ΣΚΗΝΕΣ ΣΑΦΑΡΙ

ΣΚΗΝΕΣ ΣΑΦΑΡΙ
Οι σκηνές σαφάρι είναι μοναδικές, καθώς συνδυάζουν την ανθεκτικότητα με την
πολυτέλεια. Διαθέτουν δομή από υψηλής ποιότητας αειφόρο ξύλο και συνδετήρες
γαλβανισμένου χάλυβα, που καθιστούν τη σκηνή ανθεκτική σαν σπίτι. Η εσωτερική
σκηνή, στο χρώμα της άμμου με πράσινη οροφή, προσφέρει ηρεμία και γαλήνη.
Είναι ιδανικές για εξωτερικούς χώρους, όπου επιτρέπουν την εμπειρία ζωής κοντά στη
φύση, ενώ παράλληλα προσφέρουν άνεση και ιδιωτικότητα σε έναν λειτουργικό
εσωτερικό χώρο.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικού τύπου glamping, από τον οικολογικό
τουρισμό ως μια πολυτελή εμπειρία μέσα στη φύση ή όαση πνευματικής ηρεμίας.
Διατίθενται σε διαφορετικά μεγέθη : 5X9 m, 5X7 m, 5X5 m, 4X4 m, 2,5X3 m.
Μπορεί να διατεθεί εσωτερικός πλήρης ή μερικός εσωτερικός εξοπλισμός μετά από
αίτημα.
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ΣΚΗΝΗ ΣΑΦΑΡΙ m 5 x 9
Κατάλληλη για 4-12 άτομα
Διαστάσεις: m 5 x 9 εσωτερική σκηνή / m 5 x 11 οροφής
Δομή: ξύλινη
Ύψη οροφής: χαμηλό 2.10m και υψηλό 3.30m
Με εσωτερική σκηνή 5 × 9 μέτρα, αυτή είναι μεγαλύτερη σκηνή σαφάρι.
Δεν έχει καθορισμένη διάταξη, ώστε να αποφασιστεί από τους χρήστες ο τρόπος
εσωτερικής διαρρύθμισης, ανάλογα με τα άτομα φιλοξενίας.
Είναι εξοπλισμένη με τέντες και ξύλινο πάτωμα, το οποίο εκτείνεται κάτω από την τέντα,
για άνετη κίνηση, ανεξάρτητα από τον καιρό.
Μπορεί να μείνει έξω καλοκαίρι και χειμώνα, και να καλωσορίζει επισκέπτες από τις
πρώτες ημέρες του χρόνου μέχρι αργά το φθινόπωρο.
Μπορεί να εξοπλιστεί με μπάνιο, το οποίο ελκύει κοινό, με αποτέλεσμα η σκηνή να έχει
εξαιρετικά σύντομο χρόνο αποδόσεων!
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ΣΚΗΝΗ ΣΑΦΑΡΙ m 5 x 7
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ΣΚΗΝΗ ΣΑΦΑΡΙ m 5 x 5
Κατάλληλη για 2-4 άτομα
Διαστάσεις: m 5 x 5 εσωτερική σκηνή / m 5 x 7 οροφής
Δομή: ξύλινη
Ύψη οροφής: χαμηλό 2.10m και υψηλό 3.30m
Είναι μια καθαρόαιμη σκηνή σαφάρι, η μικρότερη στη σειρά, αλλά παρέχει κατάλυμα
για δύο έως τέσσερα άτομα.
Είναι το ιδανικό καταφύγιο για ημέρες εξερεύνησης, αλλά και για εκείνους που θέλουν
να περάσουν μια μέρα στο κάμπινγκ έξω με ένα βιβλίο, μπάρμπεκιου και ένα ποτήρι
κρασί.
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ΣΚΗΝΗ ΣΑΦΑΡΙ m 4 x 4
Διαστάσεις: m 4 x 4 εσωτερική σκηνή / m 4 x 6 οροφής
Ύψη οροφής: χαμηλό 1.75 m και υψηλό 2.66 m
Είναι στενότερη και χαμηλότερη από τις μεγάλες σκηνές σαφάρι.
Προτείνεται για περιπτώσεις που υπάρχει έλλειψη χώρου, ώστε να γίνεται η βέλτιστη
χρήση του υπάρχοντος.
Λόγω του σχεδιασμού της, διατίθεται με μεγαλύτερα παράθυρα και εσωτερικό που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ποικίλους τρόπους.
Κατά τα άλλα, προσφέρει όλα όσα και οι υπόλοιπες σκηνές σαφάρι: ποιότητα, ευελιξία,
άνεση και ευκολία χρήσης.
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ΣΚΗΝΗ ΣΑΦΑΡΙ m 4 x 4
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ΣΚΗΝΗ ΣΑΦΑΡΙ m 4 x 4
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ΣΚΗΝΗ ΣΑΦΑΡΙ m 2.5 x 3
Κατάλληλη για 2 άτομα
Διαστάσεις: m 2.5 x 3 εσωτερική σκηνή / m 2.5 x 4 οροφής
Ύψη οροφής: χαμηλό 1.15 m και υψηλό 2.02 m
Είναι μικρότερη από άλλα μοντέλα, αλλά αυτό δεν μειώνει την ποιότητα και την
ευκολία χρήσης της∙ είναι τόσο ανθεκτική και πολυτελής όσο οι σκηνές με μεγαλύτερες
διαστάσεις. Μπορεί να διατηρηθεί σε εξωτερικό χώρο όλο το χρόνο, ανεξάρτητα από
τον καιρό.
Είναι ένα πρωτοποριακό μοντέλο, λειτουργικό στη χρήση, με εξαιρετική τιμή για
επένδυση.
Προτείνεται για μικρό κατάλυμα κατασκηνώσεων, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
πολλούς σκοπούς και να μετακινηθεί εύκολα. Μπορεί για παράδειγμα να φιλοξενήσει
πεζοπόρους και ποδηλάτες για έναν ύπνο, παιδιά για μια αξέχαστη περιπέτεια κ.λπ.
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ΥΛΙΚΑ
Για τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής των σκηνών, χρησιμοποιούνται μόνο υλικά
υψηλής ποιότητας. Η δομή κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας αειφόρου
προέλευσης ξύλου και συνδετήρες γαλβανισμένου χάλυβα. Το ύφασμα των τεντών είναι
ανθεκτικό σε υγρασία και πολύ ισχυρό. Η οροφή από PVC προστατεύει τη σκηνή από
όλες τις καιρικές συνθήκες και οι γαλβανισμένοι χαλύβδινοι σύνδεσμοι κρατούν τη σκηνή
σταθερή όλο το χρόνο.

