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چادرهای سری  HIGHLABباالترین سطح تکنولوژی و پژوهش فرینو را نشان
میدهد .این چادرها نتیجهی آزمایشهای صورت گرفته در آزمایشگاه و نیز در
ارتفاعهای باال ،به منظور تعیین راهحلهای فوری و آنی برای کاربرانی حرفهای
است که الزم است با شرایط بسیار سخت چه از نظر فردی و چه محیطی ،روبرو
شوند.

پارچههای به کار رفته در چادرهای HIGHLAB
 دوختهای نواری آب بندی شده در پوش بیرونی و کف.
 پوش بیرونی از جنس پلیاستر پاره نشدنی  50Dبا وزن  80 g/m2که با پلییورتان
پوشش داده شده و تا  4000 mmدر برابر آب مقاوم است.
 پوش داخلی از جنس پلیاستر پاره نشدنی  70Dبا وزن  55 g/m2با خاصیت تنفسی و
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ضد آب.
 کف از جنس پلیاستر  70Dبا وزن  95 g/m2که با پلییورتان پوشش داده شده و تا
 8000 mmمقاوم در برابر آب است.

REINFORCEMENT BAND SYSTEM
این یک سیستم تقویت پوش بیرونی از جنس پارچهی پلیاستر  Oxfordبا وزن 130 g/m2
است که با پلییورتان پوشش داده شده است و تا  3000 mmمقاوم در برابر نفوذ آب است.

TEFLON® SHIELD + FABRIC PROTECTOR
تامین شده توسطBivy/Maverick 2 :
حفاظت کنندهی پارچهی ® Teflonیک مانع مولکولی پیرامون هر جزء از الیاف ایجاد میکند.
قطرات مایع جمع شده و از روی پارچه میلغزند و هر آلودگی باقیمانده بر آن ،میتواند با یک
کهنهی تمیز پاک و لکهزدایی شود.
آزمایشها نشان دادهاند که پارچههای اصالح شده با تکنولوژی مقاومسازی ®Teflon
( ،)DuPontسریعتر از پارچههای معمولی خشک میشوند.
 Teflon® Shield + fabric protectorدفع کنندگی عالی ،هم در برابر قطرات آب و هم نفت
دارد.
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Texit® Fabric
® Texitپارچهای که تنفس میکند
حفرات نامرئی بیشمار که  01111بار کوچکتر از
یک قطرهی آب هستند ،این پارچه را ضد آب ،ضد
باد و بسیار تنفسی میکنند و راحتی بینظیری را
فراهم میکند .در هر آب و هوایی عملکرد بینظیری
دارد.

تجهیزات جانبی

استفاده از چسب

تقویت سهبرابری در

حلقههای نواری که وقتی

سیستم اتصال طناب

پارچهای برای اتصال

محل حلقههای بستن

چادر را بر روی برف برپا

به تیرکها از داخل

پوش بیرونی به داخلی

تیرک در کف چادر

میکنید ،با استفاده از تبر

مسیر خروجی هوا برای

یخ ،چوب اسکی یا مهار

پایداری بهتر

کننده های دیگر به زمین
بسته شود
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سیستم طناب کشی با

طنابهای طوفان با

قابلیت اتصال به چند

مهره تنظیم درخشنده

نقطه

در تاریکی

کیت تعمیر

جیبهای داخلی و
حلقههای نگهدارنده
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مدلEMPEROR 1 :
سریHIGHLAB :
تعریف :تک نفره ،مناسب ارتفاع با دوخت
های آب بندی ()W.T.S
حجم0.8 m3 :
ابعاد15×38 cm :
وزن1.9-2.2 kg :
جنس :پوش خارجی از جنس نایلون محکم،
پوش داخلی پلی استر ضد آب و تنفسی ،کف
پلی استر ضد آب ،دارای یک پنجره ،دوخت
آب بندی در کف
سازه :تیرک های آلومینیومی یک تکه ،میخ
آلومینیومی
ورودی و تهویه :در کامال باز شو با پشه بند
و هواکش های مقاوم در برابر طوفان
لوازم جانبی :جیب های داخلی ،کیت تعمیر
و کیسه حمل
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مدلEMPEROR 2 :
سریHIGHLAB :
تعریف :دو نفره ،مناسب ارتفاع با دوخت
های آب بندی ()W.T.S
حجم1.4 m3 :
ابعاد40×18 cm :
وزن2.8-3.1 kg :
جنس :پوش خارجی از جنس نایلون محکم،
پوش داخلی پلی استر ضد آب و تنفسی ،کف
پلی استر ضد آب ،دارای یک پنجره ،دوخت
آب بندی در کف
سازه :تیرک های آلومینیومی یک تکه ،میخ
آلومینیومی
ورودی و تهویه :در کامال باز شو با پشه بند
و هواکش های مقاوم در برابر طوفان
لوازم جانبی :جیب های داخلی ،کیت تعمیر
و کیسه حمل
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لوازم جانبی :جیب های داخلی ،کیت تعمیر
و کیسه حمل ،نشانگرهای شب نما و ...

