HELSDON HAMMOCK SPECIFICATIES
Merknaam
Canadees Kantoor
Europees Kantoor
Website

Helsdon Outdoors
dave@helsdonoutdoors.com
anders@helsdonoutdoors.com
www.helsdonoutdoors.com

Productnaam
EAN code (Europa)
Product Categorie
Alternatieve Product Categorie

Helsdon Hammock
7300009079940
Hangmat tent, hangmat, boom tent
Plat liggende hangmat, overbrugde
hangmat

Product gewicht
Opgebouwd uit:
- Hangmat
- Tent met muggennet
- Riemen en gespen
- Opbergzak

2,9 kg

Afmetingen gemonteerd
Afmetingen ingepakt

310x100x100cm
60x20x20cm

Aantal personen
Aanbevolen max lichaamslengte
Aanbevolen maximaal gewicht
Aantal seizoenen
Boom afstand

1
1,95 meter
180 kg
4
3,5 tot 8 meter

Materiaal
Hangmat
Tent en opbergzak
Muggennet
Spreidstangen
Gespen, karabijnhaken en
bouten
Ritsen
Nok/Richel, zijkant en omtrek
boordband
Ophangband

1300 g
800g
700g
100g

150D Polyester PU 1000mm F/R
68D 185T Polyester PU 1500mm F/R
40D Polyester B3 mesh F/R
19mm+12mm aluminium
Roestvast Staal (RVS)
YKK 7#
1” Nylon Zware Boordband
1” Nylon Verdikte Zware Boordband

CO2 gecompenseerd door

www.goldstandard.org

Pakket Hoeveelheid

4 stukken per doos

Product Omschrijving
Helsdon Hangmat is een plat liggende hangmat-tent met een unieke
constructie die zich aanpast aan de vorm van het menselijke lichaam om zo te
voorzien in een maximaal slaap comfort. Je kunt op je rug, zij of buik slapen.
De spreidstangen en een dubbellaagse bodem met ruimte voor elk soort
matras voorkomt dat de hangmat zich opvouwt om je lichaam. Helsdon
Hangmat kost je enkel twee minuten om op te zetten en er is voldoende
opbergruimte in de hangmat. De geventileerde tent heeft een geïntegreerd
muggennet. Bij gebruik van een geïsoleerde matras heb je geen dure
ondersprei nodig tijdens koude nachten. Gedurende warme nachten, kun je de
muggennet zijkanten en vensters openen. Helsdon Hangmat houd je veilig,
droog, warm en koel bij elk type weer en wind en beschermd tegen wortels,
stenen, vocht en dieren en je wordt uitgerust wakker voor een nieuwe dag vol
avonturen in de buitenwereld.
Product Specificaties, foto’s en logotypes
https://www.helsdonoutdoors.com/specs.html

