbaklaag om makkelijker te koken en af te wassen. 
Volledige en compacte set voor 2 personen.
Ref: 8492728

€35

Wat gaat er boven een 
hartige omelet om te 
recupereren van een 
stevige wandeling? Dit 
recept kook je in geen tijd 
op een kooktoestel. Aan 
het fornuis dus!

BENODIGD KOOKGEREI: 
. Een bakpan (inbegrepen in kookset MH500) 
. Een multifunctioneel mes MH500 
. Een snijplank 
. Een kooktoestel

DE INGREDIËNTEN (1-2 PERSONEN):
. 3 eieren 
. 30 g chorizo 
. 50 g spinaziescheuten 
. 10 g olijfolie 
. Zout & peper 

DE STAPPEN VAN ONS RECEPT: 
1. Verwarm de pan met de olijfolie en voeg de spinaziescheuten toe. 
2. Snij terwijl de spinazie kookt de chorizo in kleine stukjes en klop de eieren tot een omelet. 
3. Voeg de geklopte eieren toe aan de pan en roer meteen. Laat zachtjes bakken gedurende 
2 à 3 minuten. 
4. Voeg de in blokjes gesneden chorizo toe. Roer opnieuw en laat nog eens 3 minuten 
bakken. 
Breng op smaak met zout en peper en bak wanneer nodig nog een paar minuten.
Zo niet: dien op!

SPINAZIE-OMELET
MET CHORIZO

MULTIFUNCTIONEEL MES 
MH500

€13

Ref: 8511987 



Op de camping eten zoals thuis: het 
kan! Hierbij een recept voor een licht en 
heerlijk voorgerecht om te bereiden op het 
kooktoestel, terwijl je rond het kampvuur 
wacht op het hoofdgerecht.

BENODIGD KOOKGEREI: 
. Een pan 
. Een mes 
. Een snijplank 
. Een kooktoestel 

DE INGREDIËNTEN (1 PERSOON): 
. Een sneetje wit brood 
. Twee plakjes gorgonzola 
. 1 à 2 gedroogde vijgen 
. Een handvol noten 
. Een scheutje balsamicocrème 
. Guérande-zout 
. Olijfolie 

DE STAPPEN VAN ONS RECEPT: 
1. Verwarm je pan met olijfolie. 
2. Plaats je sneetje brood erin en wacht 
tot het 30 seconden lang bakt (niet langer, 
dat het niet verbrandt). Draai vervolgens je 
brood om en herhaal deze bewerking voor 
de andere zijde van het brood. 
3. Plaats het op een bord met de gorgonzola, 
de gedroogde vijgenstukjes, de walnoten, 
een scheutje balsamicocrème en Guérande-
zout. Dien het op als aperitiefhapje of 
voorgerecht!

GORGONZOLA-
VIJGENTOAST

PLAT KAMPEERBORDM 
H100

€2

Ref: 8493329 

TREKKINGMES
MH100

€10

Eenvoudig, slijtvast en veilig mes. Je 
kunt het lemmet in open of gesloten 
stand vergrendelen, voor een optimale 
veiligheid. Ref: 8544393 

QUECHUA

RVS BRAADPAN MH100
Volledig in duurzaam rvs met een dubbele bodem in 
aluminium voor een optimale verhitting. Compact en 
geschikt voor alle vuren. Ref: 8640643

€10
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Akkoord: iedereen weet wel min of meer 
hoe hij de vaat moet doen. Maar heb 
je de basis ervan echt wel te pakken? 
Daarmee kan je tijd besparen. 

Het is geen groot geheim, maar om 
minder tijd te besteden aan de vaat, 
kan het alvast geen kwaad om minder 
keukengerei vuil te maken. Daartoe 
moet je je manier van koken aanpassen. 
Zo zal je overigens ontdekken dat het 
ook simpel en goed kan. 

Natuurlijk neem je de basics mee: 
een spons of een vaatborstel, een 
microvezeldoek en afwasmiddel (liefst 
ecologisch!) of een blok afwaszeep. En 
vergeet ook het bonusaccessoire niet: 
de vaatwasemmer. Want nee, tenzij er 
daartoe speciaal voorziene spoelbakken 
zijn, doen je de vaat dus niet in de 
sanitaire blokken van de camping. 
Voor bivak-liefhebbers of als de 
kofferbak van de auto al te vol zit: de 
opvouwbare emmer. Zijn plusplunt: hij 
is vederlicht, met een goeie inhoud van 
8 liter.

ADVIES: HOE DOE 
JE DE VAAT OP DE 
CAMPING?

QUECHUA

DRIEDELIGE PLASTIC BESTEKSET
Driedelige set (mes, vork en lepel) licht en stevig 
bestek in plastic (polyamide) die je in elkaar kunt 
klikken. Ref: 8386030

€2

VOUWBESTEK MH500 ROESTVRIJ STAAL
Stevig en opvouwbaar bestek (lepel, vork) in stevig 
roestvrij staal, inclusief etui om op te bergen.
Ref: 8551090

€10

QUECHUA

RVS PLAT BORD MH150
Een bord uit stevig en licht rvs. Opgelet met warm 
eten: risico op verbranden. (0,45 liter).
Ref: 8486873

€4QUECHUA

DIEP KAMPEERBORD MH100
Een eenvoudig, stevig en licht bord. Onderaan 
gestructureerd, om te vermijden dat het bord te 
warm wordt. Kan je gemakkelijk vastmaken met de 
ingewerkte opening Met maatstreepjes (0,5L).
Ref: 8493330

€2

QUECHUA

KOOKSET MH500
Een kookset met: spatel, lepel, snijplank, vaatdoek en 
transporthoes. Deze set is licht en compact dankzij 
het opplooibare keukengerei.
Ref: 8549674

€12
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TREKKINGMES OPINEL N°8 RVS
Ontworpen voor trekkers en kampeerders op zoek 
naar een betrouwbaar mes met vergrendelingsring.
Ref: 8277671

€10
ZWITSERS ZAKMES CAMPER
Het originele mes van het Zwitserse leger: 
multifunctioneel, compact, licht en stevig. Naast 
je tent, slaapzak en kooktoestel is de Camper een 
onmisbaar onderdeel van je kampeeruitrusting.
Ref: 8654136

€23
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DRINKBEKER MH150 RVS - 0,4L
Een onmisbaar item, 2 oren, maatstreepjes.
Ref: 8492721

€41.