مدلSNOWBOUND 2 :
سریHIGHLAB :
تعریف :دونفره ،مناسب برای ارتفاع زیاد و
مقاومت عالی در برابر باد و راحت با پوش
خارجی تقویت شده ،اشتعال ناپذیر
حجم1.9 m3 :
ابعاد20×50 cm :
وزن4.2-4.8 kg :
جنس :پوش خارجی از جنس پلی استر
محکم با عایق حرارتی ،پوش داخلی پلی
استر ضد آب و تنفسی ،کف پلی استر ضد
آب با عایق حرارتی ،دارای پنجره ،دوخت آب
بندی در کف و پوش خارجی
سازه 4 :تیرک آلومینیومی هم اندازه و یک
تیرک بالکونی ،میخ آلومینیومی
ورودی و تهویه :یک داالن و ورودی پشتی
با پشه بند ،هواکش های مقاوم در برابر
طوفان
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لوازم جانبی :جیب های داخلی ،کیت تعمیر
و کیسه حمل ،نشانگرهای شب نما و ...

مدلSNOWBOUND 3 :
سریHIGHLAB :
تعریف :سه نفره ،مناسب برای ارتفاع زیاد و
مقاومت عالی در برابر باد و راحت با پوش
خارجی تقویت شده ،اشتعال ناپذیر
حجم3.3 m3 :
ابعاد20×52 cm :
وزن5.3-5.9 kg :
جنس :پوش خارجی از جنس پلی استر
محکم با عایق حرارتی ،پوش داخلی پلی
استر ضد آب و تنفسی ،کف پلی استر ضد
آب با عایق حرارتی ،دارای پنجره ،دوخت آب
بندی در کف و پوش خارجی
سازه 4 :تیرک آلومینیومی هم اندازه و یک
تیرک بالکونی ،میخ آلومینیومی
ورودی و تهویه :دو داالن و ورودی پشتی
با پشه بند ،هواکش های مقاوم در برابر
طوفان
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لوازم جانبی :جیب های پخش کننده نور،
کیت تعمیر و کیسه حمل ،نشانگرهای شب
نما و ...

مدلPILIER 2 :
سریHIGHLAB :
تعریف :دو نفره ،مناسب برای ارتفاع زیاد و
مقاومت عالی در برابر باد و راحت با پوش
خارجی تقویت شده
حجم1.8 m3 :
ابعاد46×17 cm :
وزن2.8-3.2 kg :
جنس :پوش خارجی از جنس پلی استر
محکم با عایق حرارتی ،پوش داخلی پلی
استر ضد آب و تنفسی ،کف پلی استر ضد
آب با عایق حرارتی ،دارای پنجره ،دوخت آب
بندی در کف و پوش خارجی
سازه 3 :تیرک آلومینیومی با رنگهای
متفاوت ،میخ آلومینیومی
ورودی و تهویه :داالن جلویی ،هواکش ها از
داخل باز و بسته می شوند ،راهرو کامال جمع
میشود ،با پشه بند در ورودی
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چادر  4 SEASONسری از چادرها که با توجه به کوچکترین جزئیات طراحی شدهاند
و برای استفاده در کوهستان مناسباند .با استفاده از بهترین متریال موجود ساخته
شدهاند و تمام خصوصیاتی که چادرهای فرینو را از دیگر مارکها برتر میکند ،دارند:
مقاومت نسبت به کاربردهای مختلف ،طراحی بینظیر ،کارایی عالی ،وزن سبک و بر پا
کردن و جمع کردن سریع و آسان.
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سازه

تیرکهای از جنس آلیاژ آلومینیوم  Tempered 7001 T6 Duraluminumساخته شده با
تکنولوژی هوافضا و با خصوصیات استثنایی وزن کم ،مقاومت و انعطاف پذیری.
میخهای آلومینیومی شش وجهی که از آلومینیوم تقویت شده به شکل پروفیل شش وجهی
ساخته شدهاند.

پارچههای استفاده شده
Manaslu 2 / Pumori 2-3 / Lothse 3-4
پوش بیرونی از جنس پلیاستر پاره نشدنی  70Dبا وزن  85g/m2که با عایقبندی حرارتی و
پلییورتان با پوشش آلومینیوم ،پوشش داده شده و تا  3000 mmضد آب است.
پوش داخلی از جنس پلیاستر پاره نشدنی  70Dبا وزن  55 g/m2با تکنولوژی تنفسی و ضد آب.
کف از جنس پلیاستر  70Dبا وزن  95 g/m2که با پلییورتان عایق کنندهی حرارتی پوشش
داده شده و تا  4000 mmضد آب است.
Svalbard 2/3

پوش بیرونی از جنس پلیاستر پاره نشدنی  70Dبا وزن  85g/m2که با عایقبندی حرارتی و
پلییورتان با پوشش آلومینیوم ،پوشش داده شده و تا  3000 mmضد آب است.
پوش داخلی از جنس پلیاستر پاره نشدنی  70Dبا وزن  55 g/m2با تکنولوژی تنفسی و ضد آب.
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کف از جنس پلیاستر  210D Oxfordبا وزن  130 g/m2که با پلییورتان عایق کنندهی
حرارتی پوشش داده شده و تا  4000 mmضد آب است.

