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taborniški in skavtski šotori

KENYA

t a b o r n i š k i  i n  s k a v t s k i     k e n y a

osnovna tkanina

100 % TenCate bombaž
300 g/m²
vodoodbojno impregnirana (300 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

YKK zadrge, ključ z dvemi priveski

dno

trpežna PE tkanina

ogrodje

pocinkano in pasivirano jeklo, ø 22 × 1 mm
3-delna stojna palica: 5 kos, 183 cm
3-delna slemenska palica: 1 kos, 200 cm

pribor

PVC klini: 30 kos, 22 cm
K2 jekleni klini: 5 kos, 24 cm
sint. vrvi z aluminijastimi napenjalci: 
28 kos, 150 cm; 1 kos, 300 cm
gumi pokrivači: 3 kos
vreče (embalaža): 1 kos

dimenzije (+ apsida + zunanja streha)
širina: 240 cm
dolžina: 200 (+ 80 + 50) cm
slemenska višina: 185 cm
višina stranice: 75 cm

teža

platno: 11,75 kg
ogrodje: 6 kg
pribor: 1,3 kg
vreče (embalaža): 0,1 kg

dimenzije polnih vreč
za transport (volumen)
platno + ogrodje + pribor:
1 kos, ø 40 × 80 cm (0,1 m3) 

skupna teža

11,25 kg

šifra šotora

300/204

skupna površina

6,7 + 1,2 m2

nastanitev za

4 osebe

barvna karta
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 — Slovenski proizvod
 — Izdelek s tradicijo
 — Izbor kvalitetnih vhodnih materialov, ki zagotavljajo 

ugodno klimo v prostoru
 — Odstranljiva zunaja streha z nadstreškom
 — 5-letna garancija
 — 100 % trajnostni izdelek

Tradicionalni taborniški platneni šotor KENYA odlikuje 
sodobno oblikovanje. Razvit je bil na željo in v skladu s 
potrebami in predlogi tabornikov, starešin slovenskih 
taborniških rodov in Zveze tabornikov Slovenije.
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. Povišane 
stranice šotora omogočajo boljšo izkoriščenost, saj 
omogočajo sedenje ob stranicah. Velika okna na vratih 
in na stranicah omogočajo veliko svetlobe in dobro 
zračnost notranjosti. K prijetni klimi pripomore dvojna 
streha. Med dodatno zunanjo streho in streho šotora je 
izolacijsko področje (zračni most), ki preprečuje prehod 
toplote v bivalni prostor. Nadstrešek, ki je del zunanje 
strehe, podaljša uporaben tloris šotora za 50 cm v 
dolžino (1,2 m²). Pred šotorom se tako nahaja prostor, z 
nadstreškom zaščiten pred vremenskimi vplivi (sonce, 
dež ...), ki pripomore k hlajenju notranjosti šotora. Vhodna 
vrata so lahko povsem odprta, pri čemer vplivi sonca ne 
dosežejo notranjosti. 

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
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5-letna
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vzdržljiva
tkanina

tkanina odporna na 
plesnenje in trohnenje

samodejno
uravnavanje vlažnosti