ISOLEERMOK MH500 - 0,5L
Constructie in dubbelwandig rvs met luchtvacuüm: 
isolerend en stevig. Ref: 8640742

€124.BEKER TITAAN - 0,45L
Essentieel voor liefhebbers van ultralichtgewicht. 
Weegt slechts 68 g! Ref: 8651187

€202. ISOLERENDE MOK MH500 - 0,35L
Je kan drinken zonder je vingers te branden aan de 
mok. Ref: 8640745 / 8640747

€95.

WATERKETEL MH500 RVS - 1L
In 100% roestvrij staal dus uiterst sterk. Om snel 
water te koken. Ref: 8504347

€103.

THEE OF KOFFIE ?

3.

1.

2.

5.

4.

Wat is er beter om een dag vol avontuur mee te beginnen dan een heerlijk warme kop? Koffie, thee of 
warme chocolademelk: er is voor elk wat wils dankzij onze fluitketel en diverse modellen bekers!
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Goed recupereren na een wandeling 
is essentieel. Daarom hebben we 
voor jou een recept rijk aan vitaminen 
en mineralen. Geef je lichaam weer 
energie na een fysieke inspanning! 
Warme of koude gerechten: neem ze 
mee op je wandeltochten! 

Warme of koude gerechten: neem ze mee op je wandeltochten!

BENODIGD KOOKGEREI: 
. Een soeplepel 
. Een mixer 
. Een kom 

DE INGREDIËNTEN (1 P.): 
. 150 g diepvriesmango 
. ½ banaan 
. 3 ontpitte dadels 
. 1 eetlepel kokosyoghurt
  (of kwark); 
. Toppings naar keuze: vers fruit, 
ontbijtgranen, gedroogd fruit, 
chocoladevlokken, enz.

SMOOTHIE BOWL

EN WAAROM ZOU JE JE MAALTIJD
NIET GEWOON MEENEMEN?

KOM MH100 - 0,45L
€2

Eenvoudig, duurzaam en licht. Gestructureerde onderkant 
die de warmtegeleiding beperkt. Ref: 8493331

ISOLERENDE KOELTAS - 4,4 LITER
MET 2 BEWAARBAKJES VOOR EETWAREN
Erg praktisch om je eten een paar uur koel te houden. De koeltas heeft 2 gescheiden compartimenten en 
wordt geleverd inclusief 2 goed afsluitende vershouddozen. Afneembare schouderriem en draaggreep.
Ref: 8618616 / 8618617

€18



QUECHUA

VOEDSELCONTAINER - 0,35L
Deze voedselcontainer van 0,35 liter, die perfect 
afdicht, is een ontwerp van onze eigen ontwikkelaars.
Met deze voedselcontainer stop je je eten en drank 
onbezorgd in je rugzak tijdens een lange wandeling of 
trektocht. Ref: 8640931

€3 QUECHUA

VOEDSELCONTAINER - 0,65L
Deze voedselcontainer van 0,65 liter, die perfect 
afdicht, is een ontwerp van onze eigen ontwikkelaars.
Met deze voedselcontainer stop je je eten en drank 
onbezorgd in je rugzak tijdens een lange wandeling of 
trektocht. Ref: 8640934

€4QUECHUA

LUNCHBOX LICHTGRIJS - 2,3L
Deze praktische, makkelijk te vervoeren isolerende 
lunchbox van 2,3-liter is een eco-ontwerp van ons 
ontwikkelingsteam. Je bergt hem zo op in een rugzak. 
Aan de buitenkant vind je een zakje in mesh. Een 
luchtdichte voedseldoos is inbegrepen. Ref: 8735760

€12

Soms is het nodig dat je tijdens de wandeling “warm” eet 
(of je hebt daar gewoon zin). Kan perfect: 

Zonder lastig te vervoeren kooktoestel Zonder een 
gevriesdroogde maaltijd te moeten eten En zonder je 
isolerende fles te gebruiken (want proberen je eten 
helemaal van de bodem te schrapen: niet meteen een 
lolletje…)! 

De voedselcontainer schiet je te hulp! 

In tegenstelling tot de lunchtrommel die je voedsel 
fris houdt, kun je met de voedselcontainer je maaltijd 
enkele uren warm houden (of overigens ook koud). De 
meest efficiënte voedselcontainers zijn gemaakt van 
dubbelwandig roestvrij staal met luchtvacuüm, voor een 
betere isolatie. 

Hun brede hals, die ze onderscheidt van klassieke 
thermossen, is ideaal om ze vlotter te vullen en schoon 
te maken. Maar ook en vooral veel handiger om van je 
maaltijd te genieten!

WAAROM EEN 
VOEDSELCONTAINER 
GEBRUIKEN?
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QUECHUA

ISOLERENDE VOEDSELCONTAINER MH500 - 0,5L
Dubbelwandig roestvrijstaal met vacuüm om te 
isoleren. Compact, licht en met grote opening. 
Praktisch door het hengsel en het schroefdeksel.
Ref: 8618765

€12

QUECHUA

ISOLERENDE VOEDSELCONTAINER MH500 - 0,8L
Dubbelwandig roestvrij staal met vacuüm om te 
isoleren. Compact, licht en met grote opening. 
Praktisch door de isolerende kom in rvs, het soepele 
hengsel en het schroefdeksel.
Ref: 8574758

€18QUECHUA

ISOLERENDE VOEDSELCONTAINER RVS - 2L
In roestvrij staal, inclusief 2 handige bewaardoosjes 
voor etenswaren. Uittrekbaar handvat, grote inhoud
(2 liter). Ref: 8246377

€30
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Behalve dat het een heel goeie isolatie 
geeft, heeft roestvast staal het 
voordeel dat het resistent en “safe” 
is. Roestvrij staal is onmisbaar in de 
keuken: het is immers hét uitgelezen 
materiaal voor voedselcontact. Het 
is bestand tegen sterke hitte en 
temperatuurschommelingen, reageert 
niet op direct contact met voedsel en 
verandert dus niets aan de smaak, de 
geur of het voorkomen ervan. Het is 
bestand tegen corrosie zoals roest en is 
zeer gemakkelijk te reinigen. 

