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marmot - Trestles Elite 30

‘De beste prijs-kwaliteit slaapzak van deze zomer’

De slaapzak Trestles Elite 30 maakt deel uit van een gloednieuwe reeks bij het merk 

Marmot.  Er is ook nog de Trestles Elite 20 en 15, die beide nog iets warmer zijn, maar 

prijs-kwaliteit spant dit model toch wel de kroon. Voor om en bij de 150 euro krijg je een 

slaapzak van minder dan 1 kilogram die tot rond het vriespunt gaat. De comforttemperatuur 

bedraagt 3,1 °C en de limiettemperatuur -2,2°C. Je krijgt er nog eens een relatief klein 

pakvolume bovenop. De slaapzak voelt iets breder aan dan vele andere modellen en 

de rits schuift heel eenvoudig over en weer. Er bestaan zeker warmere en lichtere 

slaapzakken, maar de combinatie van gewicht, pakvolume, temperatuurbereik en prijs 

van dit model is écht sterk. 

Adviesverkoopprijs: 149,95 €

Gewicht: 920 gram (maat Regular)

EXPED - Cloudburst 25

‘Laat een fikse regenbui de pret niet vergallen’

Twee waterdichte rugzakken in één rubriek? Jawel, de cloudburst van Exped verdient 

het. De rugzak bestaat ook in een versie van 15 liter, maar de meeste mensen verkiezen 

deze van 25 liter, toch net iets groter. Ook deze rugzak is volledig waterdicht. Het verschil 

met vele andere dagrugzakken (en bijvoorbeeld ook de Scrambler 30) is het feit dat 

deze rugzak slechts 280 gram weegt en heel compact bijeen te vouwen is. Het grote 

voordeel hiervan is dat je de rugzak kunt gebruiken als extra, kleine rugzak naast je grote 

trekkingrugzak. Ideaal als handbagage op het vliegtuig of om een dagtocht te maken 

terwijl je grote rugzak in de hostel blijft liggen. Bovendien kun je er al je elektronica 

waterdicht in opbergen.

Adviesverkoopprijs: 54,95 €

Gewicht: 280 gram

THERM-A-REST – NeoAir All Seasons SV

‘De snelste slaapmat van het moment’

Voor de zomer van 2017 heeft het Ierse merk Therm-A-Rest enkele vernieuwingen 

doorgevoerd. Naast nieuwe afmetingen (zoals de regular-wide), is er ook een 

nieuw opblaassysteem bedacht: de Speed Valve. Het ziet er op het eerste zicht wat 

ongeloofwaardig uit, maar langs de grote opening aan het hoofdeinde, blaas je simpelweg 

lucht in je matras. Nadien vouw je de opening toe, rol je hem volledig dicht en heb je nog 

steeds een kleiner ventiel om de verdere gewenste druk bij te regelen. Uiteraard is het zo 

nog gemakkelijker om lucht uit je matras te laten lopen. Een simpel, maar ongelooflijk 

ingenieus systeem dat deze matjes nog interessanter heeft gemaakt.

Adviesverkoopprijs: 164,95 €

Gewicht: 650 gram (maat Regular)
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MARMOT - Hydrogen

‘Licht, warm, compact’

Ook in de wereld van de donzen slaapzakken heeft het Amerikaanse merk Marmot een 

hit te pakken. De Hydrogen is weliswaar dubbel zo duur als de Trestles Elite 30, maar 

ook een derde lichter in gewicht én bovendien warmer. Voor nog geen 665 gram krijg 

je een comforttemperatuur van -1 °C en een limiettemperatuur van -5°C. Daarmee is 

deze slaapzak aangenaam warm wanneer de nachttemperatuur flirt met het vriespunt. De 

Hydrogen is zeer compact en zeer licht voor zijn temperatuurbereik. Een topper!

Adviesverkoopprijs: 340 €

Gewicht: 665 gram (maat Regular)

NOMAD – Kids Travel Bed

‘Waarschijnlijk het meest compacte reisbedje ter wereld’

Dit reisbedje voor kinderen in de vorm van een tent is niet nieuw. Integendeel, het model 

is al jaren op de markt. Het is pas sinds ik zelf papa ben, dat ik er de genialiteit van heb 

ontdekt. Want wat als je met je baby of peuter op reis gaat naar een verre bestemming, 

waar het helemaal niet zeker is of ze er kinderbedjes hebben? De meeste bestaande 

opties zijn dan wel snel en gemakkelijk op te zetten, maar wegen veel en nemen vooral 

veel plaats in. Niet ideaal in de auto en al helemaal niet op het vliegtuig. Net daar bewijst 

dit kindertentje van Nomad zijn kwaliteit. Het duurt misschien iets langer om op te zetten, 

maar past gewoon in je rugzak of reistas. Eens op je bestemming zet je het gewoon neer 

in je eigen kamer. Ook overdag kan het gebruikt worden en je kindje heeft bovendien geen 

last meer van muggen. Het enige nadeel is de mat die Nomad zelf aanbiedt (de Kids 3,8 

mat, apart bij te kopen) en helaas qua verpakking redelijk groot is. De combinatie echter 

is nog steeds licht en vooral compact. Laat dit dus geen reden zijn om niet samen met je 

kroost de wereld te (blijven) verkennen.

Adviesverkoopprijs: 139,95 € (zonder mat), 169,95 € (inclusief mat), 39,99 € (mat apart)

Gewicht: 1.000 gram (zonder mat), 1.950 gram (met mat), 950 gram (mat apart)

Afmetingen tentje uitgezet: 118 op 68 op 75 cm

Afmetingen mat uitgerold: 122 op 60 op 3.8 cm

Pakvolume Kids Travel Bed: 55 op 13 cm 

Pakvolume Kids 3,8 Mat: 60 op 11 cm

 Tekst Arne Monstrey (verkoper K2)                                          

MOUNTAIN HARDWEAR - M’s Scrambler 30 Outdry

‘Go Out and stay Dry’

Hoe vaak krijgen wij in de winkel niet de vraag: ‘Is deze rugzak waterdicht?’ Helaas, het 

antwoord is in 99% van de gevallen ‘Neen’. De meeste rugzakken zijn niet waterdicht. 

Dit zou de kostprijs te veel de hoogte in jagen. Maar daar kan met de nieuwe Outdry 

reeks van Mountain Hardwear verandering in komen. Outdry is de naam van het 

membraan dat zij hiervoor gebruiken. De Scrambler 30 is een aangename dagrugzak, 

ruim genoeg voor spulletjes voor twee personen. Maar vooral dus, 100% waterdicht. Je 

hoeft bij het stappen in de Natuur niet langer ongerust te zijn of je leesboek of fototoestel 

die onvoorziene aanhoudende regenbui wel zal overleven. Ook een regenhoes wordt 

overbodig, dus daar hoef je niet meer aan te denken.

Adviesverkoopprijs: 109,95 €

Gewicht: 770 gram