تجهیزات جانبی

کیت تعمیر :برای

ساک لوازم و

جیبهای داخلی و

سیستم طناب

تیرکها ،حلقههای

تسمههای جمع

حلقههای

متصل شونده به

آویز و پوش

کننده

نگهدارنده ابزار

چند نقطه

داخلی و بیرونی

طنابها و تسمه-
های درخشنده

چسب پارچهای
برای اتصال پوش
بیرونی به داخلی
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مدلMANASLU 2 :
سری :چهارفصل
تعریف :چادر دو نفره ،ابعاد بزرگ ،سبک،
راحت و سر هم کردن آسان
حجم1.3 m3 :
ابعاد15×40 cm :
وزن2.4-2.6 kg :
جنس :پوش خارجی از جنس پلی استر ضد
آب محکم با عایق آلومینیومی ،پوش داخلی
پلی استر ضد آب و تنفسی ،کف پلی استر
ضد آب ،دارای پنجره شفاف ،دوخت آب
بندی در کف و پوش خارجی
سازه 3 :تیرک آلومینیومی ،میخ آلومینیومی
شش گوش
ورودی و تهویه :داالن جلویی ،یک ورودی
کامال بازشو با پشه بند ،هواکش های خارجی
لوازم جانبی :خطوط راهنمای شب نما،
کیت تعمیر و کیسه حمل و ...
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مدلPUMORI 2 :
سری :چهارفصل
تعریف :چادر دو نفره ،سبک ،راحت و سر
هم کردن آسان
حجم1.4 m3 :
ابعاد15×40 cm :
وزن2.65-2.9 kg :
جنس :پوش خارجی از جنس پلی استر ضد
آب محکم با عایق آلومینیومی ،پوش داخلی
پلی استر ضد آب و تنفسی ،کف پلی استر
ضد آب ،دارای پنجره شفاف ،دوخت آب
بندی در کف و پوش خارجی
سازه 4 :تیرک آلومینیومی ،میخ آلومینیومی
شش گوش
ورودی و تهویه :داالن جلویی ،ورودی
پشتی با پشه بند ،هواکش های خارجی
مقاوم در طوفان
لوازم جانبی :خطوط راهنمای شب نما در
چند نقطه ،کیت تعمیر و کیسه حمل و ...
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لوازم جانبی :خطوط راهنمای شب نما در
چند نقطه ،کیت تعمیر و کیسه حمل و ...

مدلSVALBARD 3 T9 4000 :
سری :چهارفصل
تعریف :چادر سه نفره ،سبک ،راحت ،انعطاف
پذیر ،سر هم کردن آسان ،تهویه عالی ،تیرک
ها از روی پوش خارجی روی چادر بسته می
شوند
حجم2.6 m3 :
ابعاد19×54 cm :
وزن4.4-4.9 kg :
جنس :پوش خارجی از جنس پلی استر ضد
آب محکم با عایق آلومینیومی ،پوش داخلی
نایلون ضد آب و تنفسی ،کف پلی استر ضد
آب ،دارای پنجره شفاف ،دوخت آب بندی در
کف و پوش خارجی
سازه 3 :تیرک آلومینیومی ،میخ آلومینیومی
شش گوش
ورودی و تهویه :دو داالن ،دو ورودی با پشه
بند ،هواکش های خارجی مقاوم در طوفان
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مدلARAL 3 :
سری :چهارفصل
تعریف :چادر سه نفره ،راهروی جلویی
بزرگ ،مناسب برای آب و هوای بیابانی
حجم3.4 m3 :
ابعاد20×63 cm :
وزن4.6-5.2 kg :
جنس :پوش خارجی از جنس پلی استر ضد
آب محکم با عایق آلومینیومی ،پوش داخلی
نایلون ضد آب و تنفسی ،کف پلی استر ضد
آب ،دارای پنجره شفاف ،دوخت آب بندی در
کف و پوش خارجی
سازه 3 :تیرک آلومینیومی ،میخ آلومینیومی
شش گوش
ورودی و تهویه :دو داالن ،دو ورودی با پشه
بند ،هواکش های خارجی
لوازم جانبی :زیپهای فلزی برای اصطکاک
با شن ،خطوط شب نما در طوفان ،کیت
تعمیر و کیسه حمل و ...
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لوازم جانبی :خطوط راهنمای شب نما در
چند نقطه ،کیت تعمیر و کیسه حمل و ...

مدلSVALBARD 2 T9 4000 :
سری :چهارفصل
تعریف :چادر دو نفره ،سبک ،راحت ،انعطاف
پذیر ،سر هم کردن آسان ،تهویه عالی ،تیرک
ها از روی پوش خارجی روی چادر بسته می
شوند
حجم :؟
ابعاد:؟
وزن:؟
جنس :پوش خارجی از جنس پلی استر ضد
آب محکم با عایق آلومینیومی ،پوش داخلی
نایلون ضد آب و تنفسی ،کف پلی استر ضد
آب ،دارای پنجره شفاف ،دوخت آب بندی در
کف و پوش خارجی
سازه 3 :تیرک آلومینیومی ،میخ آلومینیومی
شش گوش
ورودی و تهویه :دو داالن ،دو ورودی با پشه
بند ،هواکش های خارجی مقاوم در طوفان
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لوازم جانبی :خطوط شب نما در طوفان،
کیت تعمیر و کیسه حمل و ...

