Specificaties
Hoogte luifel
Hoogte deur
Hoogte midden
Hoogte achter
Diepte luifel
Grondopp. woondeel
Grondopp. slaapdeel
Muurhoogte
Gewichten
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Cascára 340
: 200 cm
: 210 cm
: 250 cm
: 160 cm (A-stok)
: 120 cm
: 340 x 180 cm
: 340 x 240 cm
: slaapdeel : 50 cm
: woondeel : 50 - 70 cm
: tent - 25 kg
: stokkenset - 15 kg

Cascára 380
200 cm
210 cm
250 cm
160 cm (A-stok)
120 cm
380 x 180 cm
380 x 240 cm
50 cm
50 - 70 cm
tent - 27 kg
stokkenset - 15 kg

Cascára
De Cascára, het ultime sportieve kamperen.
Door zijn bijzondere en doordachte contouren is de Cascára
een opvallende verschijning op de camping. De vormgeving
van de tent creëert een minimum aan kampeeroppervlakte
en een maximum aan ruimte in de tent. Vanuit de centrale
mast spreidt de Cascára zich, zowel naar achteren als naar
voren, uit naar twee stokken. Aan de voorzijde naar een
nokstok van 200 cm en naar de achterzijde tot een hoogte
van 160 cm (verbonden met een nokstok met een breedte
van 122 cm), waarbij de achterstaanders in een A-vorm
staan die zorgen voor een maximum aan ruimte omdat deze
meelopen met de dakhelling. De Cascára is een 4-persoons
tent waarbij men tot ver achterin rechtop kan blijven staan.
De tent heeft een brede middendeur (122 cm) en een groot
plastic raam voorzien van ventilatie. Ook zijn in de zijdeuren
ventilatieopeningen geplaatst die van binnenuit te openen
en te sluiten zijn. Ook deze Atomatent heeft de kenmerkende

doorgetrokken muurtjes in de luifel en in combinatie met
de optionele varioluifel (instaphoogte 240 cm) ontstaat een
prima leefcomfort en ruime stahoogte.
Evenals bij de Armadillo zijn de muurtjes in de varioluifel doorgetrokken waardoor een grote windvrije ruimte ontstaat. Ten
behoeve van het tentschort, heeft de Cascára een bevestigingssyteem van pees en koppelstuk.
Optioneel zijn een gordijn met ventilatie en rits t.b.v. de
ingang en een gronddeken die bevestigd kan worden aan het
gordijn zodat ongedierte niet naar binnen kan. De gronddeken dient tevens als isolatie. Met deze opties gaat er geen
ruimte verloren.

Variaties

Modelwijzigingen voorbehouden
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