
KAMPA DOMETIC GRANDE AIR

DUBLAȚI SPATIUL 
Cea mai adâncă copertină pentru rulote din sortimentul Kampa Dometic,Grande AIR beneficiază de o adâncime generoasă de 3 m și acoperiș Dual-Pitch ™ pentru

a crea un sentiment minunat de spațiu.

Curelele cu chingi QuickPitch ™, panourile frontale cu roluri laterale, materialul Weathershield ™ Pro și umflarea cu un singur punct sunt doar câteva dintre 

caracteristicile deosebite care fac din Grande AIR Pro complementul perfect pentru rulota dvs. Are o adâncime generoasă de 3 m, iar acoperișul Dual-Pitch ™ 

creează un sentiment minunat de spațiu - pur și simplu extensii opționale cu fermoar pe ambele sau pe ambele părți pentru a găzdui prieteni și familie.

Construit cu material Weathershield ™All-Season ultra-robust și rezistent la UV,aceast cort este perfect potrivit pentru pitching sezonier și tururi pe vreme

extremă. De la cele mai umede locuri din Europa până la cele mai însorite părți ale Australiei, această copertină nu vă va dezamăgi. Extensiile opționale pot fi 

montate pe o parte sau pe ambele părți.Pur și simplu cu fermoar și umflare.Fiecare extensie mărește lățimea totală a copertinei cu 1,9 m,menținând în același timp 

înălțimea și adâncimea generoasă a copertinei.

Art.nr Model
Dimensiune 
lățime cm

Dimensiune 
adâncime cm

Dimensiune 
inaltime cm

Greutate 
Kg.

Înălțimea 
conexiunii 

min

Înălțimea 
conexiunii 

max
Preț € *

9120000003 Grande AIR All-Season 330 330 300 250 34.64 kg  235 250 € 1,875.00
9120000002 Grande AIR All-Season 390 390 300 250 38.84 kg  235 250 € 2,062.50
9120000014 Grande AIR Pro 330 330 300 250 26.50 kg  235 250 € 1,531.25
9120000013 Grande AIR Pro 390 390 300 250 30.10 kg  235 250 € 1,687.50

* PRETURILE INCLUD TVA

Set de livrare:  1 cort; 1 set de perdele; 1 pompă de 2.2L; 1 fusta pescaj; 1 pachet cu cuie; 1 manual; 1 geantă de transport
Set de livrare All-Season:  1 cort; 2 pereți laterali; 1 set de perdele; 1 pompă de 2.2L; 2 curele de furtună; 1 fusta pescaj; 1 pachet cu cuiere; 1 manual;
2 buc. geantă de transport






