
Nya chica Outwell Commodore sovsäckar ger extra bekvämlighet för en god natts sömn

Den nya kollektionen Commodore-sovsäckar från den skandinaviska familjecampingspecialisten, Outwell, garanterar en god nattsömn
för alla som vill få ut det mesta från sin campingsemester under sommaren. Kvalitetsmaterialen och funktionerna sveps in i ett elegant
paket som förstärker stilen i alla tälts, husvagnars och husbilars sovrum.

Fortsatt utveckling mot målet att förbättra sovrummets bekvämlighet erbjuder Outwell Commodore-sovsäckar i storleksalternativen
standard, XL och dubbel som har ett yttertyg av en blandning av bomull och polyester och ett varmt behagligt innertyg av flanell för
att innesluta två lager av Isofill-isolering för pålitlig värmebevaring och en känsla av nästan-hud-lyx.

Det supermjuka inre är uppvikt över den övre skärmen, vilket gör det möjligt att krypa in i den extra stoppningen hos det tjocka
uppslaget och det attraktiva trycket gör sovsäcken extra snygg. Det attraktiva trycket och den mjuka känslan fortsätter in i den lösa
kudden som kompletterar den stoppade extrabasen för ultimat komfort för huvudet.

Ett tvåvägs-, L-format blixtlås med öppet slut ger ventilationsalternativ såväl som förmågan att helt kunna öppna sovsäckarna så att
man kan använda dem som mysiga täcken eller sätta ihop två sovsäckar så att man får en dubbel. När den lättanvända blixtlåslöparen
är på plats förhindrar ett autolås att det öppnas under natten. Blixtlåset skyddas även av en fullängdsklaff för att minimera
värmeförlust och förhindra kyla och drag.

Praktiska detaljer inkluderar en ficka på insidan för behändig förvaring av små saker, som näsdukar,en liten ficklampa, och en fyrkantig
packsäck för bekväm transport och förvaring.

För ytterligare information, priser och placering av din närmaste återförsäljare, besök outwell.com

Anteckningar till redaktörer

Alla bilder (högupplösning eller till webben) i samnhang med detta pressmeddelande kan laddas ner från
https://bit.ly/2pNmsja (copyright by Oase Outdoors ApS).

Rek. pris:

Commodore SEK 979,95; Commodore Lux XL SEK 1249,95 Commodore Double SEK 1659,95



Temperatur- och säsongsbetyg – Commodore-sovsäckarna följer den europeiska standarden EN23537-1 som ersatte EN13537 år
2018. Detta ger temperaturbetyg för en sovsäck genom angivna tester.

På varje sovsäck citerar vi följande rekommenderade temperaturvärden:

Tcomfort – den temperatur en standardkvinna kan sova komfortabelt och avslappnat i

Tlimit – den temperatur en standardman kan sova hopkurad utan att vakna

Textreme – den lägsta temperaturen en standardkvinna kan överleva

Commodore Tcomfort rating 9°C, Tlimit 5°C, Textreme -8°C

Commodore Lux XL Tcomfort rating 5°C, Tlimit 0°C, Textreme -15°C

Commodore Double Tcomfort rating 8°C, Tlimit 4°C, Textreme -10°C

Specifikationer

Mått: Commodore 225 x 85cm (LxB); Commodore Lux XL 235 x 100cm; Commodore Double 225 x 150cm

Kroppslängd: Commodore 195cm; Commodore Lux XL 200cm; Commodore Double 195cm

Shell: Polycotton

Fyllning: Commodore 1,700g Isofill; Commodore Lux XL 2,200g Isofill; Commodore Double 3,100g Isofill

Fodring: Cotton flannel

Vikt: Commodore 2,400g; Commodore Lux XL 3,200g; Commodore Double 4,000g

Mått, packad: Commodore 40 x 37 x 23cm; Commodore Lux XL 40 x 45 x 23cm; Commodore Double 52 x 43 x 23cm 

För media hjälp, kontakta vår Marketing Director, Lotte Simonsen.
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