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Produktnamn
EAN-kod
Produktkategorier
Alternativa produktkategorier

Helsdon Hammock
7300009079940
Hängmattetält, hängmatta, trädtält
Lay flat hammock, Bridged hammock

Produktvikt
Varav:
- Hängmatta
- Tält med myggnät
- Spännband och spännen
- Förvaringspåse

2,9kg

Storlek upphängd
Storlek förpackad

310x100x100cm
60x20x20cm

Antal personer
Rekommenderad max kroppslängd
Rekommenderad maxvikt
Antal säsonger
Träddistans

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

Material
Hängmatta
Tält och påse
Myggnät
Spridare
Spännen, karbinhakar och bultar
Blixtlås
Remmar till hängmatta och nock
Remmar till upphängning

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

Klimatkompenserad via

www.goldstandard.org

Förpackningsstorlek

4st/kartong

1300g
800g
700g
100g

Produktbeskrivning
Helsdon Hammock är ett hängmattetält med en unik konstruktion som formar
sig efter den mänskliga kroppen och ger dig maximal sovkomfort. Du ligger
platt med stöd för både ländrygg och knän. Du kan sova på rygg, sidan och till
och med på mage. Spridarstänger och en dubbel botten med plats för valfritt
liggunderlag gör att hängmattan inte krullar ihop runt din kropp. Helsdon
Hammock tar bara två minuter att sätta upp och det finns gott om plats för all
din packning inne i hängmattan. Det helomslutande tältet har integrerat
myggnät och ventilation. Med ett isolerande liggunderlag i den dubbla botten
slipper du en dyr och skrymmande under quilt när det är kallt. När det är varm
kan du öppna upp sidor och fönster. Helsdon Hammock håller dig torr, varm,
sval och utvilad oavsett väder, vind, rötter, stenar, fukt eller djur och du vaknar
utsövd för ännu en dags äventyr i naturen.
Om Helsdon Outdoors
Helsdon Outdoors grundades av den kanadensiska vildmarksguiden Dave
Helsdon. Dave uppfann och har utvecklat sitt unika hängmattetält under mer
än 25 år. Vårt mål är att underlätta så att alla kan uppleva naturens vilda
skönhet. Vi kan inte hindra regnet från att falla på dig. Vi kan inte hindra
isande kalla vindar från att blåsa, göra heta sommarnätter svalare eller platta
ut marken där du slår läger. Men vi kan tillhandahålla ett hängmattetält som
håller dig torr, varm, sval och säker under alla omständigheter.
Produktspecifikationer, bilder och logotyper
https://www.helsdonoutdoors.com/specs.html?market=se

