2010 Forum 940 inkl. stålstænger
Før:

19.544,- kr

Nu:

15.499,-

Lager nr.
A-mål

I128009409+315010143+3
940 cm

Demo Forum fortelt i a-mål 940: Det perfekte standtelt
Nyt Forum fortelt med zinox stålstænger i A-mål 940: Det perfekte standtelt Uden at ændre på
grundkonstruktionen er markedets mest rummelige fortelt, Forum, fra Isabella-fabrikken i Vejle, opgraderet
på en række områder i 2009 udgaven. Blandt de spændende nyheder, som i væsentlig grad er blevet til i
samarbejde med brugerne, er nye farver, nye gardiner, en ændret vinduesinddeling og en ekstra frontdel.
Ændringerne har primært betydet bedre lysindfald og ere muligheder for individuel opbygning af forteltet.
De ændrede vinduespartier har taget udgangspunkt i den traditionelle udestue, hvor lysindfaldet er meget
stort. Det har betydet større vinduer og en vinduesopbygning a la udstuearkitekturen. Det større lysindfald er
suppleret med nye gardiner i designet Dot Honey, som giver et varmt og behageligt lys inde i forteltet. Ud
over sin størrelse, så er Forum-forteltet mest kendt for mulighederne for individuel indretning. I
grundmodellen er det sådan, at fronten enten kan rykkes en meter tilbage og derved skabe plads for en
overdækket terrasse. Eller man kan nøjes med at rykke den ene halvdel af fronten tilbage, hvorved der
skabes en karnap og et vindfang foran indgangsdøren. Efter campistønsker har Isabella-fabrikken til 2009sæsonen som ekstraudstyr konstrueret en ekstra frontdel. Det betyder at man kan skabe en entre i selve
forteltet. I øvrigt med en frontdør, der ligesom en stalddør kan åbnes halvt. Entreen er meget velegnet til
opbevaring af barnevognen, kørestolen, eller som en garderobe til udendørs tøj. For campister, som trods
Forums store rummelighed, gerne vil have endnu mere areal under tag, er der mulighed for at påmontere et
frontsolsejl, og dermed få er terrasse foran det 3,5 meter dybe fortelt. En praktisk nesse er et oplukkeligt
myggenet i begge sider. Det kan stå åbent i regnvejr, fordi det åbner skråt ud og har sideafdækning. Med sine
mange indretningsmuligheder og sin størrelse har det vist sig, at Forum-forteltet efterspørges af alle
familietyper. Det betyder også, at det er meget efterspurgt som standtelt, selv om det sagtens kan bruges på
ferieturen sydpå. I det sidste tilfælde vil det være en fordel at anska e det med de lette Carbon X
glas berstænger. Forum er et meget stabilt fortelt, til trods for sin størrelse. Men bruges det som standtelt
det meste af året, hvor vejrguderne i ydersæsonen kan vise sig fra deres barske side, er det en god ide at
sikre det med ekstra tag- og støttestænger samt større stormpløkker.
Generelt
Farve: Mørkegrå og sandfarvet

Telttilbehør
A-mål cm.: 940, Teltstænger: Zinox stålstænger med T-rex,
Dybde cm.: 350, Gardin

Telttilbehør

Finansieringsforslag Basisbank uden udbetaling
Kontantpris: 15.499,00

Udbetaling kr.: 0,00

Kreditbeløb kr.: 15.499,00

Debitorrente: 14,71 %

Kontantpris: 15.499,00

Udbetaling kr.: 0,00

Kreditbeløb kr.: 15.499,00

www.as-kcc.dk · info@as-kcc.dk ·12
tlf. 87109870
24
36
Løbetid:

Samlet tilbagebetalt beløb kr.:

mdr.

mdr.

mdr.

48
mdr.

Debitorrente: 14,71 %

60
72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
mdr.

17.912 19.508 21.155 22.852 24.599 26.395 28.239 30.130

32.066

34.048

16.567

18.549

Samlede Kreditomkostninger
kr.:

2.413

4.009

5.656

7.353

Månedlig ydelse kr.:

1.493

813

588

476

410

367

336

314

297

284

ÅOP:

31,4%

25,8%

23,7%

22,6%

21,9%

21,3%

20,9%

20,6%

20,3%

20,1%

9.100 10.896 12.740 14.631

