€ 40,-

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

Obelink
€ 40,m
m

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
Met deze handige gaaswand kun je de Obelink Lugano 6 Plus
tunneltent van een gaaswand voorzien. Zo kun je op warme dagen
optimaal ventileren en houdt je ongedierte buiten de tent.
Deze gaaswand is in het midden voorzien van een rits zodat je
eenvoudig de tent kunt betreden. De zijkanten zijn voorzien van
handige lusjes zodat je één helft of beide helften op kunt rollen.
De onderzijde is voorzien van elastieken om de wand vast te
kunnen zetten met haringen.
De gaaswand is voorzien van een ritssluiting en kan op beide

ritsen die in de tent zitten gemonteerd worden. Zo kun je er zelf
voor kiezen of je de gaaswand helemaal vooraan, of halverwege de
tent plaatst. Omdat de tent voorzien is van twee ritsen kun je de
gaaswand ook tegelijk met de vaste voorwand van de tent
gebruiken.

Basisinformatie
Merk :

Obelink

Conditie :

Gebruikt

Prijs :

40,-

Volledige Omschrijving
Met deze handige gaaswand kun je de Obelink Lugano
6 Plus tunneltent van een gaaswand voorzien. Zo kun je
op warme dagen optimaal ventileren en houdt je
ongedierte buiten de tent.

Deze gaaswand is in het midden voorzien van een rits
zodat je eenvoudig de tent kunt betreden. De zijkanten
zijn voorzien van handige lusjes zodat je Ã©Ã©n helft
of beide helften op kunt rollen. De onderzijde is
voorzien van elastieken om de wand vast te kunnen
zetten met haringen.

De gaaswand is voorzien van een ritssluiting en kan op
beide ritsen die in de tent zitten gemonteerd worden.
Zo kun je er zelf voor kiezen of je de gaaswand
helemaal vooraan, of halverwege de tent plaatst. Omdat
de tent voorzien is van twee ritsen kun je de gaaswand
ook tegelijk met de vaste voorwand van de tent

