€ 370,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:

Obelink
€ 370,m
m

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Obelink Vrijetijdsmarkt
Misterweg 179
7102 EN Winterswijk
0543532632
https://www.obelink.nl/

Omschrijving
De Crua Outdoors Hybrid - compacte shelter bivi tent - 1
persoons - Groen is een hybride tent of bivi die je kan gebruiken
als een tent als je hem op de grond zet of als hangmat als je hem
tussen de omringende bomen plaatst. Ook erg leuk aan deze tent
is dat hij te combineren is met andere hybrides om aan elkaar te
koppelen. De vraag is dus ga je hem ophangen of vandaag niet?
Een baanbrekend concept van Crua.
Onderstaand de kenmerken van de Crua Hybrid:
Hybride door gebruik als grondtent of als hangmat
Lichtgewicht

Maximaal gewicht voor hangmat 117 kg
Kan aan andere hybrides worden geritst
Geïntegreerd anti-insectengaas met opening
Koord spreider aangepast m hem nog lichter te maken

Basisinformatie
Merk :

Obelink

Conditie :

Gebruikt

Prijs :

370,-

Volledige Omschrijving
De Crua Outdoors Hybrid - compacte shelter bivi tent 1 persoons - Groen is een hybride tent of bivi die je kan
gebruiken als een tent als je hem op de grond zet of als
hangmat als je hem tussen de omringende bomen
plaatst. Ook erg leuk aan deze tent is dat hij te
combineren is met andere hybrides om aan elkaar te
koppelen. De vraag is dus ga je hem ophangen of
vandaag niet? Een baanbrekend concept van Crua.
Onderstaand de kenmerken van de Crua Hybrid:
Hybride door gebruik als grondtent of als hangmat
Lichtgewicht
Maximaal gewicht voor hangmat 117 kg
Kan aan andere hybrides worden geritst
GeÃ¯ntegreerd anti-insectengaas met opening
Koord spreider aangepast m hem nog lichter te maken
Buitenframe versterkt en horizontale spreidstok
toegevoegd
Reflecterende aluminium voering aan de binnenkant
van de buitentent voor extra isolatorcapaciteit
Let op de Crua Hybrid mag in de hangmatmodus niet
worden gebruikt zonder de horizontale spreidstok,
anders kan de hangmat naar je toe klappen. De
boogstokken zijn alleen om de buitentent en het
insectengaas te ondersteunen, niet om de vloer te
spreiden.
Doordat de binnenzijde van de bivitent is voorzien van
een aluminium voering houdt de tent effectief de
warmte binnen bij barre weersomstandigheden en
houdt overtollige warmte tegen als de temperatuur
weer hoger wordt.
Als je met meerdere personen op stap gaat is de Crua
Twin Hybrid of Crua Twin Hybrid set zeker ook een
aanrader.
De tent/hangmat wordt geleverd met afneembare
waterdichte buitentent, geÃ¯ntegreerd muggen- en
insectennet, opbergzak, spreidstokken,
hangmatboomriemen, ingebouwd grondzeil, haringen en

