
Oprichter Ed Gerritsen (links) en business unit manager Ralph Berns zitten aan een van de 
kampeertafels van DEFA.
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Richt je tent in met DEFA

Kampeerders kennen de bekende 
campingkasten van DEFA. Wat 
minder mensen weten, is dat deze 
Nederlandse leverancier talloze andere 
kampeermeubels en handigheidjes 
verkoopt.

DEFA is 24 jaar geleden opgericht 
door Amsterdammer Ed Gerritsen 

(1947). Hij vertelt: “Ik ben begonnen 
met autoaccessoires en gezondheids-
kussens, waaronder het befaamde 
Defa Bolletjeskussen. Daarna zijn er 
vele kussens en andere autoaccessoires 
bijgekomen die het comfort in de auto, 
thuis en op kantoor verhogen.”
In de loop der jaren is het bedrijf 
steeds meer kampeerproducten gaan 
produceren. Inmiddels vind je niet 

alleen campingkasten van DEFA, maar 
ook picknicktafels, stoelen, kooktafels 
en -eilanden, stoelen en DEFA Dream 
matrassen. Sommige tafels hebben 
een blad van bamboehout, dat milieu-
vriendelijker dan kunststof is en een 
luxueuze uitstraling heeft. En daar-
naast handigheidjes zoals droogrek-
ken en -molens, en een slim bedachte 
kapstok die je in de buitenrail van je 
caravan kunt hangen.  De producten 
zijn te koop via caravandealers en 
kampeerwinkels.
 
Kwaliteit gegarandeerd
Zelf maakt DEFA niets, alles wordt in 
het verre Oosten geproduceerd, maar 
wel onder streng toezicht. Ed Gerritsen 
is talloze malen naar China gevlogen 
om de kwaliteit van de productie te 

Advertorial

bewaken. “Ik zit altijd te bedenken hoe 
je een product beter of slimmer kunt 
maken. Ik knutsel ook vaak zelf iets in 
elkaar, en bekijk samen met technische 
ontwikkelaars en onze fabrikanten of 
het in productie kan worden genomen.”
De bekendste DEFA-producten zijn de 
opvouwbare opbergkasten, die in vier 
verschillende series verkrijgbaar zijn: 
van de meest luxe Luxury Line, die je 
herkent aan de blauwe kleur met de 
grijze tunnels voor de buizen, tot het 
de bekende basislijn Line Camp.  

Krachten bundelen
DEFA-eigenaar Ed Gerritsen heeft zijn 
bedrijf eind vorig jaar verkocht aan 
de bekende Nederlandse voortentfa-
brikant Doréma. “We waren al langer 
op zoek naar strategische samen-
werkingspartners,” vertelt Doréma-
directeur Hans Oonk, “en dit was een 
kans die we niet wilden laten lopen. 
De producten vullen elkaar perfect 
aan.” DEFA is inmiddels verhuisd van 
Amsterdam naar het hoofdkantoor 
van Doréma in Doetinchem. Voorlopig 
heeft Doréma geen ingrijpende plan-
nen met DEFA, zegt Ralph Berns, de 
nieuwe manager van de business unit 
DEFA binnen Doréma. “We gaan de 
sterke merknaam niet wijzigen. Wel 
gaan we DEFA-producten op beurzen 
exposeren in onze Doréma voortenten. 
En misschien stemmen we in een later 
stadium de kleuren van de kasten af op 
die van de voortenten, maar concrete 
plannen hebben we nog niet."

Directeur Hans Oonk van voortentfabrikant 
Doréma, de nieuwe eigenaar van DEFA.


