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taborniški in skavtski šotori

BOHINJ

t a b o r n i š k i  i n  s k a v t s k i     b o h i n j

skupna teža

12 kg

šifra šotora

300/203

bivalna površina

6,7 m2

nastanitev za

2 osebi

barvna karta

osnovna tkanina

mešanica PES/TenCate bombaža (50/50)
cca. 420 g/m²
vodoodbojna impregnirana (450 mm VS)
obdelana proti trohnenju in plesnenju

dvoslojno okno

mreža: 100 % PES, plastificirana, obstojna 
od -30 ⁰C do +70 ⁰C
platneni poklopec: osnovna tkanina

sistem zapiranja

vezanje (pentlje in rinke)

dno

šotor je brez dna*

ogrodje

brez ogrodja
lesena konstrukcija kot ogrodje ni del šotora*

dimenzije

širina: 240 cm
dolžina: 280 cm
slemenska višina: 190 cm
stranska višina: 61 cm

teža

platno: 12 kg

izdelavaplatna pomeri

p r i m e r i z g r a d n j e l e s e n e  ko n st r u kc i j e *



acovia-design.com
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 — Slovenski proizvod
 — Izdelek s tradicijo
 — Izbor kvalitetnih vhodnih materialov, ki zagotavljajo 

ugodno klimo v prostoru
 — 5-letna garancija
 — 100 % trajnostni izdelek

Tradicionalni taborniški platneni šotor BOHINJ odlikuje 
sodobno oblikovanje. Razvit je bil na željo in v skladu s 
potrebami ter predlogi tabornikov, starešin slovenskih 
taborniških rodov in Zveze tabornikov Slovenije. 

Izdelava platna po meri predstavlja tudi edinstveno 
priložnost glamping šotorenja, pri čemer se 
prilagodimo vašem željam.
* Predstavljamo primer dobre prakse, kjer sta korito in 
sleme izdelana iz lesa. Na pokončni leseni konstrukciji je 
obešen platneni del. Šotor je tako popolnoma zavarovan 
pred zunanjimi vplivi (sonce, dež ...) in nudi povečano 
udobje v šotoru. Platno je izdelano iz TenCate bombažne 
tkanine z odličnimi lastnostmi prezračevanja in regulacije 
vlažnosti, kar zagotavlja prijetno klimo v notranjosti, 
material pa je odporen na vse vremenske razmere. Šotor 
je primeren za vse letne čase.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE ŠOTORA
Platnene dele nežno krtačite in jih po potrebi sperite s 
curkom vode. Uporabljajte izključno mehkejšo krtačo. 
Šotor razprostrite in ga pustite, da se posuši. Ogrodje 
sperite in ga posušite. Platna, ogrodje in pribor morajo 
biti zapakirani in shranjeni popolnoma suhi. 

Strojno pranje, kemično čiščenje, beljenje, sušenje v 
sušilnem stroju ali likanje platnenih delov ni dovoljeno. 
Raztrganine in druge poškodbe na zunanjem platnu 
mora popraviti proizvajalec.

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
Šotor je izdelan skladno s predstandardom SIST EN 1999-
1-1, Eurocode pt. 9. Tehnična dokumentacija in statična 
presoja sta izdelani v skladu z upoštevanjem prve alineje 
5. člena Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti 
objektov (UL RS št. 101/2005).

vodoodbojna
tkanina

uv odbojna
tkanina

močna
tkanina

zračna
tkanina

5-letna
garancija

vzdržljiva
tkanina

tkanina odporna na 
plesnenje in trohnenje

samodejno
uravnavanje vlažnosti


