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Helsdon Hammock
7300009079940
Hengekøyetelt , hengekøye, tretelt
Lay flat hammock, Bridged hammock

Produktvekt
Hvorav:
- Hengekøye
- Telt med myggnetting
- Remmer og spenner
- Oppbevaringspose

2,9kg

Størrelse opphengt
Størrelse nedpakket

310x100x100cm
60x20x20cm

Antall personer
Anbefalt maksimal kroppslengde
Anbefalt maksimal vekt
Antall sesonger
Treavstand

1
1,95 meter
180 kg
4 (hele året)
3,5-8 meter

Materiale
Hengekøye
Telt og pose
Myggnetting
Sprederstenger
Spenner, karabiner og bolter
Glidelås
Remmer til hengekøye og møne
Remmer for oppheng

150D Polyester PU 1000mm F/R
68D 185T Polyester PU 1500mm F/R
40D Polyester B3 mesh F/R
19mm+12mm aluminiumsrør
Rustfritt stål
YKK 7#
1" Nylon Heavy webbing
1" Nylon thicken heavy webbing

Klimakompensert via

www.goldstandard.org

Pakkestørrelse

4 stk/kartong

1300g
800g
700g
100g

Produktbeskrivelse
Helsdon Hammock er et hengekøyetelt med en unik konstruksjon som tilpasser
seg formen til menneskekroppen for å gi maksimal søvnkomfort. Du kan sove
på ryggen, siden og til og med på magen. Sprederstenger og en dobbel bunn
med plass til valgfritt liggeunderlag hindrer hengekøyen i å krølles opp rundt
kroppen. Helsdon Hammock tar bare to minutter å montere og det er god plass
til oppbevaring inne i hengekøyen. Det ventilerte teltet har et integrert
insektnett. Ved å bruke et isolerende liggeunderlag trenger du ikke en dyr
underdyne på kalde netter. Under varme netter kan du åpne sidene og
vinduene med insektnett. Helsdon Hammock vil holde deg trygg, tørr, varm og
kjølig i all slags vær og vind og uavhengig av røtter, steiner, fuktighet eller dyr,
og du vil våkne opp uthvilt til nok en eventyrlig dag utendørs.
Om Helsdon Outdoors
Helsdon Outdoors ble grunnlagt av den kanadiske villmarksguiden Dave
Helsdon. Dave oppfant og har utviklet sitt unike hengekøyetelt i mer enn 25 år.
Målet vårt er å hjelpe alle til å nyte naturen i all dens ville og fantastiske
skjønnhet. Vi kan ikke stoppe regnet fra å falle på deg. Vi kan heller ikke
stoppe den iskalde vinden, gjøre varme sommernetter kjøligere eller gjøre
campingplassen din flat. Men vi kan gi deg et hengekøyetelt som holder deg
tørr, varm, kjølig, komfortabel og trygg under alle forhold.
Produktbilder og logoer
https://www.helsdonoutdoors.com/specs.html?market=eu