Roestvrij staal voldoet aan de eisen 
van de voedselveiligheidsnormen. 
Bovendien worden al onze roestvaste 
stalen producten getest in het 
laboratorium en vervolgens in het 
gebruik om zeker te zijn dat ze voldoen 
aan de normen en weerstaan aan de 
belasting door dagelijks gebruik. De 
Quechua-voedselcontainers voldoen 
- net als de andere producten - strikt 
aan de Europese en Franse normen 
voor voedselcontact, en bevatten 
daarom geen Bisfenol A (BPA), dit 
in overeenstemming met de huidige 
regelgeving. 

En nog beter: roestvrij staal is ook 
ecologisch van groot belang! In 
tegenstelling tot plastic blijven zijn 
eigenschappen zeer stabiel doorheen 
de tijd. Dit maakt het erg duurzaam, 
vooral voor het wandelen. 

En nog een pluspunt?
Het is heel makkelijk te recycleren. Door 
selectieve ophaling hebben producten 
in roestvrij staal alle kans op een 
tweede leven!

WAAROM KIEZEN 
VOOR EEN MODEL UIT 
ROESTVRIJ STAAL?
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QUECHUA

SLAAPZAK MH500 JR 0°C
Kampeerder in de dop? Onze ontwikkelaars spraken hun 
ervaring als ouders aan bij het design van deze slaapzak 
speciaal voor koud weer. Bied je kind een comfortabel 
product aan, zelfs bij koud weer, dat met hem meegroeit 
dankzij het Pull & Fit-systeem. Ref: 8655395

€40

VOOR ONZE KLEINSTE 
KAMPEERDERS...

QUECHUA

SLEEP IN BED MH500 10°C JR
Schenk je kind een comfortabel product waarin het 
ongehinderd en veilig kan bewegen. Dankzij het Pull & 
Fit-systeem groeit de slaapzak met je kind mee.
Ref: 8575565

€50QUECHUA

SLAAPZAK MH100 JR 10°
Voor lekker slapen op de eerste kampeervakantie, 
dankzij de vulling en het aangepaste formaat. De 
zak is ingewerkt zodat je die niet kwijt kan raken, te 
gebruiken als zak voor de knuffel of zaklamp.
Ref: 8513487 / 8542716

€15
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QUECHUA

DRINKFLES 900 SNELDOP ALUMINIUM - 0,6L
Op zoek naar een handige drinkfles? Deze fles, een mooi product van onze ontwikkelaars, heeft een 
drinkslangetje en open je met één hand. Ideaal voor kinderen! In één beweging met de hand te openen, en het 
drinkslangetje is handig om met het hoofd recht te drinken. Stevig aluminium (0,6 l). Effen modellen voor 9€ en 
met motieven voor 10€. Ref: 8643032 / 8643032 / 8615532 / 8615531

€9

QUECHUA

DRINKFLES 900 SNELDOP TRITAN - 0,5L
Open je in één beweging met de hand, en het rietje 
is handig om met het hoofd rechtop te drinken. 
Transparant en stevig Tritan-plastic (0,5l).
Ref: 8575962 / 8575963

€8 QUECHUA

ISOLATIEHOES - 0,6L
Houdt je drank op temperatuur, geschikt voor de 
aluminium of kunststof drinkflessen van Quechua van 
0,5 l tot 0,6 l.0,5 à 0,6L. Ref: 8575949

€5

QUECHUA

TREKKINGMES MH100 VOOR KINDEREN
Mes geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar. Je kunt het 
lemmet in open of gesloten stand vergrendelen, voor 
een optimale veiligheid. Afgeronde top. Lengte en grip 
aangepast voor kinderhanden. Ref: 8544403

€9

OPINEL N°7 MET AFGEROND LEMMET HOUT
Ontwikkeld voor jonge trekkers en kampeerders 
die een zakmes met afgerond lemmet en 
lemmetblokkering willen. Een Opinel voor kinderen 
met een afgerond lemmet en een blokkeerring.
Ref: 8613214

€11

QUECHUA

LAGE OPVOUWBARE KAMPEERSTOEL MH100
Onze productontwikkelaars hebben niet op een uurtje meer gekeken om deze compacte, gemakkelijk te 
installeren lage stoel te ontwerpen. Een betaalbare lage stoel die al onze sterktetests met glans doorstaat. 
Deze lichte en gemakkelijk mee te nemen stoel is de ideale oplossing om comfortabel te zitten, overal.
Ref: 8576113 / 8616927

€12

Van



JE BENT OP ZOEK 
NAAR AVONTUUR?

Je wilt voor de eerste keer gaan slapen in de vrije natuur? Maar je durft niet, omdat je bang bent om iets te 
vergeten en een lastige nacht door te brengen? Daarom voor jou een kort lijstje van producten die je echt 
niet kan missen bij een bivak tijdens het trekken. Stel: je bent op pad voor een nacht of twee met de tent. 
Maar je kan ook beslissen om te slapen onder de sterrenhemel of in een hut, zodat je je tent niet hoeft in te 
pakken - scheelt ook weer in gewicht!
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Oké, één ding is zeker: het comfortniveau van je bed zal je er niet in terugvinden, 
maar een trekking-matras kan wel in de buurt daarvan komen. De matras 
is belangrijk om je rug te ondersteunen en je te isoleren van de bodem. 
Schuimmatrassen isoleren meer van de kou dan luchtmatrassen, maar die zijn dan 
weer comfortabeler.