Εσωτερική σκηνή
Ύφασμα TenCate® Υλικό: 50% πολυεστέρας & 50% βαμβάκι
Πάχος: 420 g / m2
Πτερύγια: PVC ύψους 40 cm
Αποτελείται από διαφορετικά μέρη. Σε περίπτωση βλάβης, μπορεί να αντικατασταθεί
συγκεκριμένο μέρος.
Συναρτάται με σύστημα συνδετήρων, ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση φορτίου
σε ένα σημείο.
Τα παράθυρα προσφέρουν φυσικό φως και αερισμό. Μπορούν να ανοίγουν και να
αερίζονται από μέσα.
Χρησιμοποιούνται φερμουάρ εξαιρετικά ισχυρά.
Η σκηνή διατίθενται και σε πυρίμαχο υλικό (Campshield)

Ξύλινη δομή
Στρογγυλή ξύλινη δομή διαμέτρου 100 mm

Ταχύτητα ανέμου
Μέγιστη ταχύτητα 0,25 kN / m² ή Beaufort 8 (μπορεί να αντέξει ακόμη και 11 Beaufort)

Φορτίου χιονιού
Μέγιστο φορτίο χιονιού 0,22 kN / m², που αντιστοιχεί σε 10 cm φρέσκου χιονιού

Ξύλινο δάπεδο
Για εσωτερικό χώρο και βεράντα με διάρκεια ζωής ως και 15 χρόνια και στηρίξεις
δαπέδου με ύψιστη αντοχή, που παραμένουν χωρίς υγρασία για 25 χρόνια, ακόμη και
αν έρχονται σε επαφή με το νερό.
(Το δάπεδο προσφέρεται με όλες τις βίδες για τη συναρμολόγηση).

Συντήρηση
Το μόνο που χρειάζεται είναι τακτικό καθάρισμα.
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Συσκευασία
Διαστάσεις συσκευασίας σκηνής: 4 x 1.20 m
Διαστάσεις συσκευασίας δαπέδου: 4 x 1.20 m x 1.50-2 m

Συναρμολόγηση δαπέδου και σκηνής
Προσφέρεται απλό σχέδιο για εύκολη συναρμολόγηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε,
η συναρμολόγηση μπορεί να γίνει από εμάς, μετά από συνεννόηση.
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