
Nazwa: turystyczna mata do siedzenia
Model: Folding SIT Mat
Producent: Karrimor
Wymiary po rozłożeniu:  28x38cm
Wymiary po złożeniu:  9,5cm(szerokość) x 
2,8cm(grubość) x 28cm(długość)
Grubość: 6,5mm (rozłożonej)
Gwarancja: TAK / 12 miesięcy
Wodoodporność: TAK
Termoizolacja od podłoża: TAK
Waga: 40g
Materiały: poliolefin (usieciowana pianka) 

Przeznaczenie: 
Bardzo lekka, o niewielkich wymiarach po złożeniu, praktyczna mata do siedzenia, przydatna we wszelkiej
aktywności w terenie, tudzież w trekingu, fotografii plenerowej, wędkarstwie, i innych...

Charakterystyka:
Produkt angielskiej firmy Karrimor, produkującej dzież, plecaki, oraz akcesoria górskie. Model Folding
SIT Mat,  ma  bardzo małą  wagę własną,  oraz  składaną formę,  dzięki  czemu bez  trudu zmieści  się  w
bocznych kieszeniach naszych plecaków. Matę wykonano z wysokiej jakości tworzywa poliolefinowego,
czyli  usieciowanej,  silnie  spienionej  pianki.  Jest  to  materiał  w  pełni  wodoodporny,  a  co  ważniejsze
zapewniający świetną izolację od podłoża, grubość maty 6,5 mm nie jest być może największa, jednak w
zupełności wystarczy aby zapewnić nam komfort, szczególnie termiczny, podczas postojów. Korzyści ze
stosowania  takiego  gadżetu  są  bardzo  wszechstronne,  od  zwiększenia  komfortu,  przez  izolację  od
wilgotnego podłoża, po dodatkową ochronę przede insektami. 

Zalety:
• trwałość
• niska waga
• wodoodporność
• skuteczna izolacja od podłoża
• komfort
• uniwersalność
• łatwe czyszczenie

Wady:
• brak

Data zakupu: lipiec 2012
Cena w chwili zakupu: 19,50 zł
Numer katalogowy maty: 782142 

Przydatne linki:
• Strona firmowa Karrimor (UK): http://www.karrimor.com/ 

• Polska strona firmowa Karrimor wyłącznie z plecakami (PL): http://karrimor.pl/ 

• Sklep online Karrimor (UK): http://store.karrimor.com/ 
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Informacja prawna – zgodnie z przepisami prawa, wszystkie wyrażane na łamach niniejszej strony opinie, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy akcesorium,
wynikającą z posiadanego doświadczenia, nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie całościowo danego modelu produktu.
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