EEN TREKKING-MATRAS
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MT 500 15°
Onze ontwikkelaars, zelf 
allemaal bevlogen trekkers, 
hebben deze slaapzak 
ontwikkeld om comfortabel te 
slapen bij temperaturen vanaf 
15°C. Verkrijgbaar in blauw of 
rood. Ref: 8576293

€40

MATRAS TREK 500
Onze ontwikkelaars, zelf 
fervente trekkers, ontwierpen 
dit slaapmatje om je op een 
trektocht te isoleren van de 
grond. 820 g. 180 x 52 x 3 cm.
Verkrijgbaar in maat XL (35€).
Ref: 8612278

€30

De tent is een echte basic van de bivak,
vooral om je te beschermen tegen
slechte weersomstandigheden. 

Sommigen hebben graag wat 
bewegingsruimte in hun tent en gaan voor 
een model voor 2 tot 3 kampeerders. Het 
gewicht is natuurlijk een criterium om 
rekening mee te houden, vooral als je van plan 
bent om lange tijd te wandelen. Als je met 
meerderen bent, heb je altijd de mogelijkheid 
om de diverse onderdelen van de tent onder 
elkaar te verdelen. Kortom: aan jullie om te 
bekijken wat het best uitkomt!

EEN TENT

TENT MT 100 2P
Het klassieke koepelmodel biedt 
een eenvoudig, functioneel slaap- en 
leefvolume. De extra boog vooraan 
creëert een voortent waar je 2 
rugzakken van ca. 50 liter in kwijt 
kunt. 2 zakken. Ref: 8556121

€90

Een slaapzak is zo’n beetje je vervangdekbed voor buitenshuis (typisch iets dat 
je meeneemt als je gaat overnachten bij vrienden). Met dons of watten - aan jou 
de keuze! Maar één ding is zeker: vóór je vertrek werp je best eens een blik op de 
temperatuur buiten om te kijken of de comforttemperatuur van je slaapzak daaraan 
is aangepast. Anders loop je het risico van het te koud of te warm te hebben, wat 
geen van beide echt bevorderlijk is voor een goeie nachtrust.

EEN GOEDE SLAAPZAK

Altijd fijn om warm te eten als je op 
een trektocht bent. Let er goed op dat 
je kookset compatibel is met je type 
kooktoestel.

EEN
KOOKTOESTEL

GASBRANDER MT 100
Met piëzo-ontsteking, geen aansteker meer 
nodig! Robuuste, eenvoudige en uiterst 
gebruiksvriendelijke brander. Met transportbox 
zodat hij goed beschermd is in je rugzak.
Ref: 8582112

€20

Een keukenset met pan, kommen, bestek 
en een deksel: zo ongeveer alles wat je 
nodig hebt. En je kan ze kant-en-klaar 
kopen! Natuurlijk pas je ze aan het aantal 
tafelgenoten aan.

EEN KOOKSET

KOOKSET MT 500 1P
Gemaakt uit stevig en 
licht rvs. Compact, licht en 
gemakkelijk mee te nemen in 
je rugzak (950 ml).
Ref: 8492722

€15

Een EHBO-tas, een reddingsdeken, 
materiaal om je kooktoestel mee aan 
te steken: allemaal onmisbaar. Mijn 
kleine extraatje om lekker te slapen: een 
opblaasbaar kussen!

NOG EEN KLEIN 
EXTRAATJE

HOOFDKUSSEN MT 500
Een licht, compact en heerlijk comfortabel kussen. 
Extra comfort dat altijd mee kan in je rugzak en 
onontbeerlijk is om goed te recupuereren. Ref: 8557111

€15
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FORCLAZ

TENT MT 500 2P
Ons team, zelf enthousiaste 
bergtrekkers, ontwikkelde deze lichte 
tweepersoonstent met 2 opbergruimtes 
aan de zijkant. Eenvoudige en functionele 
tent, licht, compact en gerieflijk voor 2 
personen. 2 deuren. 2 opbergruimtes. 
Kampeer comfortabel in 3 seizoenen.
Ref: 8556122

€120

5 J.2,8 KG 39x16x15 CM

FORCLAZ

TENT MT 500 3P
Ons team, zelf enthousiaste 
bergtrekkers, ontwikkelde deze lichte, 
voorgemonteerde driepersoonstent met 2 
opbergruimtes aan de zijkant.
Eenvoudige en functionele tent, licht, 
compact en gerieflijk voor 3 personen. 
2 deuren. 2 opbergruimtes. Kampeer 
comfortabel in 3 seizoenen. 
Ref: 8556125

€150

5 J.3,5 KG 39x18x18 CM

FORCLAZ

TENT MT 500 FRESH&BLACK 3P
Ons team ontwikkelde deze 
voorgemonteerde driepersoonstent voor 
trekkers die op zoek zijn naar een lichte en 
donkere tent met de nodige bergruimte. 
Eenvoudige en functionele tent, licht en 
compact en voldoende gerieflijk voor 3 
personen (2 deuren, 2 opbergruimtes). 
3-seizoenen tent. Fresh&Black-stof om 
goed te slapen. Ref: 8556123

€180

5 J.3,9 KG 39x20x19 CM5 J.3,1 KG 39x17x17 CM

FORCLAZ

TENT MT 500 FRESH&BLACK 2P
Ons team ontwikkelde deze 
voorgemonteerde tweepersoonstent voor 
trekkers die op zoek zijn naar een lichte en 
donkere tent met de nodige bergruimte.
Eenvoudige en functionele tent, licht en 
compact en voldoende gerieflijk voor 2 
personen (2 deuren, 2 opbergruimtes). 
3-seizoenstent. Fresh & Black-stof om goed 
te slapen. Ref: 8556629

€150

FORCLAZ

GRONDZEIL MT 500 2P
Ons team ontwikkelde dit 
grondzeil voor de tweepersoons 
trekkingtenten uit de Forclaz-
reeksen 100, 500 en 500 F&B.
Ref: 8581937

€15 FORCLAZ

GRONDZEIL MT 500 3P
Ons team ontwikkelde dit 
grondzeil voor de driepersoons 
trekkingtenten Forclaz 500 en 500 
F&B. Ref: 8581938