مدلLHOTSE 3 :
سری :چهارفصل
تعریف :چادر سه نفره ،برای کوهنوردی و
ترکینگ ،مناسب برای تمام شرایط ،ساختار
پناهگاهی با دو راهروی بزرگ و جیب های
زیاد
حجم1.9 m3 :
ابعاد42×17 cm :
وزن3-3.3 kg :
جنس :پوش خارجی از جنس پلی استر ضد
آب محکم با عایق آلومینیومی ،پوش داخلی
پلی استر ضد آب و تنفسی ،کف پلی استر
ضد آب ،دارای پنجره شفاف ،دوخت آب
بندی در کف و پوش خارجی
سازه 3 :تیرک آلومینیومی با رنگهای
متفاوت ،میخ آلومینیومی شش گوش
ورودی و تهویه :دو داالن ،دو ورودی با پشه
بند ،هواکش های خارجی
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لوازم جانبی :خطوط شب نما در طوفان،
کیت تعمیر و کیسه حمل ،حلقه های
نگهدارنده و ...

مدلLHOTSE 4 :
سری :چهارفصل
تعریف :چادر چهار نفره ،بسیار راحت و
جادار ،مستحکم ،تهویه عالی و عایق بندی
حرارتی ،ایده آل برای بیس کمپ
حجم4 m3 :
ابعاد50×22 cm :
وزن4.85-5.2 kg :
جنس :پوش خارجی از جنس پلی استر ضد
آب محکم با عایق آلومینیومی ،پوش داخلی
پلی استر ضد آب و تنفسی ،کف پلی استر
ضد آب ،دارای پنجره شفاف ،دوخت آب
بندی در کف و پوش خارجی
سازه 3 :تیرک آلومینیومی با رنگهای
متفاوت ،میخ آلومینیومی شش گوش
ورودی و تهویه :دو داالن ،دو ورودی با پشه
بند ،هواکش های خارجی
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چادر سری  LITE LINEردهای از چادرهای فوق سبک ،با برپایی آسان و سازهای از
جنس آلیاژ .Duraluminum
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پارچه
دوختهای آببندی شده در پوش بیرونی و کف.
Atom 2/3
 پوش بیرونی از جنس نایلون پاره نشدنی  20Dبا وزن  ،36 g/m2با پوشش
سیلیکون/پلییورتان است و تا  3000 mmضد آب است.
 پوش داخلی از جنس توری پشهبند و پلیاستر پاره نشدنی  70Dبا تکنولوژی تنفسی و
ضد آب است.
 کف از جنس پلیاستر  70Dبا وزن  95 g/m2و پوشش پلییورتان است و تا 3000
 mmضد آب است.
Phantom 2/3, Migale 1/3, Nemesi 1/2, Lightent 1/2/3, Spectre 2,
Chaos 2/3, Aerial 3 Leaf 2
 پوش بیرونی از جنس پلیاستر پاره نشدنی  70Dبا وزن  ،85 g/m2که با پوشش پلی-
یورتان عایقبندی شده و تا  3000 mmضد آب است.
 پوش داخلی از جنس توری پشهبند و پلیاستر پاره نشدنی  70Dبا تکنولوژی تنفسی و
ضد آب.
 کف از جنس پلیاستر  70Dبا وزن  95 g/m2و پوشش پلییورتان است و تا 3000
 mmضد آب است.
Sintesi 1/2
 پوش بیرونی از جنس پلیاستر پاره نشدنی  50Dبا وزن  60 g/m2که با پلییورتان و
عایقبندی حرارتی پوشش داده شده و تا  3000 mmضد آب است.
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 پوش داخلی از جنس توری پشهبند و پلیاستر پاره نشدنی  50Dبا تکنولوژی تنفسی و
ضد آب است.
 کف از جنس پلیاستر  50Dبا وزن  60 g/m2که با پلییورتان پوشش داده شده و تا
 3000 mmضد آب است.

سازه

تیرکهای از جنس آلیاژ آلومینیوم  Tempered 7001 T6 Duraluminumساخته شده با
تکنولوژی صنایع هوافضا و با خصوصیات استثنایی وزن کم ،مقاومت و انعطاف پذیری.

