Meer keuze en meer slaapcomfort met nieuwe outwellslaapzakken

Lekker slapen, lekker wakker worden! De Scandinavische gezinskampeerspecialist
Outwell introduceert voor 2020 twee nieuwe PFC-vrije slaapzakseries die nog meer
veelzijdigheid en keuze bieden voor een superieur slaapcomfort.
Canella
De drie nieuwe Canella-slaapzakken voorzien in de behoefte aan lichtere en compacte
slaapzakken bij het kamperen in de warmere zomermaanden, bij het reizen in warme
klimaten of bij het gebruik van een caravan of camper waar de opslagruimte beperkt is.
Canella-slaapzakken leveren betrouwbare prestaties met een elegante stijl en
doordachte kenmerken, waaronder een speciale isolatievulling in drie gewichten voor een
uitstekende dikte met een luxueus donsgevoel. Andere kenmerken zijn de
bevestigingspunten van de voering, de stevige tweezijdige Easy Glide-rits met een
ritsbeschermer en ritsband die vastlopen voorkomen, een kussenvak in de capuchon en
een compressiezak om de omvang van de ingepakte slaapzak onderweg nog verder te
verkleinen.
De serie bestaat uit Canella, Canella Lux en Canella Supreme.
Contour
Meerdere slaapzakken kopen voor kamperen in verschillende seizoenen? Dat hoeft niet
meer. De stijlvolle nieuwe Contour-serie is ongekend veelzijdig en comfortabel doordat
afhankelijk van de omgevingstemperatuur geschakeld kan worden tussen
isolatiewaarden.
Het geheim zit hem in het creëren van een slaapzak met aan beide zijden verschillende
isolatievoeringen: de ene voor warme zomernachten en de andere voor extra warmte als

