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Καμπάνα 500 Ultimate

Η σκηνή έχει διάμετρο 5 m, ύψος 3 m και καλύπτει επιφάνεια 19,6 m². 

Διακριτικό γνώρισμά της είναι η εφαρμογή βαρέως τύπου φερμουάρ στο άνω μέρος του 

φύλλου εδάφους (10 cm από το έδαφος, το οποίο την συνδέει με τη σκηνή και την αποσυνδέει 

από αυτήν καθιστώντας το φύλλο εδάφους ανεξάρτητο. Έτσι το φερμουάρ, όταν είναι κλειστό 

μπορεί να προστατεύει τη σκηνή από τα νερά μιας πλημμύρας, και όταν είναι ανοικτό να δίνει 

τη δυνατότητα της επαφής με τη φύση.
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Χαρακτηριστικά
• Βαρέως τύπου καμβάς βαμβακιού (320 gr/m²). Συντίθεται από 100% αδιάβροχο υλικό  

 + υλικό που επεξεργαζόμενο γίνεται ανθεκτικότερο στο νερό και τη μούχλα. Έτσι, το 

 εσωτερικό της σκηνής δεν γνωρίζει υγρασία και παραμένει 100% στεγνό ακόμη και 

 όταν βρέχει για μέρες.

• Υψηλής ποιότητας και απαλής υφής φύλλο εδάφους για όλες τις εποχές. 100% αδιάβροχο. 

 Κρατά μακριά από τη σκηνή υγρασία και παράσιτα (PVC 540 gr/m²). 

 Ενώνεται με τη σκηνή με φερμουάρ.

• Φερμουάρ που επιτρέπει την εύκολη αναδίπλωση του κάτω περιμετρικού τμήματος. 

• Διπλή ραφή παντού που ενισχύει τα κομβικά σημεία.

• Μεταλλική δομή εισόδου σε σχήμα Α (170cm Υ) που εμποδίζει τη βροχή.

• Πόρτα εισόδου με φερμουάρ για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση.

• Δεν καίγεται από τσιγάρα. Έχει υποστεί τη «δοκιμή τσιγάρου» σύμφωνα με τα 

 Ευρωπαϊκά πρότυπα (BS5852).

• Εξαερισμός επιτυγχάνεται χάρη στο βαμβάκι (αναπνέει) και 4 πλευρικά παράθυρα.

• Τα 4 πλευρικά παράθυρα ανοίγουν με φερμουάρ και ενσωματωμένες κουνουπιέρες.

• Στύλος Ø 32 mm.

• Χρώμα της άμμου που δημιουργεί ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα.

• Κατάλληλη για 2-4 άτομα, αλλά μπορούν να κοιμηθούν άνετα 8 άτομα γιατί μπορούν 

 να τοποθετηθούν 4 κρεβάτια (queen size). Μπορεί να φιλοξενήσει ως 12 παιδιά.

• Όλα τα υλικά μπορούν να χωρέσουν σε μικρή τσάντα 90 cm Ø 40 cm.

• Συναρμολογείται από 1 άτομα σε 10 λεπτά.

• Διαστάσεις: Ø 5 m x 3 m Υ 

• Βάρος: 31.5 kg

• Επιφάνεια: 19,6 m² 

• Σχοινιά και μανταλάκια για τη σκηνή.

• Τσάντα μεταφοράς 

• Οδηγίες εγκατάστασης

• Εγγύηση ενός έτους.

Αξεσουάρ 
• Εσωτερική σκηνή ½.

• Εσωτερική σκηνή ½ με τοίχο. 

Για περισσότερη ιδιωτικότητα και καλύτερη προστασία από τα κουνούπια. 

Κλειστή εσωτερική σκηνή με δύο πόρτες, δύο παράθυρα.

Πρόκειται για υψηλής ποιότητας και ευρωπαϊκών προδιαγραφών σκηνές. Υπάρχουν αντίγραφα, 

αλλά οι αυθεντικές είναι πολύ διαφορετικές από τις εισαγόμενες από την Κίνα και την Ινδία. 

