
Nazwa: poduszka campingowa 
Model: Karrimor Deluxe Camping Pillow
Producent: Karrimor 
Waga wraz z pokrowcem: 25g
Rozmiar: po rozłożeniu: 46x27cm / po 
spakowaniu: długość 26,6cm x obwód wałka 
36cm (średnica 10cm)
Poszycie: DWUSTRONNE / tkanina 
syntetyczna / miękki mikropolar
Wypełnienie: syntetyczne 
Inne: pokrowiec, logo firmowe Karrimor na 
poduszce, oraz pokrowcu
Dostępne  kolory:  niebieski,  fioletowy,
czarny, popielaty, pomarańczowy
Gwarancja: TAK / b/d
Przeznaczenie: camping, outdoor, podróże...

Charakterystyka:
Poduszka kempingowa,  brytyjskiej  firmy outdoorowej  Karrimor,  to  lekki  niewielki  gadżet,  który wydatnie
wpływa na jakość naszego snu w terenie, lub podczas długich podróży. Poduszka wykonana została z wysokiej
jakości materiałów syntetycznych, hipoalergicznych, oraz łatwych w praniu (poduszka nie wymaga specjalnych
środków piorących, należy ją prać ręcznie w temperaturze 30°C). 

Model  posiada  dwustronne  poszycie,  z  jednej  jest  ono  wykonane  z  śliskiej  odpornej  na  oddziaływanie
mechaniczne,  oraz  zabrudzenie,  tkaniny  syntetycznej,  z  drugiej  poduszkę  pokryto  miłym  w  dotyku
mikropolarem. Poduszka doskonale się kompresuję, dzięki czemu spakowana do pokrowca zajmuje niewiele
miejsca (długość 26,6cm x obwód wałka 36cm x średnica 10cm). Po wypakowaniu z pokrowca, w wyniku
zastosowania sprężystego wypełnienia (syntetycznego) poduszka szybko odzyskuje kształt – jej wymiary po
rozłożeniu  to  46x27cm.  Do  ważnych  zalet  modelu  należy  również  jego  niska  waga,  co  w  przypadku
użytkowania  w  pieszej  turystyce  górskiej  ma  przecież  bardzo  istotne  znaczenie,  waga  modelu  wraz  z
pokrowcem to zaledwie 25dag. 

Zalety:
• niska waga
• niska cena
• antybakteryjne właściwości tkaniny
• pokrowiec
• doskonała kompresja
• dwustronne pokrycie
• wysoka odporność mechaniczna
• łatwe utrzymanie w czystości

Wady:
• brak 

Wskazania producenta w kwestii prania:
• prać ręcznie w temperaturze 30°C
• nie wybielać
• nie prasować
• nie suszyć w suszarkach 
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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.



Kod produktu: 784005  

Data zakupu: marzec 2013
Promocyjna cena w chwili zakupu: 3£ / 15,60zł*
Cena regularna: 7,99£ / 41,55zł*
Zakupiono w: online w sklepie marki Karrimor (UK)

*ceny w złotych podane dla ceny funta angielskiego - 5,2zł

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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Sebastian Nikiel

www.zyciepisanegorami.pl
e-mail: s.nikiel.mojegory@gmail.com
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