Wat zijn de sterke punten van een Koala Creek® daktent t.o.v. ander merken?

Opmerkingen:

merk :

merk :

merk :

merk :

Koala Creek

Leverbaar in 2 maatvoeringen: 140 en 160 breed, zonder (K = kort) of met overdekte instap (L = lang)

Tentdoek:
√
√
√
√
√
√

Stevig 300 gr/m2 donkergrijs Ripstop Polyester Katoen doek. Dit zorgt voor een donkere tent, lang uitslapen!
Zeer donkere brandwerende coating aan binnenkant tentdoek. Dit zorgt voor een donkere tent, lang uitslapen!
De demontabele flysheet (t.b.v. isolatieluchtlaag) is gemaakt van sterk 420D polyester.
Geen dakvenster welk isolatieluchtlaag verstoord, vaak beslaat en oorzaak van lekkage kan zijn.
Hiervoor in de plaats : oprolbare zijraamluifels, voor sterren kijken en rondom daktent zicht.
Een eventuele ondertent (t.b.v. L modellen) is gemaakt van hetzelfde doek en kleur als de daktent.
De ondertent is niet van een goedkope polyester mix!
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Stoere en sterke aluminium traanplaat bodemplaten, daardoor ook weinig tot geen kans op zichtbare deuken.
Onder de bodemplaat zit een zak voor luifeluitstelsteunen en ander spul. Altijd alles bij de hand.
Extra dikke 25 mm. framebuizen voorzien van sterke metalen (i.p.v. kunststoffen) scharnieren.
Framebuizen voorzien van een hoes tegen condensvorming.
In de daktent 2 riemen om je vast te houden als je in of uit de daktent gaat.
Extra hoge en sterke RVS hoofd scharnieren.
Hierdoor bij een ingeklapte daktent extra bergruimte voor o.a. slaapzak, kussen e.d.
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Zoveel mogelijk klik-in gespen in plaats van pen/ring sluitingen (bij oproldelen, ramen, deuren etc)
Binnenin de daktent zitten 4 demontabele elastieken welke de stof intrekken bij het inklappen.
Oprolbare zijraamluifels. Voor een vrij zicht op de sterren of rondom de daktent.
Aan de binnenzijde van de daktent openritsbaar tentdoek voor verduistering tijdens het slapen, en regelbare ventilatie.
De ramen zijn voorzien van openritsbaar fijnmazig BPM Black Privacy Mesh gaasdoek
De 240 cm. lange en 6 cm. dikke matras is stevig (SG40) en heeft een afwasbare hoes. (Geen katoen welk klam wordt)
De 230 cm. Lange telescoopladder heeft 2 extra ondersteuningen op de bodem en schuift vanzelf in tijdens het induwen.
Levering op een stevige kar, veilig en schadevrij transport en heel gemakkelijk om de daktent thuis op te slaan.
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Heel handig en geen lig in de weg: De daktent-cover is oprolbaar onder de bodemplaat.
Extra stevige cover: water-, wind- en stofdicht, door middel van 1/4 pees en 3/4 rits rondom dicht.
Extra hoge cover hoes, daaronder extra bergruimte links en rechts naast de ladder.
Speciale ritsconstructie, gemakkelijk om de hoeken, zeer geringe kans op defecte rits.
Op alle 4 zijden van de coverhoes 2 handige coversnelluitingen. Geen riemen erover heen die cover kunnen beschadigen.

√
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Een handige, vast gemonteerde, verstelbare U beugel in de overdekte instap.
Bij modellen met een overdekte instap (L model) een extra verstelbare nokspanbuis tegen waterzak in het dak.
(Niet bij Active Curved modellen)

√

Optie DELUX pakket: uitsluitend bij de aanschaf van een Koala Creek® klapdaktent: (ruim 25% korting)
Onderstaand aan een speciale combinatie prijs bij de aanschaf van een Koala Creek® klapdaktent:
Speciale flexibele doch harde Anti Condens mat voor onder de matras. (anti condens en nog meer slaapcomfort)
120 cm. lang 12 volt dimbaar LED daktent lichtsnoer.(met sigaretten aansteker aansluiting en accuklemmen)
Een paar universele daktent schoenzakken met peesgleuf bevestiging.
Een universele daktent bagage hangmat. (montage onder de bodem in peesgleuf of in de daktent aan de framebuizen)

Basis:

Details:

De unieke en sterke COVER:

Extra bij de L modellen (Lang = met overdekte instap)
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Meer weten? Informeer bij jouw Koala Creek dealer naar de mogelijkheden!

www.koalacreek.info

www.twistim.nl

