Ontdek het comfort van thuis midden in de natuur met Outwell

Er gaat niets boven het gevoel van slapen onder het tentdoek, wakker worden met het
geluid van vogelgezang en spectaculaire uitzichten, en heerlijke frisse lucht inademen.
Het is verkwikkend, maakt de zintuigen wakker en ontspant de geest.
Kamperen is een fantastische vakantie voor het hele gezin, waarbij iedereen de kans
krijgt om bij te komen en zich te vermaken. Maar een vakantie buiten hoeft niet te
betekenen dat het primitief moet zijn. Voor degenen die het gemak van thuis niet willen
opofferen, is glamping de juiste keuze. Glamping is een heerlijke mix van luxe en
buitenavontuur waarbij gezinnen in een natuurlijke omgeving het comfort van thuis
hebben. Zo kunnen ze genieten van het beste van twee werelden.
Met het weelderig comfortabele Outwell Relax-meubelassortiment kunnen kampeerders
gemakkelijker dan ooit hun eigen stukje glamping-hemel creëren. Het Outwell Relax
assortiment is gebaseerd op onze Scandinavische herkomst en is een toonbeeld van stijl,
luxe en geweldig design. Elk product is gemaakt om het comfort te verhogen en
buitenvakanties nog beter te maken.
Een paar elementen uit het Relax-assortiment maken al genoeg verschil om een
tentvakantie in een handomdraai te transformeren van basic naar briljant. Dit zijn onze
glamping essentials voor mensen die op zoek zijn naar ultieme ontspanning in de
buitenlucht.
Bovenaan de lijst staat iets ultracomfortabels om op te luieren. Stelt u zich eens voor dat
u de hele dag op stap bent geweest, moe en tevreden terugkomt op de camping en dan
onder de sterren kunt wegzakken in een zachte, gezellige leunstoel of bank. Puur geluk!
De Outwell Kentucky Lake Chair en Sardis Lake Sofa zijn met hun doorgestikte bekleding
en ergonomische vorm ideaal om op te zitten en te ontspannen na een drukke dag vol

plezier. Voor veel kampeerders zijn ze een essentieel onderdeel van de
kampeeruitrusting geworden.
"We willen niet meer op vakantie zonder onze Outwell Saris Lake Sofa", zeggen ervaren
kampeerders Liv en Per. "We vinden het heerlijk dat we met onze kinderen bij elkaar
kunnen zitten zonder dat ze van de bank vallen of het gevoel hebben dat ze vastzitten.
We hebben zelfs overwogen om er nog één bij te kopen. Het is een must-have
geworden, en niet meer alleen leuk om te hebben."
Wie graag extra steun in de rug heeft, kan de Outwell Tally Lake Chair proberen, met
zijn hoge rugleuning en comfortabele kussens. Een geweldige plek om je op te krullen
met een goed boek, die ook klein op te vouwen is zodat hij gemakkelijk van de auto
naar de camping kan worden gedragen.
Een ander luxe extraatje dat zeker de moeite waard is om in te investeren is een
ultracomfortabele ligstoel of ligbank. De prachtige Fontana Lake is zacht, gevoerd en
ultra luxueus en biedt comfort van top tot teen om te zonnen, te lezen of te slapen –
maar vergeet de zonnebrandcrème niet! Zo comfortabel dat hij dankzij de extra poot
aan het voeteneinde voor meer stabiliteit 's nachts ook als bed kan worden gebruikt.
"Bij het Outwell Relax-assortiment gaat het om eenvoudig en comfortabel gemak zoals
thuis. Lichtgewicht en geen montage nodig. Kampeerders kunnen de stoelen, banken en
ligstoelen gewoon uitklappen voor onmiddellijke luxe vanaf het moment dat ze
aankomen. Kamperen wordt nooit meer hetzelfde”, zegt Product Manager Kirsten
Mathiasen.
De dagen van je redden met wat er is op de camping zijn voorbij. Want met het Outwell
Relax-meubelassortiment heeft luxe glamping voorgoed een plek veroverd.

Editors opmerkingen
Bekijk de Outwell-meubelcollectie ophttps://www.outwell.com/engb/ecommerce/camping-furniture
Besproken producten uit het Outwell Relax-assortiment:
•
•
•
•
•
•
•

Sardis Lake (£ 130.00) https://www.outwell.com/en-gb/ecommerce/campingfurniture/sardis-lake
Tally Lake (£ 80.99) https://www.outwell.com/en-gb/ecommerce/campingfurniture/tally-lake
Fremont Lake (£ 58.00) https://www.outwell.com/en-gb/ecommerce/campingfurniture/fremont-lake
Seneca Lake (£ 68.99) https://www.outwell.com/en-gb/ecommerce/campingfurniture/seneca-lake
Grenada Lake (£ 109.99) https://www.outwell.com/en-gb/ecommerce/campingfurniture/grenada-lake
Kentucky Lake (£ 115.00) https://www.outwell.com/en-gb/ecommerce/campingfurniture/kentucky-lake
Fontana Lake (£ 161.99) https://www.outwell.com/en-gb/ecommerce/campingfurniture/fontana-lake

Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met persvoorlichter
Sara Rosenkilde, srk@oase-outdoors.dk, telefoon: +45 53 56 20 21.

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/en-gb/about-us/history

Afbeeldingen
De foto's met hoge resolutie voor persberichten kunnen in Dropbox worden gedownload
via de volgende link https://bit.ly/2TDGY5N. Het normale Oase Outdoors ApS-copyright
is van toepassing.

