BASE CAMP

NIEUW!

SkyRise™ HD Tent
Het ultieme mobiele basiskamp voor elk seizoen. Deze daktent biedt u de mogelijkheid
om grenzen te overschrijden en de wereld van bovenaf te verkennen. De SkyRise HDtent wordt geproduceerd uit 600 D Ripstop polyesterweefsel en een 3000 mm
waterdichte PU-coating. De waterdichte overtent biedt u volledige bescherming tegen
weer en wind. De grote openingen zorgen voor een breed uitzicht en een goede
ventilatie, terwijl de schuimrubberen slaapmat alle comfort biedt.

• Biedt plaats voor maximaal drie personen
• Het frameontwerp biedt meer bruikbare ruimte
• Licht, sterk en makkelijk open te vouwen aluminium
tentframe
• Tent met 4-seizoens bescherming: 600 D Ripstop
Polyesterweefsel met een 3000 mm waterdichte PU-coating
• Overtent: 210 D Ripstop Polyester, 3000 mm PU waterdichte
coating
• Grote openingen bieden een bijzonder uitzicht
• Bevestigingsringen aan de onderzijde van de tent om spullen
op te hangen of de tent vast te binden bij veel wind
• Slijtvaste tentvloer met gestructureerde afwerking zorgt voor
extra duurzaamheid
• Ladder voorzien van een hoogteregeling voor een eenvoudige
opstelling
• Bevestigingsbeugels onder de tent zorgen voor een snelle
installatie op de dakdragers van de auto
• 64 mm dikke schuimrubberen matras met afneembare hoes
voor eenvoudige reiniging
• Gaasnet voor optimale ventilatie

Referentie: 8007437

Yakima® is een geregistreerd handelsmerk van Yakima Group of Companies.
Producten van Yakima zijn in de Benelux verkrijgbaar via de exlusieve dealer Cykell.

VEILIGHEID:

2 SKS sloten

SLAAP CAPACITEIT:

2-3 personen

GEWICHTSLIMIET
(STATISCH):
PRODUCTGEWICHT:

272 kg
52 kg

AFMETINGEN
OPEN:

Breedte:
Lengte:
Hoogte:

142 cm
243 cm
122 cm

GESLOTEN:

Breedte:
Lengte:
Hoogte:

142 cm
122 cm
41 cm

SKYRISE TENT ACCESSOIRES

SkyRise Annex MD

SideKick

SkyLoft

Schuif op een eenvoudige
manier de ondertent in de
SideTrack™. Dit zorgt voor extra
leefruimte.

Hou modderig, schoeisel buiten
uw tent, maar steeds binnen
handbereik.

Het ophangnet voor de SkyRise tent
helpt om uw kampeeruitrusting op
te bergen.

8007423

8007424

8007422

SkyHooks

SunBelt

SkyRise Lakenset MD,Grey

Pakket van 4. Eenvoudig te
monteren musketonhaken
schuiven in de SideTrack™ en
houden uw uitrusting binnen
handbereik.

Flexibele LED-lichtstrip voor
uw SkyRise tent zorgt voor
verlichting in en rondom de
tent.

Lakenset geschikt voor de
matras van de SkyRise tent.

8007425

8007426

Yakima® is een geregistreerd handelsmerk van Yakima Group of Companies.
Producten van Yakima zijn in de Benelux verkrijgbaar via de exlusieve dealer Cykell.

8007428

