
 
 

 
Beste K-jakker,  

 

Je staat op het punt om een waanzinnige trip te gaan maken en natuurlijk hopen wij dat je het fantastisch zult 

hebben en meer dan wat ook zult genieten. 

Je gaat ongetwijfeld veel plezier maken op je trip maar het wordt ook zeker een fysieke uitdaging; een goede 

nachtrust is daarvoor natuurlijk van groot belang. Het NOMAD®-team ontwikkelt en maakt al meer dan 40 jaar 

slaapzakken; je mag er dus vanuit gaan dat we wel iets weten over goed slapen. 

Laat je inspireren door onze topmodellen slaapzakken en matten, die alle zijn ontwikkelt om jou een heerlijke 

en optimale nachtrust te bezorgen. Deze artikelen helpen je niet alleen de aankomende trip tot een succes te 

maken maar er zullen er zeker nog vele volgen. 

 

 
 

Overzicht 

 

Product Waar te gebruiken Categorie Comfort temp 
women( C̊ ) 

Comfort 
temp men 
( C̊) 

Gewicht Prijs (€) 

Pegasus 450  Noorwegen Hiken 1 -4 810 259 

Pegasus 850  Noorwegen 
(voor mensen die 
het snel koud 
hebben) 

Hiken -4 -11 1.350 349 

Pegasus 340  Zweden Hiken 5 0 675 229 

Inca 1900 
  

Noorwegen 
(aanschaf lakenzak 
noodzakelijk) 
 
Zweden 

Reizen met 
transport 

3 -3 1.900 99 

 ONS AANBOD VOOR JOUW KANOREIS 

https://nomad.nl/product/pegasus-450-2/
https://nomad.nl/product/pegasus-850/
https://nomad.nl/product/pegasus-340-2/
https://nomad.nl/product/inca-1200-l/


 
 

Triple-S 2  Noorwegen 
(aanschaf lakenzak 
noodzakelijk) 
 
Zweden 
 

Hiken 4 -2 1.590 129 

 

 

Pegasus 450 

Super lichtgewicht 3-seizoenen mummy slaapzak die gebouwd is om je warm te houden tot nul graden en comfort voor 

avonturen van het hele jaar door.   

 

Pegasus 850 

Een top mummy slaapzak voor hikers die licht willen inpakken en warm willen slapen in extreme kou. 

 

Pegasus 340 

Slaap het hele jaar door lekker en warm onder de sterren met deze 3 seizoenen mummy slaapzak. Met extra isolatie rond 

de borst zijn zelfs temperaturen rond vriespunt geen probleem voor de Pegasus 340.   

 

Inca 1900 

Een no-nonsense mummy slaapzak, de Inca 1900 kan omgaan met temperaturen van warm tot zeer koud. Geschikt voor 

mensen op de weg voor langere reizen die verschillende klimaten tegenkomen. Dons vrij.   

 

Triple-S 2  

 

Een veelzijdige slaapzak voor de kampeerder die alles wil. De Triple-S kan worden geconverteerd van deken naar mummystijl 

voor een nauwere pasvorm. Je kunt er ook voor kiezen om te slapen met een zomer- of herfstkant, afhankelijk van de 

omstandigheden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nomad.nl/product/triple-s-2/
https://nomad.nl/product/pegasus-450-2/
https://nomad.nl/product/pegasus-450-2/
https://nomad.nl/product/pegasus-850/
https://nomad.nl/product/pegasus-850/
https://nomad.nl/product/pegasus-340-2/
https://nomad.nl/product/pegasus-340-2/
https://nomad.nl/product/inca-1900-l/
https://nomad.nl/product/inca-1900-l/
https://nomad.nl/product/triple-s-2/
https://nomad.nl/product/triple-s-2/
https://nomad.nl/product/pegasus-450-2/
https://nomad.nl/product/pegasus-850/
https://nomad.nl/product/pegasus-340-2/
https://nomad.nl/product/inca-1900-l/
https://nomad.nl/product/triple-s-2/


 
 

Overzicht 

 

Product Waar te 
gebruiken 

Categorie Isolatiewaarde 
(R ) 