de temperatuur daalt. De ene kant heeft één laag isolatie, de andere twee. In warme
nachten houdt u de temperatuur aangenaam door de enkele laag bovenop te gebruiken.
Bij koude weersomstandigheden houdt u warmte vast door de slaapzak om te draaien,
zodat u onder een dubbele laag isolatie slaapt.
Op beide zijden is het bedoelde gebruik duidelijk aangegeven, zodat u snel het gewenste
isolatieniveau kunt kiezen. Daarna hoeft u alleen nog maar de capuchon eraan te ritsen,
zodat u lekker op het geïntegreerde kussen kunt liggen. Heel warme nachten worden
nog aangenamer als u de tweezijdige ritssluiting aan de boven- en onderkant losritst om
de lucht te laten circuleren. U kunt de slaapzak ook als dekbed gebruiken.
Materiaal van goede kwaliteit, toebehoren en productietechnieken passen bij het
innovatieve design. De tweezijdige automatisch vergrendelende ritssluiting met
geïsoleerde ritsband zorgt ervoor dat de rits goed werkt en goed geïsoleerd is. De
slaapzakken worden geleverd met een compressiezak, zodat ze gemakkelijker te
vervoeren zijn.
De serie omvat vijf verschillende vulgewichten en formaten – Contour in twee kleuren,
Contour Lux in twee kleuren, Contour Lux XL , Contour Supreme en Contour Lux Double.
Voor meer informatie, inclusief prijzen, en om uw dichtstbijzijnde dealer te vinden, gaat
u naar outwell.com
EINDE (428 woorden)
Editors opmerkingen
De foto's met hoge resolutie voor persberichten kunnen in Dropbox worden gedownload
via de volgende link http://bit.ly/2sUojrr. Het normale Oase Outdoors ApS-copyright is
van toepassing.
Website van het merk: outwell.com
Slaapzakken https://www.outwell.com/nl-nl/ecommerce/slapen/slaapzakken
Adviesprijs: Canella € 74,95; Canella Lux € 86,95; Canella Supreme € 99,95; Contour
€ 68,95; Contour Lux € 79,95; Contour Lux XL € 92,95; Contour Supreme € 87,95;
Contour Lux Double € 124,95
Temperatuur- en seizoenswaarden - Om de temperatuurlimieten van slaapzakken
objectief te bepalen, wordt in de Europese norm EN ISO 23537-1 betreffende vereisten
voor slaapzakken het gebruik gespecificeerd van een computergestuurde thermische
dummy die qua vorm en grootte vergelijkbaar is met het menselijk lichaam. Een
slaapzak met daarin een dummy wordt in een temperatuurgecontroleerde klimaatkamer
geplaatst en volgens een voorgeschreven procedure getest om de warmte-isolerende
eigenschappen van de zak te bepalen. De aanbevolen temperatuurlimieten zijn
gebaseerd op de gemeten isolatie-eigenschappen en op kennis van de manier waarop
het menselijk lichaam tijdens de slaap reageert op de thermische omstandigheden. (Alle
dubbele slaapzakken worden getest met slechts één dummy, dus als een slaapzak door
twee personen wordt gebruikt, wijken de temperaturen waarschijnlijk af van de
aangegeven temperaturen).
Op al onze slaapzakken vermelden we de aanbevolen temperatuurbeoordelingen als
volgt:
Tcomfort – onderste comfortgrens bij standaardgebruik (vrouw)
Tlimit – onderste grens indien ineengedoken bij standaardgebruik (man)
Textreme – laagste extreme temperatuur waarbij iemand overleeft (vrouw)
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 WARME ZIJDE: Tcomfort 16°C, Tlimit 12°C, Textreme 2°C: KOELE ZIJDE:
Tcomfort 7°C, Tlimit 2°C, Textreme -13°C
Contour Lux WARME ZIJDE:: Tcomfort rating 15°C, Tlimit 11°C, Textreme 1°C: KOELE
ZIJDE: Tcomfort rating 3°C, Tlimit -3°C, Textreme -19°C
Contour Lux XL WARME ZIJDE: Tcomfort rating 14°C, Tlimit 11°C, Textreme 0°C:
KOELE ZIJDE: Tcomfort rating 4°C, Tlimit -1°C, Textreme -16°C
Contour Supreme WARME ZIJDE: Tcomfort rating 13°C, Tlimit 9°C, Textreme -2°C:
KOELE ZIJDE: Tcomfort rating 2°C, Tlimit -4°C, Textreme -20°C
Contour Lux Double WARME ZIJDE: Tcomfort rating 12°C, Tlimit 8°C, Textreme -3°C:
KOELE ZIJDE: Tcomfort rating 1°C, Tlimit -5°C, Textreme -22°C
Specificaties
Canella range
Afmetingen: 220 x 80cm (LxB)
Lichaamslengte: 190cm
Buitenstof: 30D polyester
Vulling: Canella 350g Bonded Isofill Premium; Canella Lux 700g; Canella Supreme 900g
Voering: 190T pongé-polyester, 100% polyester
Gewicht: Canella 915g; Canella Lux 1,210g; Canella Supreme 1,420g
Afmeting: Canella 17 x 18cm; Canella Lux 22 x 10cm; Canella Supreme 21 x 25cm
Contour range
Afmetingen: 220 x 85cm (LxB); Contour Lux XL 235 x 105cm; Contour Lux Double 220 x
145cm
Lichaamslengte: 190cm; Contour Lux XL 200cm
Buitenstof: 230T microfibre
Vulling: Contour 1,000g Isofill; Contour Lux 1,400g; Contour Lux XL 1,700g; Contour
Supreme 1,800g; Contour Lux Double 2,400g
Voering: 190T pongé-polyester, 100% polyester
Gewicht: Contour 1,500g; Contour Lux 1,700g; Contour Lux XL 1,950g; Contour
Supreme 1,900g; Contour Lux Double 3,250g
Afmeting: 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
Achtergrond
Het Outwell-verhaal begint in 1995, toen CEO Henrik Arens zag dat er een gat in de
markt met een enorm potentieel was op het gebied van hoogwaardige gezinstenten en
kampeeruitrusting voor gezinnen tegen redelijke prijzen. Outwell had in eerste instantie
alleen een kleine collectie innovatieve en beproefde tenten en een compact assortiment
accessoires voor kampeerders die genoten van het buitenleven op campings in heel
Europa. Het concept had vanaf het begin succes. Het idee dat je alles voor
gezinskamperen van één merk kon kopen, sprak zowel winkeliers als eindgebruikers
sterk aan. Ze konden er ook zeker van zijn dat deze hoogwaardige producten slimme
functies hadden die het nog gemakkelijker maakten om iets te creëren dat echt bij
geslaagd kamperen hoort: die onvergetelijke momenten!
Sinds het voorjaar van 1995 heeft Outwell nooit meer teruggekeken. Outwell is nu een
marktleider op het gebied van gezinskamperen en wordt in meer dan 45 landen
verkocht.
Innovatie en productkwaliteit hebben de hoogste prioriteit en we beschikken over
ultramoderne apparatuur voor regen- en windtests. Onze tentencollectie bestaat uit
meer dan 60 verschillende tenten en ons accessoire-assortiment omvat nu ongeveer 700
producten, zodat we nu een echt one-stop-shoppingmerk zijn voor elk gezin dat droomt
van een ontspannende en onvergetelijke kampeervakantie.

Meer informatie vindt u op www.oase-outdoors.dk/nl-nl/over-ons/geschiedenis
Outwell is een geregistreerd handelsmerk.
De media kunnen contact opnemen met onze Press Coordinator, Sara Rosenkilde.
E-mail: srk@oase-outdoors.dk Tel.: +45 7022 8500 Mobiel: +45 5356 2021
Outwell creëert, produceert en levert al 25 jaar
innovatieve gezinskampeeruitrustingen die de
verwachtingen overtreffen en het plezier van
kampeerders in de buitenlucht vergroten, en biedt zo
een basis voor goede vakantieherinneringen.
Ga voor meer informatie naar www.outwell.com