€20
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FORCLAZ

TENT MT 900 1P
Deze semivrijstaande 3-seizoenstent 
werd bedacht en ontwikkeld in de 
Franse Alpen. Ze is ultralicht, compact 
en comfortabel voor 1 persoon. Door de 
koepelconstructie in Y-vorm is deze tent 
heel gerieflijk en functioneel: 3 zakjes, 1 
deur en 1 geïntegreerde bergruimte voor 
een rugzak tot 50-70 l. Buitentent en 
binnentent zijn apart. Ref: 8545744

€150

5 J.1,3 KG 39x11x10 CM

FORCLAZ

TENT MT 900 3P
Deze vrijstaande 3-seizoenstent werd bedacht 
en ontwikkeld in de Franse Alpen. Ze is ultralicht, 
compact en comfortabel voor drie personen.
Door de koepelconstructie (dubbele Y) is deze tent 
heel gerieflijk en functioneel: 6 zakken, 2 deuren 
en 3 bergruimtes voor 3 rugzakken tot 50-70 l. 
Buitentent en binnentent zijn apart.
Ref: 8501685

€280

5 J.2,7 KG 39x16x15 CM

GRONDZEIL MT 900
Een extra bescherming voor je tent: beperkt schuren, 
verbetert de waterdichtheid, vergemakkelijkt het 
schoonmaken. En maakt het ook mogelijk om je tent te 
gebruiken zonder binnentent, als tarp!
Ref: 8545723 / 8545730 / 8545731

€25 €35 €45

Deze vrijstaande 3-seizoens trekkingtent voor 2 
personen, bedacht en ontwikkeld in de Franse Alpen, 
biedt comfort en ruimte, en is vederlicht en compact.

Ref: 8501684

TENT MT 900 2P
QUECHUA

€220

5 J.1,9 KG 39x12x12 CM
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FORCLAZ

TENT MT 900 ULTRALIGHT 2P
Deze 3-seizoenen tunneltent werd bedacht 
en ontwikkeld in de Franse Alpen. Ze 
is ultralicht en compact en biedt het 
minimum aan comfort voor 2 personen. 
De tunnelconstructie is extreem compact 
en biedt een basic comfort: 2 deuren, 
1 bergruimte, 2 zakken. Tunnel voor de 
boogstok om snel op te zetten en af te 
breken. Ref: 8586318

€220

5 J.1,7 KG 39x12x11 CM

FORCLAZ

TENT MT 900 ULTRALIGHT 3P
Deze tunneltent, geschikt voor 3 seizoenen 
én 3 personen, is ontwikkeld in de Franse 
Alpen. Ze is superlicht en compact en biedt 
een minimaal comfort. Dankzij de extreem 
compacte tunnelstructuur heb je net genoeg 
ruimte, en alle nodige basics: 2 deuren, 1 
grote abside vooraan, 3 zakken Bogen in 
hulzen, om de tent snel op te zetten en af te 
breken. Ref: 8586319

€280

5 J.2,3 KG 40x17x16 CM
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FORCLAZ

TENT MT 900 ULTRALIGHT 4P
Ons team dat dol is op trekken in de bergen bedacht 
deze voorgemonteerde tunneltent voor 4 personen die 
een grote, leefbare leefruimte willen.
De MT 900 UL tent (4 plaatsen) is een model voor drie 
seizoenen met een schitterende verhouding gewicht/
comfort. Ze is makkelijk op te zetten, goed verlucht, en 
beschikt over 7 opbergzakken in de kamer.
Ref: 8666970

€350

5 J.3,6 KG 39x20x20 CM

FORCLAZ

TARP MT 900
Met deze ultralichte tarp, bedacht 
en ontwikkeld in de Franse Alpen, 
kunnen 1 of 2 personen gemakkelijk 
zowat overal kamperen.
Veelzijdige tarp dankzij de 
vele bevestigingspunten, voor 
verschillende configuraties. 6 
reflecterende scheerlijnen met 
haakjes. 8 ultralichte haringen.
Ref: 8545743

€60

5 J.0,49 KG 15x Ø10 CM

FORCLAZ

GRONDZEIL MT 900 4P
Extra bescherming voor je tent: vermindert de slijtage, vergroot de 
waterdichtheid, vergemakkelijkt de reiniging en het onderhoud. En 
je kunt je tent ook opzetten in dekzeil-modus zonder de kamer!
Ref: 8732943

€60
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Je weet niet hoe te kiezen tussen watten- en donsvulling voor 
je trekking- of wandeltocht? Ontdek de voordelen van deze 2 
verschillende materialen

DONS: VOOR & NADELEN

Om kort te gaan: dons biedt de beste verhouding warmte, 
compactheid en gewicht. Bij gelijk gewicht zal een 
product met isolatie uit dons warmer zijn dan een 
product met uit watten. 

Dit gezegd zijnde: dé grote boeman van dons 
is vocht. Als je een trektocht maakt in een 
vochtige omgeving, zou je wel eens tot de 
vaststelling kunnen komen dat dons niet 
echt tuk is op water. Je hebt het misschien 
al meegemaakt: een donsjekker of donzen 
slaapzak in de wasmachine die de indruk 
geeft dat tijdens het wassen alle dons is 
gaan lopen. 

Wat natuurlijk niet echt het geval is... Maar 
de pluimpjes in je product hebben door 
het vocht donsproppen gevormd. Droog 
je product op lage temperatuur, in een 
kort programma met tennisballen, en dit 
meerdere malen tot het terug zijn volume 
heeft. 

Het is daarom niet raadzaam om te vertrekken 
als het regent of naar een vochtige omgeving 
te gaan met een donsproduct: je loopt het risico 
om de isolerende waarden van je jas of slaapzak 
tot nul te herleiden. 

EN WATTEN IN DIT ALLES? 

Dons heeft misschien vele voordelen, maar 
polyesterwatten ook! Vooral in de laatste jaren zijn 
efficiëntere watten op de markt gekomen, inzake 
isolatie, compressie en lichtheid. Watten worden 
vaak gezien als synthetische isolatie. 

