REDE

Estilo, Praticidade e Conforto

A Rede Adventure o acompanha sempre, não importa onde você esteja: na trilha, no campo, na praia ou até
mesmo na sua casa. É fácil de usar, seca rápido, ocupa pouco espaço na mochila, pesa somente 410g e suporta
até 150kg.
Leve-a com você aonde você for!
DICAS DE USO:
!

!

É muito importante dar laços nas cordas de sua rede antes de dobrá-la. Isto impede
que elas se embaracem. Mas, se isto acontecer, não se preocupe: separe as cordas
com calma, mova-as para cima e em torno do olhal até conseguir desembaraçar (fig.
1). Nada que um pouco de paciência não consiga resolver.

(Fig. 1)

A maneira mais confortável de se deitar na Rede Adventure é em ângulo de
30º. Nesta posição sua coluna permanecerá reta, evitando dores
(Fig. 2)

COMO ENCURTAR A REDE:

1- A primeira coisa a fazer é dividir as quantidades de
cordas ao meio, em duas partes iguais conforme a
figura 3, deixando o olhal virado para baixo.

(Fig. 3)

2- Em seguida, gire-as formando um círculo igual a figura ao lado:
(Fig. 4)

3- Puxe qualquer uma das partes para dentro do
círculo conforme a figura 5.

(Fig. 6)

(Fig. 5)

4- Depois segure as duas partes da corda que sobrou na outra
mão (fig. 6).
5- Por fim, coloque-as no gancho conforme a figura 7.
(Fig. 7)

COMO DOBRAR SUA REDE KAMPA

1. Para manter os fios organizados, dê um laço em cada feixe de cordas;
2. Junte as duas extremidades da rede;
3. Estenda-a no chão, fazendo com que o compartimento que servirá de bolsa fique para cima;
4. Dobre as laterais da rede até que ela fique com a mesma largura do compartimento;
5. Na ponta oposta a ele, comece a dobrar a rede em pequenas partes, formando um retângulo;
6. Com a mão por dentro do compartimento, vire-o do avesso, colocando a rede já dobrada para dentro da bolsa.
PARA QUE SUA REDE TENHA MAIOR DURABILIDADE:

CONSELHOS KAMPA PARA UMA VIDA SAUDÁVEL:

!

Esteja atento aos objetos cortantes;

!

Deixe o carro em casa e use a bicicleta;

!

Guarde-a sempre limpa e seca;

!

Pratique atividades ao ar livre;

!

Mantenha-a afastada do fogo;

!

Use protetor solar;

!

Não deite calçado.

!

Recicle o seu lixo;

!

Proteja os sacis.

Patente requerida
Kampa Equipamentos Ltda.
SAC: sac@kampa.com.br ou (19) 3423-3195
KAMPA é uma empresa solidária
Conheça todos os produtos da Kampa e cadastre-se para concorrer a
prêmios no site www.kampa.com.br

Se for imprimir, pense bem se é realmente necessário.
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