When Quality is a must!

Technical Data Sheet

Overzicht:
Aluminiumstructuur van hoge kwaliteit met een profielontwerp van 40 x
40mm.
Eenvoudige montage dankzij een constructie zonder losse onderdelen.
De hoogte van de tent is aanpasbaar aan de behoeften van de gebruiker.
Geen centrale mast waardoor de ruimte optimaal kan worden gebruikt.
Eens opgeplooid, is ze slechts 160cm lang en kan ze in de meeste auto’s.
De connectoren bestaan, net zoals het volledige geraamte, uit vesterkt
aluminium. Er zijn geen plastieken elementen.

Technische gegevens:
Waterdichtheid doeken
Waterdichtheid naden
Doekgewicht
Doekmateriaal
Brandvertragend
Beenprofiel
Staven
Waarborg geraamte
Windweerstand
Afmeting open tent
Afmeting opgevouwen tent
Gewicht
Inganghoogte
Connectoren

ja
ja (gelast)
220gr/m²
dubbel geïmpregneerd polyester
op aanvraag (alleen in het wit)
40x40 mm
15x30mm
60 maanden
50 Km/h
van 9 tot 36m²
van 0.180 m³ tot 0.576 m³ (lengte 1.6 m)
van 29 tot 115 Kg
196 cm
versterkt aluminium (geen plastiek)

Beveiliging:
Een set van lijnen en pinnen beveiligen de tent bij slecht weer.
Minimum 1 gewicht per poot/been is aangeraden. (gietijzer of zandzak :15 kg)

Comfort:
Zijwanden, zorgen voor extra comfort en winddichteid.
Om meerdere tenten te koppelen zijn er regengoten en tentconnectoren beschikbaar.
Draagtassen (met of zonder wielen)
Er kan een luifel aan de tent worden bevestigd.
Er is een nieuw systeem om de zijpanelen onderaan te fixeren.

Physical properties listed above are average values and are not to be construed as specifications.
Suggestions and recommendations for use are based on tests we believe to be reliable. Purchasers and users, however, must follow the instruction manual
related to wind speed , anchorage and recommendations' for the use of the tent.
Please find warranty details in the warranty file into the web-side www.allocanopy.be

www.allocanopy.be - info@allocanopy.be
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Accessoires:
Houten toog:

Verlichting:

Vlag:

Verwarming:

Beschikbare zijpanelen:
-

Volledig zijpaneel (A).
Zijpaneel met deur (B).
Decoratieve gordijnen voor de poten (C).
Zijpaneel met rechthoekig raam (D).
Zijpaneel met 2 ramen (E).
Zijpaneel met 2 ramen (F).
Halve zijpanelen (G).

B

A

C

D

E

F

G

Technische details:

Physical properties listed above are average values and are not to be construed as specifications.
Suggestions and recommendations for use are based on tests we believe to be reliable. Purchasers and users, however, must follow the instruction manual
related to wind speed , anchorage and recommendations' for the use of the tent.
Please find warranty details in the warranty file into the web-side www.allocanopy.be

www.allocanopy.be - info@allocanopy.be

