SPURNINGAR OG SVÖR
Passar tjaldið bílinn minn?- Við getum ekki gefið þér endanlegt svar um það hvort
þaktjöldin okkar passi við tiltekna ökutækið þitt vegna fjölda rekka og bílategunda.
Helstu kröfur eru að þak og standur ökutækis þíns hafi 75 kg eða meira álag fyrir Skycamp
2.0, eða öflugt þyngdarálag 57 kg eða meira fyrir Skycamp Mini, auk þaksins rekki / þverslá
þarf að vera að minnsta kosti 30 «/ 76 cm á milli fyrir Skycamp og 22» / 55 cm í sundur fyrir
Skycamp Mini. Þú getur fundið kraftmikið þyngdarálag þaksins í notendahandbók bílsins eða
að öðrum kosti með því að hafa samband við framleiðandann.
Hver er afhendingartími og hvað kostar sendingarkostnaður?Þú getur búist við 3-5
virkum dögum frá því að pöntunin var gerð eftir hvar þú býrð. Fyrir þá sem vilja sækja þá er
lager og sýnishorn að Bogatröð 21, 262 Reykjanesbæ. Síðan erum við með þjónustusamning
við Flytjanda ehf á sérstökum afsláttarkjörum ef kaupandi vill nýta sér það.
Hver er munurinn á gerðum þeirra? Við erum með 2 tegundir af tjöldum, Skycamp 2.0 er
toppgerðin og upprunalega iKamper þaktjaldið sett á markað árið 2012, en síðari litli bróðir
Ikamper Mini var settur í loftið árið 2020. Tjaldinu er snúið upp / niður á 1 mínútu og með
harða skel á að utan sem verndar umhverfið. Þetta er tjald sem hentar vel sem heilsárstjald,
það er með læsanlegum lyftihylkjum, og þolir mikið gróft veður.
Þykkt dýnu í Skycamp topptjöldum er: 4,6 cm
Hversu mikil þyngd þolir tjaldið - brútto þyngd er: Skycamp L. 408 kg / Mini 220 kg og
stiginn þolir 150 kg. Takmörkin miðast hins vegar við þverboga/þverstöng.
Hvað vega tjöldin mikið?

Skycamp 72 kg - Mini 57kg

Geta 4 verið í tjaldinu þegar bæði bíllinn minn og þakgrindin þola ekki nema 100
kg?Flestar þverslár og þakgrindur gefa til kynna kraftmikið hlífðarálag, sem er þyngdin sem
þeir geta borið við akstur (þ.e. ef þversláin eru með 100 kg kraftmikið hlífðarálag), ættirðu
ekki að setja neitt þyngra en það á pósta þína þegar þú ekur.Kyrrstæða hlífðarálagið
(þyngdarmörk þegar lagt er) er miklu hærra en kraftgóða hlífðarálagið.
Hversu auðvelt er að festa tjaldið?Mjög auðvelt! Þú getur sett saman og tekið í sundur
tjöldin með Allen lyklinum sem fylgir.
Þetta ætti ekki að taka mikið meira en 30 mínútur. (Mundu að stilla festingarnar rétt)
Myndband er að finna á vörusíðunni og á youtube.

Er það með festingum fyrir tjöldin ?Já, festingar 2.0 eru innifaldar í öllum kaupum á
Skycamp þaktjöldum. Þessar skrár eru samhæfðar hámarks þversláhæð 3 cm, breidd 9
cm. Fyrir hærri þverslá ætti að nota festiskrár 1.0. Fleiri festingar eru til sölu á vefsíðu okkar í
þeim tilfellum þegar viðskiptavinir eða smásalar þurfa viðbótar sviga. Maður getur líka keypt
með læsingum fyrir sviga, þar sem þú verður að hafa sérstakan lykil til að opna. Þetta er til að
draga úr líkum á þjófnaði.

Hvaða tegund af þakbraut / þverslá þarf ég?
Með alhliða festingarkerfi sínu er hægt að setja þaktjöld okkar á flesta bíla á markaðnum. Þau
eru hönnuð til að vera fest á 2 venjulegar þverslár (ekki beint á þaki bílsins).
Til dæmis frá Thule eða aðrar þverslár. Við mælum eingöngu með 100 kg bogum.
Athugaðu handbók bílsins eða hafðu samband við framleiðandann til að vita að þyngdarmörk
þaksins eru að lágmarki 75/75 kg
Gakktu einnig úr skugga um að þakstöngin þín eða þversláin séu með amk 100 kg
þyngdarálag fyrir Skycamp 2.0 og 75 kg eða meira fyrir Skycamp Mini.
Þverslánar þínar ættu að vera að minnsta kosti 76 cm í sundur, með hámarksfjarlægð 150 cm
Athugaðu fjarlægðina að festibrautunum hér að neðan til að ganga úr skugga um að hún passi
við þinn stand. iKamper festingar teinar eru 4,5 cm á breidd.
Eigum við kynningarmódel eða einhverjar verslanir þar sem ég get séð tjöldin áður en
ég kaupi?
Skoðaðu kynningarkortið okkar hér: Demókort , Allar vörur er hægt að sækja á lager okkar að
Bogatröð 21, 262 Reykjanesbæ og hægt að fá þau ásett en það verður að gerast með fyrirvara.
Hvar eru vörurnar framleiddar? iKamper vörurnar eru framleiddar í Sður-Kóreu.
Er eðlilegt að hafa þéttingu í tjaldinu mínu?
Í öllum tjöldum munt þú þétta einhvern tíma. Þétting kemur frá hita og raka sem við myndum
í tengslum við lélega loftræstingu. Þegar heitt loftið inni í tjaldinu rekst á kalda tjalddúkinn
breytist rakinn í vökva og myndar þéttingu.
Tjöldin okkar eru úr 300 gsm pólý-bómullar efni sem andar og eitt regnhlíf sem er úr
vatnsheldu pólýester 150D. Jafnvel þó tjöldin okkar séu hönnuð til að halda úti veðri getur
náttúruleg þétting samt komið fram án viðeigandi loftræstingar. Mælir með ef mögulegt er, að
opna gluggana til að fá góða loftræstingu.
Annars er mikilvægt að loftræsta tjaldið vel eftir notkun og sérstaklega áður en það er geymt í
langan tíma. Yfir langan tíma í geymslu væri best að opna það öðru hverju til að loftræsta það.
Þola tjöld okkar veður og vind?
Efsta módelið okkar Skycamp 2.0 er vindprófað með 20 m / s, sjá myndband hér:
https://www.youtube.com/watch?v=pvqHM5v5_a0&ab_channel=iKamper
Þótt tjaldið hafi lifað prófið, þá mælum við auðvitað ekki með að tjalda fyrir meira en 20 m / s
segja annað, og þetta er líklega ekki æskilegt fyrir flesta, en til að sýna styrk og gæði vörunnar
prófum við tjöldin okkar mjög vel.

