
HELSDON HAMMOCK SPECIFIKATIONER
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Internet side www.helsdonoutdoors.com

Produktnavn Helsdon Hammock
EAN-kode (Europa) 7300009079940
Produktkategorier Hængekøje telt, Hængekøje, Træ telt
Alternative produktkategorier Lay flat hammock, Bridged hammock

Produktets vægt 2,9kg
Af hvilken:
- Hængekøje 1300g
- Telt med myggenet 800g
- Remme og spænder 700g
- Opbevaringstaske 100g

Størrelse suspenderet 310x100x100cm
Størrelse pakket 60x20x20cm

Antal mennesker 1
Anbefalet maksimal kropslængde 1,95 meters
Anbefalet maksimal vægt 180 kg
Antal sæsoner 4 (året rundt )
Træafstand 3,5-8 meter

Materiale
Hængekøje 150D Polyester PU 1000mm F/R
Telt og opbevaringstaske 68D 185T Polyester PU 1500mm F/R
Myggenet 40D Polyester B3 mesh F/R
Sprederstænger 19mm+12mm aluminium
Spænder, karabinhager og bolte Rustfrit stål
Lynlås YKK 7#
Remme til hængekøje og ryg 1" Nylon Heavy webbing
Ophængsremme 1" Nylon thicken heavy webbing

Klimakompenseret via www.goldstandard.org

Pakkestørrelse 4 stk / karton



Produkt beskrivelse
Helsdon Hammock er et hængekøjetelt med en unik konstruktion, der former 
sig efter menneskekroppen og giver dig maksimal søvnkomfort. Du ligger fladt 
med støtte til både lænderyg og knæ. Du kan sove på ryggen, siden og endda 
på maven. Sprederstænger og dobbelt bund med plads til ethvert 
liggeunderlag gør, at hængekøjen ikke krøller rundt om din krop. Helsdon 
hængekøje tager kun to minutter at sætte op, og der er masser af plads til al 
din pakning inde i hængekøjen. Det altomfattende telt har integreret myggenet
og ventilation. Med et isolerende liggeunderlag i dobbeltbunden behøver du 
ikke en dyr underdyne på kolde nætter. Når det er varmt, kan du åbne sider og
vinduer med insektnet. Helsdon Hammock holder dig tør, varm, kølig og 
udhvilet uanset vejr, vind, rødder, sten, fugt eller dyr, og du vil vågne op 
veludhvilet til endnu en eventyrlig dag i det fri.

Om Helsdon Outdoors
Helsdon Outdoors blev grundlagt af den canadiske naturvejleder Dave Helsdon.
Dave opfandt og har udviklet det unikke Helsdon Hammock telt i mere end 25 
år. Vores mål er at hjælpe alle til at nyde naturen i al dens vilde og 
vidunderlige skønhed. Vi kan ikke forhindre regnen i at falde over dig. Vi kan 
ikke forhindre isnende kolde vinde i at blæse, gøre varme sommernætter 
køligere eller udjævne jorden, hvor du camperer. Men vi kan levere et 
hængekøjetelt, der holder dig tør, varm, kølig og sikker under alle 
omstændigheder.
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