
Website met betrekking tot het onderwerp: http://www.calicap.de 
 
Wij hebben ervaring met de busmuts van Calicap, prettige firma, duidelijke 
website, snelle levertijd, goede kwaliteit. Het spansysteem met de 
elastieklussen om de bijgeleverde bevestigingen in de Toprail werkt ook goed.  

                                                         
De zuignappen voor de voorkant wat minder, die moeten echt op glas en dat is 
stevig aantrekken. De muts isoleert prima, afgelopen wintervakantie was dit 
onze enige isolatie en dat was ruim voldoende. Wij hadden hem ook gekocht 
om sneeuwinval in de dakrand te voorkomen (geeft vanwege smelten door de 
binnenwarmte nattigheid op het tentdoek en risico dat door ijsgroei in de rand je 
dak niet meer dicht wil) maar daarin viel hij wat tegen. Zeker als het sneeuwt en 
waait tegelijk, stuift er toch wel wat onder de rand door. Wegborstelen met een 
veger met lange steel (ook voor je de hoes er weer afhaalt!) blijft dus nodig. Het 
doek is vrij stug, daardoor kun je hem, na wat oefenen, vrij goed met een 
zwieper over het halfgeopende dak heen gooien, vervolgens moet je alle 
hoeken goed plooien (krukje is handig) en dak verder openen. Eraf gaat 
makkelijker, dak half dicht, hoeken aan de voorkant losplooien en aan de 
achterkant het geheel eraf laten glijden. Al met al goed te doen, maar wel extra 
gedoe, zeker in slecht weer! Dus waar we eerst gedacht hadden dat we het ding 
ook in de zomer konden gebruiken als regenhoes (bij echte slagregens enz.) 
hebben we hem toch maar thuisgelaten. Want isoleren = veel minder ventileren 
dus om de hoes er bij voorbaat om te hebben is niet fijn, en als de bui losbarst 
heb je sneller het dak dicht......  
Daarmee wordt het wel een pittige investering voor een weekje wintersport, 
maar wie weet is hij in het naseizoen ook nog goed bruikbaar. Meenemen is 
overigens geen probleem, hij wordt geleverd in een foudraal dat tussen 
rugleuning en zitting van een van de stoelen past. 
 

 