چادرهای  Frاز پارچهی بازدارندهی آتش مطابق با استاندارد  CPAI-84ساخته شدهاند.
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تجهیزات جانبی

اتصال طناب با

تقویت سه برابری

کیت تعمیر :برای

سیستم ( FAاتصال

در نقاط تحت

تیرکها ،حلقههای

سریع)

کشش و فشار زیاد

آویز و پوش داخلی
و بیرونی

ساک جمع کننده

میخ تقویت شده

با حجم کم

آلومینیومی با

سیستم تهویه

پروفایل شش

Camera Air

وجهی
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مدلATOM 2 :
سری( LITE :سبک)
تعریف :چادر دو نفره ،بسیار سبک و در
عین حال مستحکم و جادار و محافظ ،برای
بک پکینگ (کوله کشی) سبک و آسان
حجم1.4 m3 :
ابعاد39×16 cm :
وزن1.95-2 kg :
جنس :پوش خارجی از جنس نایلون محکم
با پوشش سیلیکون ،پوش داخلی توری پشه
بند ،کف پلی استر ضد آب ،دوخت آب بندی
در کف و پوش خارجی
سازه :تیرکهای آلومینیومی با اتصاالت
میانی ،میخ آلومینیومی بسیار سبک
ورودی و تهویه :دو داالن ،دو ورودی با پشه
بند ،هواکش های خارجی و سیستم تهویه
AIR-CAMERA
لوازم جانبی :کیت تعمیر و کیسه حمل و ...
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مدلATOM 3 :
سری( LITE :سبک)
تعریف :چادر سه نفره ،بسیار سبک و در
عین حال مستحکم و جادار و محافظ ،برای
بک پکینگ (کوله کشی) سبک و آسان
حجم1.9 m3 :
ابعاد40×18 cm :
وزن2.2-2.3 kg :
جنس :پوش خارجی از جنس نایلون محکم
با پوشش سیلیکون ،پوش داخلی توری پشه
بند ،کف پلی استر ضد آب ،دوخت آب بندی
در کف و پوش خارجی
سازه :تیرکهای آلومینیومی با اتصاالت
میانی ،میخ آلومینیومی بسیار سبک
ورودی و تهویه :دو داالن ،دو ورودی با پشه
بند ،هواکش های خارجی و سیستم تهویه
CAMERA AIR
لوازم جانبی :کیت تعمیر و کیسه حمل و ...
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مدلSINTESI 1 :
سری( LITE :سبک)
تعریف :چادر تک نفره ،فوق سبک و نسوز
حجم0.6 m3 :
ابعاد14×30 cm :
وزن830-990 gr :
جنس :چادر تک الیه از جنس پلی استر با
پشه بند و عایق بندی ،کف پلی استر ضد
آب ،دوخت آب بندی در کف و پوش خارجی
سازه 3 :تیرک آلومینیومی از بیرون نصب
می شوند ،میخ آلومینیومی شش گوش سبک
ورودی و تهویه :یک داالن ،یک ورودی،
تهویه از جلو
لوازم جانبی :کیت تعمیر و کیسه حمل و ...
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مدلSINTESI 2 :
سری( LITE :سبک)
تعریف :چادر دو نفره ،فوق سبک و نسوز
حجم1.1 m3 :
ابعاد16×35 cm :
وزن1.4-1.6 kg :
جنس :چادر تک الیه از جنس پلی استر با
پشه بند و عایق بندی ،کف پلی استر ضد
آب ،دوخت آب بندی در کف و پوش خارجی
سازه 1 :تیرک آلومینیومی از بیرون نصب
می شود ،میخ آلومینیومی شش گوش سبک
ورودی و تهویه :یک داالن ،یک ورودی،
هواکش های بیرونی
لوازم جانبی :کیت تعمیر و کیسه حمل و ...
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مدلMIGALE :
سری( LITE :سبک)
تعریف :چادر تک نفره ،سبک ،برپایی آسان،
راحت و نسوز
حجم1 m3 :
ابعاد18×38cm :
وزن1.5-1.7 kg :
جنس :پوش خارجی از جنس پلی استر
محکم و عایق بندی ،پوش داخلی پلی استر
ضد آب و تنفسی با پشه بند ،کف پلی استر
ضد آب ،دوخت آب بندی در کف و پوش
خارجی
سازه 2 :تیرک آلومینیومی با رنگهای
متفاوت ،یک تیرک تیغه ای برای راحتی
بیشتر ،میخ آلومینیومی
ورودی و تهویه :یک داالن ،یک ورودی،
تهویه از بیرون ،سیستم تهویه CAMERA
AIR
لوازم جانبی :کیت تعمیر و کیسه حمل و ...
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مدلNEMESI 1 :
سری( LITE :سبک)
تعریف :چادر تک نفره ،سبک ،برپایی
آسان ،راحت و نسوز
حجم0.9 m3 :
ابعاد13×34cm :
وزن1.5-1.7 kg :
جنس :پوش خارجی از جنس پلی استر
محکم و عایق بندی ،پوش داخلی پلی استر
ضد آب و تنفسی با پشه بند ،کف پلی استر
ضد آب ،دوخت آب بندی در کف و پوش
خارجی
سازه :تیرکهای آلومینیومی با اتصاالت
میانی ،یک تیرک تیغه ای برای راحتی و
برپایی آسان ،میخ آلومینیومی شش گوش
