Tag hjemlig komfort med på campingpladsen med Outwell

Der er intet som følelsen af falde i søvn under teltdugen og vågne til lyden af fuglesang med
en pragtfuld udsigt, mens du indånder den dejligt friske luft. Det giver energi, vækker
sanserne og får dig til at slappe helt af.
Camping er en fantastisk ferie for hele familien, hvor man kan komme ned i gear, koble af og
have det sjovt. Dog behøver en ferie med spækket med udendørsliv ikke være primitiv.
Glamping er vejen frem for dem, der ikke vil undvære moderne bekvemmeligheder, når de
nyder den friske luft. Med glamping får du en herlig blanding af luksus og udendørsoplevelser,
hvor familien får hjemlig komfort i naturen skønne omgivelser. For det ene udelukker nemlig
ikke nødvendigvis det andet.
Med Outwells behagelige Relax-møbelserie er det nemmere end nogensinde at skabe sit eget
lille glampingparadis. Møblerne fra Relax-serien kombinerer stil, luksus og lækkert design med
udgangspunkt i de skandinaviske traditioner. Hvert eneste produkt er udviklet med henblik på
at øge komforten og gøre ferien under åben himmel endnu bedre for glade campister.
Blot ved at tage et par møbler fra Relax-serien med på ferien og du vil mærke en forskel, der
opgraderer teltferien fra primitiv til perfekt på et øjeblik. Her er et par af vores musthaves til
glamping.
Øverst på listen er at finde et superbehageligt sted til at lave ingenting. Forestil dig en hel dag
fuld af oplevelser, hvorefter man kommer træt og glad tilbage til campingpladsen for at synke
ned i en blød og hyggelig lænestol eller sofa under åben himmel. En sand fornøjelse! Med
lækker polstring og ergonomisk form er Outwell Kentucky Lake-stolen og Sardis Lake-sofaen

ideelle til hygge og afslapning efter en travl dag med masser af sjove aktiviteter. For mange
campister er disse blevet en central del af campingudstyret.
“Nu tager vi ikke på ferien uden vores Outwell Saris Lake-sofa,” siger de erfarne campister Liv
og Per. ”Det er så dejligt, at vi kan sidde sammen med vores børn, uden at de falder ned fra
sofaen eller vi føler os klemt sammen. Vi har endda overvejet, om vi skulle købe en ekstra.
Den er blevet helt uundværlig og ikke bare ekstra komfort.”
Prøv den helt nye Outwell Tally Lake-stol med højt ryglæn og bløde hynder, hvis du ønsker lidt
ekstra støtte. Den er fantastisk at krybe sammen i med en god bog, når ferien er slut, kan den
klappes sammen til kompakt størrelse, så den er nem at bære fra bilen og hen til teltpladsen.
Når vi taler om luksuriøst tilbehør, er det bestemt værd at investere i en ekstra behagelig
drømmeseng eller liggestol. Den fantastiske Fontana Lake-model er blød, polstret og
indbegrebet af luksus med komfort til hele kroppen, uanset om du vil nyde solen, læse eller
tage en lille lur – men husk solcremen! Takket være det ekstra ben forrest under stolen står
den ekstra stabilt, og kan endda bruges som seng om natten, fordi den er så behagelig.
”Outwell Relax-seriens formål er at skabe hjemlig komfort, når du er på tur. Den lave vægt og
intet samlearbejde betyder, at stole, sofaer og liggestole blot kan foldes ud, så der er luksus
lige fra ankomsten. Camping bliver aldrig det samme igen,” siger produktchef Kirsten
Mathiasen.
Det er nemlig slut med at skulle nøjes på campingpladsen. For med Outwells Relax-møbelserie
er luksuriøs glamping kommet for at blive.
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Gå ind på www.outwell.com for at få flere oplysninger om Outwell og se 2020kollektionen.
Se Outwells møbelkollektion på: www.outwell.com/da-dk/ecommerce/campingmoebler
Viste produkter fra Outwell Relax-serien:
o Sardis Lake (kr. 1.239,95)
www.outwell.com/da-dk/ecommerce/campingmoebler/sardis-lake
o Kentucky Lake (kr. 1.029,95)
www.outwell.com/da-dk/ecommerce/campingmoebler/kentucky-lake
o Fremont Lake (kr. 511,95)

www.outwell.com/da-dk/ecommerce/campingmoebler/fremont-lake
Tally Lake (kr. 719,95)
www.outwell.com/da-dk/ecommerce/campingmoebler/tally-lake
o Seneca Lake (kr. 584,95)
www.outwell.com/da-dk/ecommerce/campingmoebler/seneca-lake
o Grenada Lake (kr. 999,95)
www.outwell.com/da-dk/ecommerce/campingmoebler/grenada-lake
o Fontana Lake (kr. 1.439,95)
www.outwell.com/da-dk/ecommerce/campingmoebler/fontana-lake
Kontakt pressekoordinator Sara Rosenkilde, srk@oase-outdoors.dk på nedenstående
telefonnummer, hvis du ønsker flere oplysninger eller billeder: +45 53 56 20 21.
o

•

Outwell fejrer sit 25-års jubilæum med udvikling, fremstilling og salg af innovativt
familiecampingudstyr, der overstiger forventningerne, gør udendørslivet til en endnu større
fornøjelse for campisten og dermed er et godt udgangspunkt for at skabe glade ferieminder.
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 udvalg 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
også 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 vi har det allernyeste udstyr til regn- og
vindtests. Vores teltkollektion omfatter mere end 60 forskellige telte, og vores udstyrsserie
består nu af omkring 700 produkter, så vi 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
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Højtopløselige billeder til brug sammen med denne pressemeddelelse kan downloades fra
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