Lawson tälthängmatta
för camping

AS FEATURED ON...
Produktbeskrivning
Den nyligen patenterade tälthängmattan för camping från Lawson har rankats som
den bästa på marknaden av tidningarna Backpacker och Outside. Det är en
slitstark hängmatta - ett tält som skyddar användaren i den mesta tänkbara robusta
terrängen. Vårt patenterade system av fästen/bågar som expanderar gör att den
hängande bädden spänns ännu mer, det i sin tur leder till att den obekväma effekten
och kokongkänslan som finns i andra hängmattor försvinner. Tack vare detta system
kan hängmattan även användas på marknivå som ett tält och det gör den till den
mest mångsidiga tälthängmattan i världen.
Lawsons tälthängmattor för camping har utvecklats och provats i sammanlagt åtta år
och är tillverkade av material som är av högsta kvalitet. Vi erbjuder ett års garanti
och vi vet att kunderna kommer att älska dem! Tälthängmattan monteras väldigt
enkelt genom att sättas upp mellan två träd, den är slitstark och lätt vilket gör att den
är enkel att förflytta. Den löstagbara, yttre delen av tältet och det mindre nätet
skyddar användaren och gör att denne kan sova bekvämt oavsett väder.
Lawsons tälthängmatta för camping har testats ända från Borneos djungel till Nya
Zeelands kust och resultatet är att den klarat sig genom tid, väder och andra
påfrestade omständigheter och det visar att den är den bästa tälthängmattan för
camping på marknaden. Även om du inte är en ivrig backpacker är vårt nät lämpligt
för äventyrshelgen, för cyklister, för motorcyklister, för husbilsägare som vill
övernatta utomhus eller för dem som vill ha ett kort avbrott från stressen och
vardagslivet och även för barn som vill slå läger hemma i trädgården.

Innehåller:
• ett stort finmaskigt nät gjort av ripstop-nylon
• svetsat vattentätt nylon på den yttre kanten av tältet som
skyddar mot inträngning av vatten under presenningen
• vattentätt yttre tält med svetsade sömmar som fästes på
tälthängmattan (krävs inga ytterligare träd/stolpar)
• starka, vikbara expansionsfästen, böjbara pinnar
• blixtlås av dubbelvävd nylon
• två innerfickor för förvaring
• nylon rep
• fäste i taket för upphängande av lampor
• nitar förstärkta med nylonnät
• väska för tälthängmattan
• instruktioner för enkel sammansättning

Försäljningsinformation:
• attraktiva vinstmarginaler och priser
(ordinarie pris 169,99 €)
• fantastisk present som passar till ett stort antal
människor
• idealiskt för att ingå i marknadsföringskampanjer, nyhetsbrev, pressmeddelanden, mässor,
marknadsföring på sociala nätverk, marknadsföring för semestrar
• lämplig för uppsättning i en butik, som förpackad
(15x15x56 cm) eller som upphängd i taket
• en förutsatt direktkontakt med agenten inom
Europeiska unionen. Vi är stolta över våra goda
affärsrelationer med våra kunder/återförsäljare/distributörer

Specifikation:
Bäddens längd: 210 cm
Bäddens bredd: 120 cm
Totalvikt: 1, 90 kg
Storlek om vikt: 15x56 cm
den maximala belastningen: 113 kg
Färg: mörkgrön

Kontakt-försäljning
Telefon: +386 40 121 900
info@lawsonhammock.net
www.lawsonhammock.net
Mamut turizem d.o.o.
Tavčarjeva ul.16
4000 Kranj
Slovenien
EX Works Slovenia
U.S. Patent
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