ورودی و تهویه :یک داالن ،یک ورودی،
تهویه از بیرون ،سیستم تهویه CAMERA
AIR
لوازم جانبی :کیت تعمیر و کیسه حمل و ...
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مدلNEMESI 2 :
سری( LITE :سبک)
تعریف :چادر دو نفره ،سبک ،برپایی آسان،
راحت و نسوز
حجم1.4 m3 :
ابعاد16×36cm :
وزن2.1-2.3 kg :
جنس :پوش خارجی از جنس پلی استر
محکم عایق بندی ،پوش داخلی پلی استر
ضد آب و تنفسی با پشه بند ،کف پلی استر
ضد آب ،دوخت آب بندی در کف و پوش
خارجی
سازه :تیرکهای آلومینیومی با اتصاالت
میانی ،یک تیرک تیغه ای برای راحتی و
برپایی آسان ،میخ آلومینیومی شش گوش
ورودی و تهویه :یک داالن ،دو ورودی،
تهویه از بیرون ،سیستم تهویه CAMERA
AIR
لوازم جانبی :کیت تعمیر و کیسه حمل و ...
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مدلLIGHTENT :
سری( LITE :سبک)
تعریف :چادر تک نفره ،بسیار سبک ،راحت،
برپایی آسان با تیرکهای از پیش فرم داده
شده ،نسوز
حجم0.6 m3 :
ابعاد14×33cm :
وزن1.28-1.4 kg :
جنس :پوش خارجی از جنس پلی استر
محکم عایق بندی ،پوش داخلی پلی استر
ضد آب و تنفسی با پشه بند ،کف پلی استر
ضد آب ،دوخت آب بندی در کف و پوش
خارجی
سازه 2 :تیرک آلومینیومی با رنگهای
متفاوت ،میخ آلومینیومی شش گوش
ورودی و تهویه :یک ورودی با پشه بند،
تهویه از بیرون ،سیستم تهویه CAMERA
AIR
لوازم جانبی :کیت تعمیر و کیسه حمل و ...
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مدلLIGHTENT 2 :
سری( LITE :سبک)
تعریف :چادر دو نفره ،بسیار سبک ،راحت،
برپایی آسان با تیرکهای از پیش فرم داده
شده ،نسوز
حجم1 m3 :
ابعاد17×35cm :
وزن1.55-1.75 kg :
جنس :پوش خارجی از جنس پلی استر
محکم عایق بندی ،پوش داخلی پلی استر
ضد آب و تنفسی با پشه بند ،کف پلی استر
ضد آب ،دوخت آب بندی در کف و پوش
خارجی
سازه 2 :تیرک آلومینیومی با رنگهای
متفاوت ،میخ آلومینیومی شش گوش
ورودی و تهویه :یک ورودی با پشه بند،
تهویه از بیرون ،سیستم تهویه CAMERA
AIR
لوازم جانبی :کیت تعمیر و کیسه حمل و ...
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مدلLIGHTENT 3 :
سری( LITE :سبک)
تعریف :چادر سه نفره ،بسیار سبک ،راحت،
برپایی آسان با تیرکهای از پیش فرم داده
شده ،نسوز
حجم1.4 m3 :
ابعاد18×41cm :
وزن2.15-2.35 kg :
جنس :پوش خارجی از جنس پلی استر
محکم عایق بندی ،پوش داخلی پلی استر
ضد آب و تنفسی با پشه بند ،کف پلی استر
ضد آب ،دوخت آب بندی در کف و پوش
خارجی
سازه 2 :تیرک آلومینیومی با رنگهای
متفاوت ،میخ آلومینیومی شش گوش
ورودی و تهویه :دو ورودی با پشه بند،
تهویه از بیرون ،سیستم تهویه CAMERA
AIR
لوازم جانبی :کیت تعمیر و کیسه حمل و ...
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چادرهای  3 SEASONSردهای از چادر که برای استفاده در شرایط آب و هوایی
مالیم ،مهندسی شدهاند .جوانب احتیاط به طور کامل رعایت شده تا به حداکثر
تهویه و راحتی و برپایی آسان برسیم.
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پارچه
دوخت آببندی شده در پوش بیرونی و کف چادر.
Shaba / Skyline 3
پوش بیرونی از جنس پلیاستر  Diamond 70Dبا وزن  75 g/m2است که با عایقبندی
حرارتی و پلییورتان با پوشش آلومینیوم ،پوشش داده شده است و تا  2000 mmضد آب است.
پوش داخلی از جنس پلیاستر  Diamondبا تکنولوژی تنفسی و ضد آب.
کف از جنس پلیاستر  Oxford 150Dبا وزن  110 g/m2که با عایقبندی حرارتی پوشش داده
شده و تا  2500 mmضد آب است.
MTB, Tenere’ 3/4 , Kalahari, Ardeche, Husk, Gobi 3
پوش بیرونی از جنس پلیاستر  Diamond 70Dبا وزن  75 g/m2است که با عایقبندی
حرارتی و پلییورتان با پوشش آلومینیوم ،پوشش داده شده است و تا  2000 mmضد آب است.
پوش داخلی از جنس پلیاستر  Diamondبا تکنولوژی تنفسی و ضد آب.
کف از جنس پلیاستر  70Dبا وزن  85 g/m2که با پلییورتان عایق کنندهی حرارتی ،پوشش
داده شده و تا  2500 mmضد آب است.

