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Tuotenimi Helsdon Hammock
EAN-viivakoodi 7300009079940
Tuoteryhmät Riippumatto-teltta, riippumatto, teltta
Valinnaisia tuoteryhmiä Lay flat hammock, Bridged hammock

Tuotteen koko paino 2900 g
Eriteltynä:
- Riippumatto 1300 g
- Teltta ja hyttysverkko 800 g
- Olkaimet ja soljet 700 g
- Säilytyspussi 100 g

Täysmittaisena 310x100x100 cm
Pakkauksen koko 60x20x20 cm

Henkilö määrä 1 hlö
Henkilön max pituus 1,95 m
Suurin paino 180 kg
Suositeltu käyttöaika 4 (ympäri vuoden)
Puiden etäisyys 3,5-8 m

Materiaalit
Riippumatto 150D Polyesteri PU 1000 mm F/R
Teltta ja pussi 68D 185T Polyesteri PU 1500 mm F/R
Hyttysverkko 40D Polyesteri B3 mesh F/R
Teltan tukitangot 19 mm + 12 mm Alumiiniputki

Soljet, karbiinikoukut ja pultit Ruostumaton teräs
Vetoketju YKK 7#
Maton ja päädyn hihnat 1" Nylon Heavy webbing
Ripustushihnat 1" Nylon thicken heavy webbing

Ilmastokompensoitu www.goldstandard.org



Tuotteiden määra 4 kpl/pakkaus
Tuotekuvailu
Helsdon Hammock on riippumatto-teltta, joka ainutlaatuisen rakenteensa 
ansiosta muotoutuu ihmiskehon mukaisesti ja suo parhaan 
nukkumismukavuuden. Sekä polvet että selkäranka saavat tasaisesti tukea 
nukkuessasi. Voi nukkua selällään, kyljellään ja jopa vatsallaan.
Tukitangot ja kaksoispohja, johon mahtuu valitsemasi makuualusta, takaavat 
että riippumatto ei kietoudu kehosi ympärille.
Helsdon Hammockin pystytät parissa minuutissa ja riippumatossa on runsaasti 
tilaa tavaroille. Täysin suljettavassa teltassa on kiinteät hyttysverkot ja 
ilmanvaihto. Käyttämällä eristävää makuualustaa jonka laitat kaksoispohjan 
väliin kun on kylmä, niin vältyt kalliilta ja tilaa vievältä peitolta. Kun on kuuma,
voit avata sivuja ja ikkunoita.
Helsdon Hammock pitää sinut kuivana, lämpimänä, viileänä ja levänneenä 
riippumatta säästä, tuulesta, juurista, kivistä, kosteudesta tai eläimistä, ja 
heräät pirteänä uuteen seikkailuun luonnossa.

Helsdon Outdoors
Helsdon Outdoorsin on perustanut kanadalainen eräopas Dave Helsdon. Dave 
keksi ja kehitti ainutlaatuista riippumatto-telttaansa yli 25 vuoden ajan. 
Tavoitteenamme on luoda kaikille mahdollisuus kokea aitoa luonnon kauneutta.
Emme voi estää sadekuuroa kastelemasta sinua, emmekä kylmien tuulien 
puhallusta niskaasi. Emme voi säätää kuumia kesäöitä viileämmiksi, emmekä 
tasoittaa leiripaikkaasi maata. Mutta voimme tarjoa riippumatto-teltan joka 
pitää sinut kuivana, lämpimänä, viileänä ja antaa suojaa kaikenlaisissa 
olosuhteissa.

Tuotekuvat ja logot
https://www.helsdonoutdoors.com/specs/
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