
KAMPA DOMETIC ACE AIR
PERFECT DIN FIECARE UNGHI !

Stilul atemporal și cea mai recentă tehnologie de corturi gonflabile, oriunde v-ați afla în lume, distinctivul Ace AIR vă garantează invidia parcului de rulote.

Panourile frontale unghiulare Ace AIR Pro nu numai că arată grozav, ci oferă și spațiu de loc interior generos. Profitați din plin de priveliști frumoase datorită 

ferestrelor mari și a luminatoarelor cu înălțime completă, care oferă multă lumină în timpul zilei și o vedere a stelelor noaptea. Panourile panoramice cu fermoar 

și un panou mare cu plasă de fereastră laterală invită exteriorul să regleze temperatura și să reducă condensul.

Gata pentru aventura pe tot parcursul anului.Construit cu material rezistent Weathershield ™ All-Season, aceast cort pentru rulote de dimensiuni generoase 

oferă mase de spațiu și confort oriunde te-ai ridica.Plin de caracteristici,Ace Air All-Season are jaluzele exterioare pentru geamuri, un perete dublu de noroi,

 un panou de plasă cu fereastră laterală mare și un baldachin reglabil. Bucurați-vă de adăpost și confort de încredere în orice perioadă a anului.

PANOURI FRONTALE ZIP-OUT WEATHERSHIELD ™ PRO

Panourile frontale pot fi închise cu fermoar pentru a reduce greutatea Weathershield ™ Pro țesătură din poliester dublu acoperit

și pentru a deschide copertina



Art.nr Model
Dimensiune 
lățime cm

Dimensiune 
adâncime cm

Dimensiune 
inaltime cm

Greutate 
Kg.

Înălțimea 
conexiunii 

min

Înălțimea 
conexiunii 

max
Preț € *

9120000001 Ace AIR All-Season 400 400 300 250 25.80 kg 235 250 € 2,250.00
9120000012 Ace AIR Pro 300 300 300 250 22.70 kg 235 250 € 1,375.00
9120000011 Ace AIR Pro 400 400 300 250 28.10 kg 235 250 € 1,687.50
9120000010 Ace AIR Pro 500 500 300 250 30.60 kg 235 250 € 1,812.50

* PRETURILE INCLUD TVA

Set de livrare 1 cort; 1 set de perdele; 1 pompă de 2.2L; 1 fusta pescaj; 1 pachet cu cui; 1 manual; 1 geantă de transport

Set de livrare All-Season:  1 cort; 2 pereți laterali; 3 pereți frontali; 1 set de stalpi cu baldachin; 1 set de perdele; 1 pompă de 2.2L; 2 curele de furtună;; 

1 fusta pescaj; 1 pachet cu cuie; 1 manual; 2 buc. geantă de transport





Jaluzele exterioare

Toate ferestrele au jaluzele exterioare cu fermoar pentru protecție 

și intimitate suplimentară pt modelul All-Season

KAMPA DOMETIC GALE 12V PUMP
Această pompă electrică de 12 V este concepută special pentru utilizarea cu 

corturile Kampa Dometic AIR. Pur și simplu conectați-vă la o sursă de 

alimentare de 12 V folosind cablul foarte lung și setați PSI-ul necesar.

Art.nr 9120000437 € 85.50