پارچهی پلیاستر  Diamondعایق کننده حرارتی
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سازه

تیرکهای از جنس آلیاژ آلومینیوم  Tempered 7001 T6 Duraluminumساخته شده با
تکنولوژی هوافضا و با خصوصیات استثنایی وزن کم ،مقاومت و انعطاف پذیری.
تیرکهای فایبرگالس فوقالعاده محکم و میخهای استیل.

تجهیزات جانبی

تقویت سه برابری در

تیرکهای با

قسمتهای تحت

رنگهای متفاوت

فشار و کشش بیشتر

برای برپایی
آسانتر

کیت تعمیر برای تیرک-

کیف نگهداری

ها ،حلقه های نگهدارنده

با تسمه های

داخلی و پارچهی

جمع کننده

قسمتهای مختلف
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مدلGOBI 3 :
سری :سه فصل-مناسب برای وضعیت آب و
هوای مالیم
تعریف :چادر سه نفره با راحتی و تهویه
عالی ،نسوز
حجم1.9 m3 :
ابعاد43×15cm :
وزن2.75-3.15 kg :
جنس :پوش خارجی از جنس پلی استر
دیاموند محکم و عایق بندی ،پوش داخلی
پلی استر ضد آب و تنفسی با پشه بند ،کف
پلی استر ضد آب ،دوخت آب بندی در کف و
پوش خارجی
سازه 3 :تیرک فایبرگالس ،میخ استیل
ورودی و تهویه :دو داالن ،دو ورودی با پشه
بند ،تهویه از بیرون ،سیستم تهویه
CAMERA AIR
لوازم جانبی :کیت تعمیر و کیسه حمل و ...
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مدلARDECHE 2 :
سری :سه فصل-مناسب برای وضعیت آب و
هوای مالیم
تعریف :چادر دو نفره با سایز و حجم کم
ایده آل برای تور دوچرخه و موتورسواری،
نسوز
حجم1.4 m3 :
ابعاد14×40cm :
وزن2.2-2.7 kg :
جنس :پوش خارجی از جنس پلی استر
دیاموند محکم و عایق بندی ،پوش داخلی
پلی استر دیاموند ضد آب و تنفسی ،کف پلی
استر ضد آب ،دوخت آب بندی در کف و
پوش خارجی
سازه 2 :تیرک فایبرگالس ،میخ استیل
ورودی و تهویه :دو داالن ،دو ورودی با پشه
بند ،تهویه از بیرون
لوازم جانبی :کیت تعمیر و کیسه حمل و ...
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مدلARDECHE 3 :
سری :سه فصل-مناسب برای وضعیت آب و
هوای مالیم
تعریف :چادر سه نفره با سایز و حجم کم
ایده آل برای تور دوچرخه و موتورسواری،
نسوز
حجم1.55 m3 :
ابعاد40×15cm :
وزن2.55-3 kg :
جنس :پوش خارجی از جنس پلی استر
دیاموند محکم و عایق بندی ،پوش داخلی
پلی استر دیاموند ضد آب و تنفسی ،کف پلی
استر ضد آب ،دوخت آب بندی در کف و
پوش خارجی
سازه 2 :تیرک فایبرگالس ،میخ استیل
ورودی و تهویه :دو داالن ،دو ورودی با پشه
بند ،تهویه از بیرون
لوازم جانبی :کیت تعمیر و کیسه حمل و ...
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مدلMTB :
سری :سه فصل-مناسب برای وضعیت آب و
هوای مالیم
تعریف :چادر دو نفره مخصوص تور
موتورسواری ،سبک ،برپایی آسان ،نسوز
حجم1.1 m3 :
ابعاد03×36cm :
وزن1.6-1.9 kg :
جنس :تک الیه بیرونی از جنس پلی استر
دیاموند عایق بندی ،کف پلی استر ضد آب،
دوخت آب بندی در کف و پوش خارجی
سازه 1 :تیرک فایبرگالس ،میخ آلومینیوم
ورودی و تهویه :ورودیهای جلو و کناری با
پشه بند ،تهویه از پشت
لوازم جانبی :کیت تعمیر و کیسه حمل و ...
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مدلTENERE 4 :
سری :سه فصل-مناسب برای وضعیت آب و
هوای مالیم
تعریف :چادر چهار نفره برای کمپینگ
تابستانه با داالن جلویی بزرگ و تهویه عالی
با سیستم تهویه  AIRدر پوش داخلی
حجم5.3 m3 :
ابعاد55×18cm :
وزن5.55-6.1 kg :
جنس :پوش خارجی از جنس پلی استر
دیاموند عایق بندی ،پوش داخلی پلی استر
دیاموند ضد آب و تنفسی ،کف پلی استر ضد
آب ،دوخت آب بندی در کف و پوش خارجی
سازه 3 :تیرک فایبرگالس ،تیرک داالن از
پیش فرم داده شده ،میخ استیل
ورودی و تهویه :یک داالن ،دو ورودی ببا
پشه بند ،تهویه از پشت
لوازم جانبی :کیت تعمیر و کیسه حمل و ...
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مدلKALAHARI 3 :
سری :سه فصل-مناسب برای وضعیت آب و
هوای مالیم
تعریف :چادر سه نفره فوق سبک و تهویه
عالی با سیستم تهویه  AIRدر پوش داخلی
حجم2.6 m3 :
ابعاد47×14cm :
وزن2.95-3.35 kg :
جنس :پوش خارجی از جنس پلی استر
دیاموند عایق بندی ،پوش داخلی پلی استر
دیاموند ضد آب و تنفسی ،کف پلی استر ضد
آب ،دوخت آب بندی در کف و پوش خارجی
سازه 2 :تیرک فایبرگالس ،میخ استیل
ورودی و تهویه :یک داالن ،دو ورودی با
پشه بند ،تهویه بیرونی
لوازم جانبی :کیت تعمیر و کیسه حمل و ...
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لوازم جانبی :کیت تعمیر و کیسه حمل و ...

