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اند با توجه به کوچکترین جزئیات طراحی شده که سری از چادرها SEASON 4چادر 

با استفاده از بهترین متریال موجود ساخته  اند.و برای استفاده در کوهستان مناسب

کند، دارند: ها برتر میاند و تمام خصوصیاتی که چادرهای فرینو را از دیگر مارکشده

نظیر، کارایی عالی، وزن سبک و بر پا مختلف، طراحی بی مقاومت نسبت به کاربردهای

 کردن و جمع کردن سریع و آسان.
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 سازه

 

ساخته شده با  Tempered 7001 T6 Duraluminumهای از جنس آلیاژ آلومینیوم تیرک

 تکنولوژی هوافضا و با خصوصیات استثنایی وزن کم، مقاومت و انعطاف پذیری.

شش وجهی که از آلومینیوم تقویت شده به شکل پروفیل شش وجهی  های آلومینیومیمیخ

 اند.ساخته شده

 های استفاده شدهپارچه

Manaslu 2 / Pumori 2-3 / Lothse 3-4 

 70استر پاره نشدنی پوش بیرونی از جنس پلیD  85با وزنg/m2 بندی که با عایق

ضد آب  mm 3000یورتان با پوشش آلومینیوم، پوشش داده شده و تا حرارتی و پلی

 است.

 70استر پاره نشدنی پوش داخلی از جنس پلیD  55با وزن g/m2  با تکنولوژی تنفسی و

 ضد آب.

 70استر کف از جنس پلیD  95با وزن g/m2 ی حرارتی یورتان عایق کنندهکه با پلی

 ست.ضد آب ا mm 4000پوشش داده شده و تا 

Svalbard 2/3 

 

 70استر پاره نشدنی پوش بیرونی از جنس پلیD  85با وزنg/m2 بندی که با عایق

ضد آب  mm 3000یورتان با پوشش آلومینیوم، پوشش داده شده و تا حرارتی و پلی

 است.
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 70استر پاره نشدنی پوش داخلی از جنس پلیD  55با وزن g/m2  با تکنولوژی تنفسی و

 ضد آب.

  210استر جنس پلیکف ازD Oxford  130با وزن g/m2 یورتان عایق که با پلی

 ضد آب است. mm 4000ی حرارتی پوشش داده شده و تا کننده

 

 تجهیزات جانبی

    

 

 

 

 

سیستم طناب 

متصل شونده به 

 چند نقطه

کیت تعمیر: برای 

های ها، حلقهتیرک

آویز و پوش 

 داخلی و بیرونی

ساک لوازم و 

های جمع تسمه

 کننده

های داخلی و جیب

های حلقه

 نگهدارنده ابزار

ای چسب پارچه

برای اتصال پوش 

 بیرونی به داخلی

-ها و تسمهطناب

 های درخشنده


