
AIRPASS, la modă Slim.

Atunci când sunt închise, sunt doar 25 de cm grosime, dar caracteristicile tehnice sunt excelente.

gamă "Made in Italy" de corturi sunt produse cu cochilii fibră de sticlă,izolare  acoperiș de anticondensare , finisaj de înaltă calitate , ușoare și design elegant.

Se potrivesc pentru autoturisme, vehicule mari, van-uri si 4x4.

AirPass: în scopul de a merge acolo unde alții nu pot.

Noua intrare pe piata are suficient spațiu în interior pentru a transporta perne și saci de dormit pe saltea din spumă de înaltă densitate (echipate cu saltea).

Pentru o mare aventura sau o relaxare de week-end, cu familia, Airpass vă va însoți în descoperirea itinerariilor cele mai sugerate, chiar și cele cu bariere 

arhitecturale, și în parcările subterane. Pentru un aspect modern alege gama subțire, compact și ultra subțire.



cochilii:

cochilii lucrate manual din fibră de sticlă care sunt izolate: ele nu absorb căldura și sunt ușor de reparat (spre deosebire de cochilii de plastic-făcute). 

Material:

Acrilic Dralon®. tesatura impermeabile și extrem de respirabil. Fiecare centimetru pătrat de material respiră în mod natural, pentru o adevărată bunăstare pe 

care numai Airpass poate oferi.

Black Rain:

gama exclusiva, cu materiale textile de culoare Carbon și Black Rain cochilii 

Echipament standard:

4 cleme universale pentru fixare pe bare transversale sau bare de acoperiș,2 usi si 2 ferestre cu pas cu pas deschidere și plasă de țânțari la toate ușile și ferestre,

izolația acoperișului anticondensare și fonică,4 buzunare detașabile, curele elastice care asistă în pliere tesatura când se închide, o lumina internă OSRAM®

acoperiș, o saltea și 2-3-4 perne, o scara aliaj reglabilă pe înălțime cu sac de stocare.

Sistemul automat de deschidere

cochiliile se ridica în două faze diferite, prin patru tije cu gaz , bine concepute și integrate in cochilii. Totul este la vedere, Airpass nu are nevoie pentru a 

ascunde ceva!



Black Rain

grau/grey



SMALL

130x210 cm, 54 kg

grau/grey 9955021 € 2.499,00

Black Rain 9955026 € 2.699,00

MEDIUM

145x210 cm, 58 kg

grau/grey 9955024 € 3.129,00

Black Rain 9955027 € 3.329,00

LARGE

160x210 cm, 70 kg

grau/grey 9955025 € 3.339,00

Black Rain 9955028 € 3.539,00

SMALL MEDIUM LARGE