Het grootste voordeel van een watten product is zijn 
vermogen om geïsoleerd en warm te blijven, zelfs 
in vochtige omstandigheden. Ideaal als je naar een 
vochtige omgeving trekt of de weerberichten niet bijster 
geruststellend zijn. 

Voor het overige: watten kan je erg makkelijk wassen! 

Heb je dat ook al meegemaakt: je zwarte pull blijkt overdekt 
met pluimpjes die waren ontsnapt uit je donsjekker? Met 
watten is daar geen enkel risico op! 

Vandaag werken we aan de verdere ontwikkeling van watten. 
Zo gebruiken we steeds meer watten die deels zijn gemaakt 
van gerecycleerd polyester.

DONS OF WATTEN:
HOE MAAK JE DE KEUZE?

Deze slaapzak met een 
vulling in RDS-gecertificeerd 
dons zorgt ervoor dat je 
comfortabel slaapt bij 
temperaturen van 0°C of 
hoger.
Ref: 8575975

SLAAPZAK
MT900 0° DONS

FORCLAZ

€170
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FORCLAZ

SLAAPZAK MT 500 -5°
Deze mummieslaapzak is gevuld met onze dikste 
wattering: comfort gegarandeerd! Laat je verleiden door 
de 2 handige tweewegritsen opzij, voor een optimale 
ventilatie. Bovendien kan je hem koppelen.Ref: 8576386

€90 FORCLAZ

SLAAPZAK MT 500 10° DONS
Warm en licht dankzij het vulvermogen (800 CUIN) 
van het gebruikte dons, en ook nog eens prima 
samendrukbaar. Mummiemodel en omhullende 
kap,die je verstelt met een aantrekkoord.
Ref: 8575969

€110 FORCLAZ

FORCLAZ

LAKENZAK MERINOWOL

LAKENZAK ZIJDE

Een vederlichte, comfortabele lakenzak in 
mummiemodel, gemaakt uit wol. Deze lakenzak 
biedt je een heerlijk warmtegevoel en de nodige 
bewegingsvrijheid.
Ref: 8582108

Onze teams ontwikkelden deze lakenzak voor wie 
comfortabel wil slapen in een berghut of hostel, zijn 
slaapzak schoon wil houden of wat meer warmte wil.
Ref: 8578334

€80

€35

FORCLAZ

SLAAPZAK MT 500 10°
Deze heel compacte en vederlichte slaapzak is perfect 
voor in de zomer. Laat je verleiden door de 2 handige 
tweewegritsen opzij, voor een optimale ventilatie. 
Koppelbaar.
Ref: 8556632 / 8575966

€50 FORCLAZ

SLAAPZAK MT 500 5°
De aansluitende kap, die je kan verstellen met een 
aantrekkoord, beschermt je hoofd, en dankzij het 
brede schoudergedeelte is je comfort verzekerd. 
Ventilatie dankzij 2 tweewegritsen. Koppelbaar.
Ref: 8556634 / 8556633

€60 FORCLAZ

SLAAPZAK MT 500 0°
Omhullende kap, dubbele kraag, dikke wattering: alles 
aan deze slaapzak is bedacht om je warm te houden! 
Ventilatie dankzij 2 tweewegritsen. Koppelbaar.
Ref: 8575968 / 8556637

€70
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FORCLAZ

LUCHTBED TREK 700 AIR
Onze ontwikkelaars, zelf fervente trekkers, ontwierpen dit luchtbed dat je isoleert 
van de grond zodat je comfortabel slaapt tijdens een trektocht. 510 g. Het comfort 
van een luchtbed en ultralicht en supercompact zodat het probleemloos mee kan in 
je rugzak! Verkrijgbaar in maat XL (50€).
Ref: 8493395 / 8493806

€45

Deze matras is perfect geschikt 
voor gebruik in 3 seizoenen dankzij 
zijn R-Value van 3,3. Het gewicht 
blijft behouden (670 g) en de hoes 
dient ook als zak voor de pomp! 
Verkrijgbaar in maat XL (70€).
Ref: 8578994 / 8582047

ISOLERENDE OPBLAASBARE
MATRAS MT500 L

FORCLAZ

€65

FORCLAZ

LUCHTBED MT 500 AIR S
Onze ontwikkelaars, zelf enthousiaste trekkers, ontwierpen dit uiterst lichte 
en compacte luchtbed om op te slapen tijdens een trektocht. Kort model (120 
cm). 360 g. 120 x 52 x 5 cm. Het comfort van een luchtbed, kort, uiterst licht 
en ultracompact om probleemloos mee te nemen in je rugzak! Neem alleen het 
minimum mee! Ref: 8493805

€35



CAMPING COLLECTION 2022
TREKKING 81Ontdek ons volledige assortiment op decathlon.be

FORCLAZ

SUPERLICHTE POMPZAK MT
Met deze pompzak pomp je je slaapmatje moeiteloos 
op. Zorg ervoor dat hij langer meegaat door hem 
binnenin droog te houden. Bijzonder geschikt voor 
isolerende matjes.
Ref: 8582058

€15

FORCLAZ

ZITPAD MT 500
Onze productontwikkelaars, zelf bevlogen hikers, 
bedachten dit handige zitpad zodat je wat zachter kan 
zitten op een rustpauze tijdens je tocht of bij je tent.
Vederlicht en compact zitkussentje. Dit slimme zitpad 
beschermt je tegen een koude en natte ondergrond. 
60 g. Ref: 8493400

€5 FORCLAZ

SCHUIMMAT MT 100
Onze ontwikkelaars, zelf bevlogen trekkers, bedachten 
deze slaapmat voor om occasioneel op te slapen of 
als onderlegger voor je opblaasbare matje. Met zijn 
210 gram is dit de lichtste slaapmat in schuim. Het 
comfort is evenwel beperkt.
Ref: 5591048

€6 FORCLAZ

ISOLEREND SCHUIMMATJE TREK 100
Ons team van trekkers ontwikkelde dit extra lange, 
isolerende, veelzijdige en opvouwbare slaapmatje 
voor trekkers en hikers. 480 g 195 x 55 x 2 cm. 
Lang, veelzijdig en isolerend (R-waarde 2.2). 10 jaar 
garantie. Op te vouwen als een harmonica.
Ref: 8543045

