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77203008
Paraplu anker 8kg

Altijd gedroomd van een privé eiland?
Met het Talamex Air-Dock leisure opblaasbare platform 
komt die wens uit. Het platform heeft met zijn 4 meter 
lengte en 2 meter breedte een uitstekende afmeting 
om met een groep te genieten op het water. Het eiland 
is gefabriceerd van 0,7mm single layer drop-stitch PVC. 
De 20cm hoogte voorkomt dat golven over het platform 
heen slaan. De bovenkant is afgewerkt met teak-look 
EVA foam welke goede grip biedt en voor een luxueuze 
look zorgt. Middels acht zachte hendels op de zijkanten 
is het platform gemakkelijk te verplaatsen en met de vier 
RVS D-ringen op de hoeken kunt u meerdere platformen 
aan elkaar binden. Aan de onderkant bevinden zich vier 

waterankers/ballastzakken, deze zorgen voor stabiliteit 
en houden het platform beter op zijn plaats. Ook zit 
aan de onderkant een extra RVS D-ring om eventueel 
een anker met lijn te knopen. Verder is het platform nog 
uitgerust met twee universal mounts waar optioneel een 
zwemtrap  
op kan worden gemonteerd. In het standaard pakket zit 
onder andere: een reparatieset, hogedruk handpomp 
met manometer, twee connection straps en een paktas.

Wordt geleverd exclusief zwemtrap.

OPBLAASBAAR PLATFORM

Artikelnr. Omschrijving Lengte
(cm)

Breedte 
(cm)

Hoogte
(cm)

Max. 
bela ding (kg)

Max. aantal 
personen

Gewicht
(kg)

Pak maten
(cm)

85901100 Air-Dock leisure 400 200 20 700 5 38 210 x 50 x 30 

4 RVS D-ringen op de hoeken 

2 connection straps

8 zachte hendels op de zijkanten

Waterankers/ballastzakken voor stabiliteit

Hogedruk handpomp met manometer

2 universal mounts

Teak-look EVA foam

OPTIONELE ACCESSOIRESUITGELICHTE ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

20300160
Bravo GE 230/1000 elektrische luchtpomp

85000424
Onderhoudsset

20300176
Bravo BST 800 Accu elektrische luchtpomp 

85922241
Reparatieset

85922239
Plug-in aluminium inklapbare 4-treeds zwemtrap