مدلSKYLINE 3 FIBERGLASS :
سری :سه فصل-مناسب برای وضعیت آب و
هوای مالیم
تعریف :چادر سه نفره از پرفروش ترین
مدلهای فرینو ،گنبدی شکل ،مستحکم با
برپایی آسان ،سیستم تهویه جدید برای
کاهش رطوبت ،جیبهای زیاد ،راحت ،مناسب
برای هر نوع کوهپیمایی و طبیعت گردی
حجم2.6 m3 :
ابعاد48×18cm :
وزن4-4.7 kg :
جنس :پوش خارجی از جنس پلی استر
دیاموند عایق بندی ،پوش داخلی پلی استر
دیاموند ضد آب و تنفسی ،کف پلی استر ضد
آب ،دوخت آب بندی در کف و پوش خارجی
سازه 3 :تیرک آلومینیوم ،میخ استیل ،پوش
های با رنگ متفاوت
ورودی و تهویه :دو داالن ،دو ورودی با پشه
بند ،تهویه بیرونی
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مدلHUSK 3 ALU :
سری :سه فصل-مناسب برای وضعیت آب و
هوای مالیم
تعریف :چادر سه نفره تونلی شکل ،نسوز،
پوش داخلی به پوش خارجی از قبل متصل
شده تا برپایی سریع و آسان شود.
حجم2.1 m3 :
ابعاد16×44cm :
وزن2.6-2.95 kg :
جنس :پوش خارجی از جنس پلی استر
دیاموند عایق بندی ،پوش داخلی پلی استر
دیاموند ضد آب و تنفسی ،کف پلی استر ضد
آب عایق بندی ،دوخت آب بندی در کف و
پوش خارجی
سازه 2 :تیرک آلومینیوم ،میخ استیل
ورودی و تهویه :دو داالن ،دو ورودی با پشه
بند ،تهویه بیرونی ،سیستم تهویه AIR
لوازم جانبی :کیت تعمیر و کیسه حمل و ...
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لوازم جانبی :کفی اضافی قابل برداشتن،
کیت تعمیر و کیسه حمل و ...

مدلSHABA 3 :
سری :سه فصل-مناسب برای وضعیت آب و
هوای مالیم
تعریف :چادر سه نفره ،راحتی عالی ،چادری
با سقف بلند و اتاقی شکل با جیبهای زیاد و
داالن بزرگ جلویی ،مناسب برای برپایی
کمپ راحت
حجم4.8 m3 :
ابعاد51×22cm :
وزن6.1-6.8 kg :
جنس :پوش خارجی از جنس پلی استر
دیاموند عایق بندی ،پوش داخلی پلی استر
دیاموند ضد آب و تنفسی ،کف پلی استر ضد
آب عایق بندی آکسفورد ،دوخت آب بندی
در کف و پوش خارجی
سازه 3 :تیرک فایبرگالس ،شکل سایبانی،
میخ استیل
ورودی و تهویه :دو داالن ،دو ورودی با پشه
بند ،تهویه بیرونی
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لوازم جانبی :کفی اضافی قابل برداشتن،
کیت تعمیر و کیسه حمل و ...

مدلSHABA 4 :
سری :سه فصل-مناسب برای وضعیت آب و
هوای مالیم
تعریف :چادر چهار نفره ،اتاقی شکل و راحت
با داالن بزرگ و کف قابل برداشتن
حجم6.9 m3 :
ابعاد24×58cm :
وزن7-7.9 kg :
جنس :پوش خارجی از جنس پلی استر عایق
بندی با پوشش آلومینیوم ،پوش داخلی
پارچه کتان-نایلون ضد آب و تنفسی ،کف
پلی استر ضد آب عایق بندی ،دوخت آب
بندی در کف و پوش خارجی
سازه 3 :تیرک فایبرگالس ،تیرک داالن از
پیش فرم داده شده ،شکل سایبانی ،میخ
استیل
ورودی و تهویه :دو داالن ،دو ورودی با پشه
بند ،تهویه بیرونی ،سیستم تهویه AIR

