Få et større udvalg og højere komfort i sovekabinen med
Outwells nye soveposer

God søvn er lig med en god morgen! Outwell, de skandinaviske specialister inden for
familiecamping, lancerer to nye PFC-fri soveposeserier i 2020, så alsidigheden bliver endnu
større, og du får en uovertruffen komfort i sovekabinen.
Canella
De tre nye Canella soveposer opfylder behovet for en lettere sovepose, der ikke fylder meget
og som derfor er ideel til campering i de varme sommermåneder, rejser under varmere
himmelstrøg eller til brug i campingvognen eller en campervan, hvor opbevaringspladsen er
dyrebar. Canella soveposerne kombinerer en pålidelig ydeevne med et smart design og
omhyggeligt gennemtænkte egenskaber, der omfatter et særligt isoleringslag i tre
vægtklasser, som giver et fantastisk dække med en luksuøs følelse af dun. Andre egenskaber
omfatter fastgjort for, kraftig Easy Glide-lynlås med 2-vejsfunktion samt hagebeskytter og
vindfang, pudelomme i hætten og en kompressionspose, så soveposen fylder endnu mindre,
når du er på farten.
Serien omfatter Canella Canella Lux og Canella Supreme.
Contour
Nu er det slut med at købe forskellige soveposer til campering på forskellige tider af året. Den
elegante nye Contour-serie sætter helt nye standarder for soveposens alsidighed og komfort,
idet den kan skifte mellem forskellige isoleringsgrader afhængigt af udendørstemperaturen.
Hemmeligheden ligger i at skabe en sovepose med forskelligt isoleringsfyld på hver side, så
den kan bruges både til de varme sommernætter og til at give ekstra varme, når temperaturen
falder. Den ene side har et enkelt lag isolering, den anden to lag. Der opretholdes en behagelig
temperatur på varme nætter ved at bruge det enkelte lag oven på kroppen, hvorimod der

holdes på varmen under kølige forhold ved at vende soveposen, så du sover under et dobbelt
lag isoleringsmateriale.
Hver side har smarte markeringer af den tilsigtede brug, så du hurtigt kan vælge det ønskede
isoleringsniveau. Derefter skal du blot lukke hættens lynlås, og så kan du sove godt på den
indbyggede hovedpude. Varme nætter bliver endnu mere behagelige, hvis du åbner 2-vejslynlåsen øverst og nederst, så luften kan cirkulere. Du kan også åbne soveposen helt, så den
kan bruges som dyne.
Kvalitetsmaterialer, tilpasninger og fremstillingsteknikker matcher det innovative design. Autolynlåsen med 2-vejsfunktion har vindfang, der sikrer korrekt funktion og har en isolerende
virkning. Soveposerne leveres med kompressionsposer til nem transport.
Serien omfatter fem forskellige fyldvægtklasser og størrelser – Contour i to farver, Contour Lux
i to farver, Contour Lux XL, Contour Supreme og Contour Lux Double.
Gå ind på outwell.com for at få yderligere oplysninger, f.eks. om priser og for at finde din
nærmeste forhandler
SLUT (440 ord)

Redaktørens bemærkning
Højtopløselige billeder til brug sammen med denne pressemeddelelse kan downloades fra
følgende link http://bit.ly/2sUojrr. De sædvanlige Oase Outdoors ApS copyrightregler gælder.
Brandsite outwell.com
Soveposer https://www.outwell.com/da-dk/ecommerce/soveudstyr/soveposer
Vejledende udsalgspris: Canella kr 559,95; Canella Lux kr 649,95; Canella Supreme kr
749,95; Contour kr 499,95; Contour Lux kr 624,95; Contour Lux XL kr 709,95; Contour
Supreme kr 679,95; Contour Lux Double kr 937,95
Temperatur- og sæsonangivelser – Med henblik på objektiv fastsættelse af soveposers
temperaturgrænser foreskriver den europæiske EN ISO 23537-1 standard om krav til
soveposer anvendelse af en computerstyret, anatomisk korrekt dukke med termiske funktioner
og med en form og størrelse, som svarer til menneskekroppen. En sovepose indeholdende en
anatomisk korrekt dukke placeres i en klimakammer med temperaturstyring og testes i
overensstemmelse med den foreskrevne procedure med henblik på at fastslå soveposens
varmeisolerende egenskaber. De anbefalede temperaturgrænser baseres på de målte
isoleringsegenskaber samt generel viden om, hvordan menneskekroppen reagerer på
forskellige temperaturforhold, når man sover. (Alle dobbelte soveposer afprøves med blot én
dukke, og derfor vil temperaturerne højst sandsynligt afvige fra det angivne, hvis to personer
ligger i soveposen).
På alle vores soveposer angives den anbefalede temperatur for følgende:
Tcomfort – Nedre komfortgrænse ved standardbrug (kvinde)
Tlimit – Tlimit – Nedre grænse ved standardbrug (mand i sammenrullet stilling)
Textreme – Laveste ekstreme temperatur for overlevelse (kvinde)
Canella Tcomfort rating 13°C, Tlimit 9°C, Textreme -2°C
Canella Lux Tcomfort rating 8°C, Tlimit 4°C, Textreme -10°C
Canella Supreme Tcomfort rating 5°C, Tlimit -1°C, Textreme -16°C
Contour VARM SIDE: Tcomfort rating 16 °C, Tlimit 12 °C, Textreme 2 °C: KØLIG SIDE:
Tcomfort rating 7 °C, Tlimit 2 °C, Textreme -13 °C
Contour Lux VARM SIDE: Tcomfort rating 15°C, Tlimit 11°C, Textreme 1°C: KØLIG SIDE:
Tcomfort rating 3°C, Tlimit -3°C, Textreme -19°C