€20

FORCLAZ

ZELFKLEVENDE REPARATIEPATCHES MT
Dit product is bedoeld om je opblaasbaar 
trekkingmatje te repareren bij een lek of klein 
scheurtje. Universele patches, geschikt voor alle 
luchtbedden en zelfopblazende trekkingmatjes.
Ref: 8557113

€4 FORCLAZ

ZELFOPBLAZEND SLAAPMATJE TREK 500
Onze ontwikkelaars, zelf fervente trekkers, ontwierpen dit slaapmatje om je op een trektocht te isoleren 
van de grond. Verkrijgbaar in maat L (820 g. 180x52x3 cm) of XL (1020 g. 193x60x2,5 cm).
Ref: 8612278 / 8612279

€30
€35
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MUESLI CROUSTILLANT AU RÉCHAUD
GASBRANDER MT 500 LIGHT
Met piëzo-ontsteking! Lichte gasbrander 
die weinig plek inneemt. Ref: 8559534

€35

WINDSCHERM MT 500
Ideaal om buiten te koken.
 Ref: 8577329

€12

QUECHUA

VUURSTARTER MT500
Met deze vuurstarter, die werkt onder alle (weers-)
omstandigheden, kan je heel makkelijk een vuur of 
een kooktoestel aansteken.
Ref: 8247922

€9

FORCLAZ

APARTE STABIELE GASBRANDER MT 500
Dit lichte, stabiele kooktoestel hebben we ontwikkeld 
in het hartje van de Franse Alpen en is perfecte om 
je maaltijden snel en veilig te bereiden. Ingebouwde 
Piëzo-ontsteking! Ref: 8559535

€50

KOOKTOESTEL “BLEUET MICRO PLUS”
Ontwikkeld voor trekkers en kampeerders die een heel 
licht en ultracompact kooktoestel willen voor weinig 
geld. Compact en licht kooktoestel om overal mee te 
nemen. Gaspatroon gemakkelijk aan te sluiten dankzij 
het EasyClic® Plus-systeem. Ref: 8129319

€22

Ontdek onze vriesdroogmaaltijden voor trekking en kamperen. 
Ze zijn specifiek samengesteld om je energieverbruik bij 
buitenactiviteiten te dekken en zijn lichtgewicht.

VRIESDROOGMAALTIJDEN 
KAMPEREN
Van

€5
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FORCLAZ

POWERBANK ONPOWER 310 - 5200MAH
Neem deze waterdichte lader mee als je voor een 
week vertrekt op bergtrekking om je USB-apparatuur 
of smartphone mee op te laden.
Ref: 8361355

€25

Wek je eigen energie op, om autonoom te zijn tijdens je 
verblijf in de natuur of tijdens je bivak. Herlaad eenvoudig 
je apparaten, zoals lampen, telefoons,
externe batterijen,...

GEEF JE BIVAK
EEN ENERGIESTOOT!

Patronen zijn verkrijgbaar in de winkel of op decathlon.be

KOOKTOESTEL JETBOIL “ZIP” TREK
De Jetboil is speciaal gemaakt voor minimalistische hikers en trekkers.
Slim, licht, compact en stevig.
Ref: 8248843

€85
KOOKTOESTEL JETBOIL STASH
Voor de meest minimalistische en veeleisende wandelaars en trekkers. Het 
JETBOIL STASH-kooktoestel is een modern kampeerkooktoestel dat ruimte 
bespaart in je tas. Ref: 8753037

€139

FORCLAZ

ZONNEPANEEL USB SLR500 - 10W
Wees volledig autonoom tijdens je trektochten of als 
je gaat kamperen, dankzij dit zonnepaneeltje. Het is 
licht, neemt weinig plaats in en is gemakkelijk mee te 
nemen. Ref: 8581512

€40 FORCLAZ

ZONNEPANEEL USB SLR900 - 15W
Wek je eigen energie op! Zo ben je volledig autonoom 
op al je trektochten, zowel tijdens het wandelen 
als in de tent (niet geschikt voor smartphones bij 
ongelijkmatige blootstelling).
Ref: 8581513

€60
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FORCLAZ

KOOKSET TREK 500 ROESTVRIJ STAAL 2 PERSONEN
Ons team van bevlogen trekkers ontwikkelde deze handige kookset voor trekkers die een complete, slimme en 
lichte set zoeken om te koken en te eten. Van erg sterk en licht roestvrij staal. Voor 2 personen: 2 vouwlepels/-
vorken, 2 kommen en 1 deksel inclusief vergiet. Compact, licht en gemakkelijk mee te nemen in je rugzak.
Ref: 8492723

€25

FORCLAZ

DRINKFLES MET FILTER TREK 500 SOFT- 1L
Een drinkfles die helder oppervlaktewater drinkbaar 
maakt dankzij een filter die bacteriën en protozoa 
tegenhoudt. Snel en met één hand te openen, 
robuuste en opvouwbare fles van silicone. 180 g.
Ref: 8575761

€25

FORCLAZ

FILTER TREK 500
Ons team van gepassioneerde trekkers maakte deze 
filter als aanvulling op je soepele drinkfles, om het 
water te filteren. Past op de sneldop. Maakt water 
drinkbaar door bacteriën en protozoa te filteren uit 
helder oppervlaktewater. 40 g. Ref: 8553332

€14
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COMPACTE KOM X-BOWL - 0,65L
Deze kom werd ontwikkeld voor trekkers op zoek 
naar compact keukengerei. Ref: 8209221

€141.

KOM TREK 500 BLAUW - 0,45L
Licht (46 g) en stevig. De slimme structuur beperkt 
de verspreiding van de warmte. Ref: 8493332

€2502. COMPACTE DRINKBEKER X-CUP - 0,25L 
Voor trekkers en hikers op zoek naar een compacte 
oplossing voor hun tochten. Ref: 8209220

€94. VOUWBESTEK TREK 500
Sterke, uiterst compacte en lichte opvouwbare
vork / lepel (11 g). Ref: 8486874

€1506.

