
KAMPA DOMETIC RALLY AIR

TOURING CHANGED FOREVER

Ideală pentru pauzele de weekend și sărbătorile mai lungi, această copertină versatilă poate fi adaptată nevoilor dvs. cu seturi de panouri din plasă, curele de furtună și

multe alte accesorii.

Iconicul Rally AIR Pro beneficiază de ani de îmbunătățiri continue a designului și este plin de cele mai noi inovații de copertine pentru a vă îmbunătăți experiența 

de turism. Materialul Weathershield ™ Pro, ferestrele limpezi ca cristalul și ventilația suplimentară creează un spațiu de locuit confortabil oriunde te-ai campa. 

Fără a uita sistemul unic de inflație Kampa Dometic unic și chingile QuickPitch ™ care asigură o instalare rapidă și ușoară de fiecare dată.

Cea mai mică soluție All-Season din gama de copertine pentru rulote Kampa Dometic, Rally AIR All-Season este ideală pentru rulote compacte și turisti de weekend.

Această ultimă copertină AirFrame are avantajele altor modele Rally AIR Pro, dar, spre deosebire de omologii săi Pro, este construită cu material Weathershield ™ 

All-Season pentru pitching sezonier. Panourile frontale și laterale cu fermoar reduc greutatea de tracțiune pentru o instalare rapidă și ușoară.



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; 2 pereți frontali;1 set de perdele; 1 pompă de 2.2L; 1 fusta pescaj; 1 pachet cu cuie; 1 manual; 
1 buc. geantă de transport

Art.nr Model
Dimensiune 
lățime cm

Dimensiune 
adâncime cm

Dimensiune 
inaltime cm

Greutate 
Kg.

Înălțimea 
conexiunii 

min

Înălțimea 
conexiunii 

max
Preț € *

9120000006 Rally AIR All-Season 260 260 250 250 28 kg  235 250 € 1,562.50
9120000021 Rally AIR Pro 200 200 250 250 17.10 kg  235 250 € 912.50
9120000020 Rally AIR Pro 260 260 250 250 21.20 kg  235 250 € 1,106.25
9120000019 Rally AIR Pro 330 330 250 250 22.50 kg  235 250 € 1,250.00
9120000018 Rally AIR Pro 390 390 250 250 24 kg  235 250 € 1,406.25

* PRETURILE INCLUD TVA