Contour Lux XL VARM SIDE: Tcomfort rating 14°C, Tlimit 11°C, Textreme 0°C: KØLIG SIDE:
Tcomfort rating 4°C, Tlimit -1°C, Textreme -16°C
Contour Supreme VARM SIDE: Tcomfort rating 13°C, Tlimit 9°C, Textreme -2°C: KØLIG
SIDE: Tcomfort rating 2°C, Tlimit -4°C, Textreme -20°C
Contour Lux Double VARM SIDE: Tcomfort rating 12°C, Tlimit 8°C, Textreme -3°C: KØLIG
SIDE: Tcomfort rating 1°C, Tlimit -5°C, Textreme -22°C
Specifikationer
Canella
Størrelse: 220 x 80cm (LxB)
Kropslængde: 190cm
Yderstof: 30D polyester
Fyld: Canella 350g Bonded Isofill Premium; Canella Lux 700g; Canella Supreme 900g
Inderstof: 190T brushed polyester
Vægt: Canella 915g; Canella Lux 1,210g; Canella Supreme 1,420g
Pakkestørrelse: Canella 17 x 18cm; Canella Lux 22 x 10cm; Canella Supreme 21 x 25cm
Contour
Størrelse: 220 x 85cm (LxB); Contour Lux XL 235 x 105cm; Contour Lux Double 220 x 145cm
Kropslængde: 190cm; Contour Lux XL 200cm
Yderstof: 230T microfiber
Fyld: Contour 1,000g Isofill; Contour Lux 1,400g; Contour Lux XL 1,700g; Contour Supreme
1,800g; Contour Lux Double 2,400g
Inderstof: 190T embossed brushed polyester
Vægt: Contour 1,500g; Contour Lux 1,700g; Contour Lux XL 1,950g; Contour Supreme
1,900g; Contour Lux Double 3,250g
Pakkestørrelse: Contour 42 x 22cm; Contour Lux 42 x 24cm; Contour Lux XL 47 x 26cm;
Contour Supreme 44 x 23cm; Contour Lux Double 48 x 31cm
Baggrund
Outwells historie begynder i 1995, hvor administrerende direktør Henrik Arens opdagede et hul
i markedet samt et massivt potentiale i at tilbyde familietelte og udstyr til familiecamping af
høj kvalitet til rimelige priser. I begyndelsen var Outwell ensbetydende med en lille kollektion
af innovative og omhyggeligt gennemtestede telte og et kompakt udvalgt af udstyr til at
dække campisternes behov, når de nød udendørslivet på europæiske campingpladser.
Konceptet var populært lige fra begyndelsen. Konceptet, hvor du kan købe alt til familiens
campingtur i et bestemt mærke, virkede voldsomt tiltalende på både forhandlere og
slutbrugere. De kunne ligeledes være sikre på, at produkterne af høj kvalitet have smarte
funktioner, der gjorde det endnu nemmere at få det, der er essensen af en vellykket
campingtur: uforglemmelige øjeblikke!
Outwell er stormet fremad siden foråret 1995. Outwell er nu det førende mærke inden for
familiecamping og er på markedet i mere end 45 lande.
Innovation og produktkvaliteten er i højsædet, og Outwell har det allernyeste udstyr til regnog vindtests, for at sikre kvaliteten. Teltkollektion omfatter mere end 60 forskellige telte, og
vores udstyrsserie består nu af omkring 700 produkter, så Outwell er virkelig et brand, der kan
tilbyde alt det, den enkelte familie drømmer om til afslappende og uforglemmelige
campingferier.
Få flere oplysninger på www.oase-outdoors.dk/da-dk/om-oase-outdoors/historie
Outwell er et registreret varemærke.
Pressehenvendelse kan ske til Presse Coordinator, Sara Rosenkilde.
Email: srk@oase-outdoors.dk, tel.: +45 7022 8500, mobil: +45 5356 2021.