FILTERPOMP MSR TRAIL SHOT
Om waterbacteriën en -protozoa te filteren uit 
water. Ref: 8512840

€553. WATERZAK MT500 - 2L
Soepele waterzak om je te hydrateren tijdens het 
wandelen. Ref: 8542253

€135.

5.

1.

2.

3.

6.

4.
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NOG EEN 
STAP VERDER 
GAAN...

Om nog een stap verder te gaan, zijn we verbintenissen 
aangegaan over de materialen aanwezig in onze producten. Tegen 
eind 2022 zullen al het polyester en katoen dat we gebruiken 
afkomstig zijn van meer duurzame bronnen. Vandaag, in 2020, is 
dit al het geval voor 100% van de katoen in onze producten. Maar 
slechts 20% van het polyester in onze producten voldoet aan deze 
eis: hier ligt onze grootste uitdaging! 

We beseffen dat er nog veel moet gebeuren om onze impact op 
het milieu te verminderen. Daarom zijn we vastbesloten om te 
blijven streven naar verandering. 

De belangrijkste hinderpalen vandaag zitten in de evaluatie van 
onze producten en hun materialen, meer specifiek voor wat 
betreft de keuze van alternatieve materialen. We moeten er zeker 
van zijn dat een materiaal dat een ander zou vervangen minder 
impact heeft en minder vervuilend is. Daartoe steunen we op 
externe studies en tests, waarvan men ons de betrouwbaarheid 
en onafhankelijkheid moet kunnen aantonen. 

Onze producten moeten voldoen aan tal van technische en 
kwaliteitseisen. De alternatieven op de markt zijn niet altijd 
technologieën die tot maturiteit zijn gekomen. Zo gebruiken we 
bijvoorbeeld voor sommige van onze producten biologisch katoen, 
waarvan de teelt minder productief is. Als gevolg daarvan is 
biokatoen minder vlot beschikbaar op de markt dan conventioneel 
katoen. 

Vandaag zijn er in onze winkels en op onze website al meer 
dan 500 producten beschikbaar die werden ontwikkeld binnen 
een ecodesign-aanpak. Dit is echter nog maar een klein deel 
van ons aanbod. De DECATHLON-teams zijn zich bewust van 
de klimaatuitdagingen en de uitputting van de hulpbronnen en 
willen tegen 2026 100% van onze producten ontwikkelen in een 
ecodesign-benadering

2.

1.
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WE ZIJN NIET 
PERFECT, MAAR WE 
HEBBEN NIKS TE 
VERBERGEN

SLAAPZAK MT900 0°C - DONS - MINIMAL EDITIONS
Deze donzen slaapzak voor 3 seizoenen is ontwikkeld vanuit de wil om onze 
CO2-uitstoot te verminderen en is niet geverfd. Hij is en licht dankzij het 
opblaasvermogen (800 CUIN) van de gebruikte dons (RDS-gecertificeerd). Je 
kunt er comfortabel mee slapen bij temperaturen boven of gelijk aan 0°C.
Ref: 8736672

€1701.

TENT DOME - 2 PLAATSEN - MT900 MINIMAL EDITIONS
Deze zelfdragende trekking-tent is ontwikkeld vanuit de wil om onze CO2-
uitstoot te verminderen en is niet geverfd. Ze is heel licht en geschikt voor twee 
personen. Ref: 8736725

€2203.

LUCHTMATRAS MT500 AIR L - MINIMAL EDITIONS
Deze matras is ontwikkeld vanuit de wil om onze CO2-uitstoot te verminderen 
en is niet geverfd. Hij is perfect om jezelf van de grond te isoleren en een goede 
bivak-nacht door te brengen. Verkrijgbaar in XL-maat (50€).
Ref: 8736726

€452.

WAAR STAAN WE VANDAAG?
ECODESIGN PRODUCTEN

DOELSTELLING 2026: 100%

32%

TRACEERBAARHEID VAN WOL EN DONS
DOELSTELLING 2026: 100%

90%

PLASTIC VOOR EENMALIG GEBRUIK
DOELSTELLING 2026: 0%

31%

3.

Ontdek al onze verbintenissen 
door deze QR-code te scannen.

Kleurstoffen hebben een sterke impact op het milieu. 
Daarom is de stof van onze bivak-kit niet geverfd. Dit 
onderstreept zijn technische en avant-garde-karakter. 
Maar bovenal vermindert het zijn ecologische voetafdruk 
door het verminderen van de CO2-uitstoot. 

Deze kit bestaat uit een tent, een slaapzak en een 
opblaasbare matras die behoren tot ons assortiment 
Minimal Editions - Undyed.

MINIMAL EDITIONS - UNDYED



V.U.: F. Rabasot - Jules Bordetlaan 1, 1140 Evere - Decathlon 
Belgium N.V. Ondernemingsnummer: 0449 296 278. RPR 
Brussel. Prijzen zijn geldig behoudens drukfouten, vergissingen 
en prijswijzigingen. Aanbod geldig in 2022. Recupel inbegrepen.

ONTDEK AL ONZE 
PRODUCTEN OP 
DECATHLON.BE DECATHLONBE

DECATHLON BELGIUM

@DECATHLONBEL

EASY OPZETTEN EN OPVOUWEN

BESCHIKBAAR VOOR VERKOOP OF VERHUUR:
vraag het aan onze werknemers in de winkel.

Doe je voordeel met de exclusieve “EASY”-technologie en zet je tent op in één 
minuut. Door de vrijstaande structuur kun je de tent, als die eenmaal is opgezet, 
verplaatsen om de ideale locatie te vinden. Direct vouwen: als de tent niet meer 
onder spanning staat, hoef je hem alleen maar in zijn hoes te stoppen. Wat onzeker, 
de eerste keer? Lees de handleiding of bekijk de online-video.

2 SECONDS EASY
FRESH & BLACK

QUECHUA

Een van de vlugste in tentenland: de 
nieuwe 2 Seconds, even snel opgezet als 
opgevouwen. Omdat je vakantie te kort 
is om te klunzen met een tent!
Ref: 8553541

€110