Είναι πλήρως ελεγμένες σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και φέρουν ως απόδειξη επίσημο 

σήμα (χαρταετό). 
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Καμπάνα 600 Ultimate 

Η σκηνή έχει διάμετρο 6 m, ύψος 3,5 m και καλύπτει επιφάνεια 28,26 m². 
Διακριτικό γνώρισμά της είναι η εφαρμογή βαρέως τύπου φερμουάρ στο άνω μέρος 
του φύλλου εδάφους (10 cm από το έδαφος), το οποίο την συνδέει με τη σκηνή και την 
αποσυνδέει από αυτήν καθιστώντας το φύλλο εδάφους ανεξάρτητο. Έτσι το φερμουάρ, 
όταν είναι κλειστό μπορεί να προστατεύει τη σκηνή από τα νερά μιας πλημμύρας, και όταν 
είναι ανοικτό να δίνει τη δυνατότητα της επαφής με τη φύση. 
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Χαρακτηριστικά
• Βαρέως τύπου καμβάς βαμβακιού (320 gr/m²). Συντίθεται από 100% αδιάβροχο υλικό  

 + υλικό που επεξεργαζόμενο γίνεται ανθεκτικότερο στο νερό και τη μούχλα. Έτσι, το 

 εσωτερικό της σκηνής δεν γνωρίζει υγρασία και παραμένει 100% στεγνό ακόμη και όταν 

 βρέχει για μέρες.

• Υψηλής ποιότητας και απαλής υφής φύλλο εδάφους για όλες τις εποχές. 100% 

 αδιάβροχο. Κρατά μακριά από τη σκηνή υγρασία και παράσιτα (PVC 540 gr/m²). 

 Ενώνεται με τη σκηνή με φερμουάρ.

• Φερμουάρ που επιτρέπει την εύκολη αναδίπλωση του κάτω περιμετρικού τμήματος. 

• Διπλή ραφή παντού που ενισχύει τα κομβικά σημεία.

• Μεταλλική δομή εισόδου σε σχήμα Α (180cm Υ) που εμποδίζει τη βροχή.

• Πόρτα εισόδου με φερμουάρ για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση.

• Δεν καίγεται από τσιγάρα. Έχει υποστεί τη «δοκιμή τσιγάρου» σύμφωνα με τα 

 Ευρωπαϊκά πρότυπα (BS5852).

• Εξαερισμός επιτυγχάνεται χάρη στο βαμβάκι (αναπνέει) και 4 πλευρικά παράθυρα.

• Τα 4 πλευρικά παράθυρα ανοίγουν με φερμουάρ και ενσωματωμένες κουνουπιέρες.

• Στύλος Ø 42 mm.

• Χρώμα της άμμου που δημιουργεί ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα.

• Κατάλληλη για 8 άτομα, γιατί μπορούν να τοποθετηθούν 4 κρεβάτια (queen size). 

 Μπορεί να φιλοξενήσει ως 16 παιδιά ή 25 καθήμενους.

• Όλα τα υλικά μπορούν να χωρέσουν σε μικρή τσάντα 90 cm Ø 40 cm.

• Συναρμολογείται από 1 άτομα σε 10 λεπτά.

• Διαστάσεις: Ø 6 m x 3,5 m Υ 

• Επιφάνεια: 28,26m² 

• Βάρος: 48 kg

• Σχοινιά και μανταλάκια για τη σκηνή.

• Τσάντα μεταφοράς 

• Οδηγίες εγκατάστασης

• Εγγύηση ενός έτους.

Αξεσουάρ 
• Εσωτερική σκηνή ½.

Για περισσότερη ιδιωτικότητα και καλύτερη προστασία από τα κουνούπια. 

Κλειστή εσωτερική σκηνή με δύο πόρτες, δύο παράθυρα.

Πρόκειται για υψηλής ποιότητας και ευρωπαϊκών προδιαγραφών σκηνές. 

Υπάρχουν αντίγραφα, αλλά οι αυθεντικές είναι πολύ διαφορετικές από τις εισαγόμενες από 

την Κίνα και την Ινδία. Είναι πλήρως ελεγμένες σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και φέρουν 

ως απόδειξη επίσημο σήμα (χαρταετό). 
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ΑΑΕ
Καμινάρη 14  
Νέοι Επιβάτες  57019  
Θεσσαλονίκη 

T 23920 27003   
F 23920 21107   

E-mail: aae@aae.gr   
Website: www.aae.gr