Dikte 
(cm) 

Gewicht 
(g) 

Prijs (€) 

Lite 2.5 R Zweden en 
Noorwegen  

Hiking 2,1 2,5 510 99,00 

Lite 2.5 S Jade Zweden en 
Noorwegen   

Hiking 2,1 2,5 475 99,00 

Lite 3.8 L Zweden en 
Noorwegen   

Hiking 3,8 3,8 720 119,00 

Lite Comfort 3.8 Zweden en 
Noorwegen   

Camping with transport 3,9 3,8 1100 119,00 

Lite Comfort 5.0 Zweden en 
Noorwegen   

Camping with transport 4,2 5 1315 129,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lite 2.5 R 

 

Word nooit koud wakker. Ontworpen om je extra isolatie te geven rond je torso. Met een dikte van 2,5 cm is het geschikt voor 

hikers en kampeerders die op zoek zijn naar de snelle zelfinflatie, compacte constructie en uitstekende isolatie. De LITE heeft een 

schimmelwerende behandeling en is afgewerkt met Polyester Ripstop-stof om het een aantal seizoenen mee te laten gaan.   

 

Lite 2.5 S Jade 

De LITE is in zones onderverdeeld om ervoor te zorgen dat je extra isolatie hebt waar je het het meest nodig hebt. Met een dikte 

van 2,5 cm is het geschikt voor doorgaande wandelaars en kampeerders die op zoek zijn naar de snelle zelfinflatie, goede isolatie en 

een compacte constructie. De LITE heeft een schimmelwerende behandeling en is afgewerkt met Polyester Ripstop-weefsel.   

 

Lite 3.8 L 

Word nooit koud wakker. Ontworpen om je extra isolatie te geven rond je kern. Met een dikte van 3,8 cm is het geschikt voor 

hikers en kampeerders die op zoek zijn naar de snelle zelfinflatie, compacte constructie en uitstekende isolatie. De LITE heeft een 

schimmelwerende behandeling en is afgewerkt met Polyester Ripstop-stof om het een aantal seizoenen mee te laten gaan.   

 

Lite Comfort 3.8 

Zorg dat je warm blijft onderweg. De Lite Comfort is een zelfopblazende mat van 3,8 cm dik, met de nadruk op totaal comfort en 

warmte met een zachte toplaag. Deze mat kan in tweeën worden gevouwen en is het meest geschikt voor mensen die met auto of 

busje reizen.   

 

Lite Comfort 5.0 

Verzeker je ervan dat je warm blijft onderweg. De Lite Comfort is een 5 cm dikke zelfopblazende mat, met de nadruk op totaal 

comfort en warmte, met een zachte toplaag. Deze mat kan in tweeën worden gevouwen en is het meest een goede keus als je met 

de auto bent.  

https://nomad.nl/product/lite-2-5-r/
https://nomad.nl/product/lite-2-5-r/
https://nomad.nl/product/lite-2-5-s-jade/
https://nomad.nl/product/lite-2-5-s-jade/
https://nomad.nl/product/lite-3-8-l/
https://nomad.nl/product/lite-3-8-l/
https://nomad.nl/product/lite-comfort-3-8/
https://nomad.nl/product/lite-comfort-3-8/
https://nomad.nl/product/lite-comfort-5-0/
https://nomad.nl/product/lite-comfort-5-0/
https://nomad.nl/product/lite-2-5-r/
https://nomad.nl/product/lite-2-5-s-jade/
https://nomad.nl/product/lite-3-8-l/
https://nomad.nl/product/lite-comfort-3-8/
https://nomad.nl/product/lite-comfort-5-0/


 
 

Tenten 

Met NOMAD® bewijzen we dat lichtgewicht en comfort samen kunnen gaan. 

Zie hier ons ruim assortiment aan hoogwaardige lichtgewicht tenten van 

Nylon en Polyester.  

 

 

 

Tassen 

NOMAD® tassen zijn ontworpen voor comfort en evenwicht. Zie hier ons 

brede assortiment aan verschillende tassen voor zowel de gevorderde hiker 

als de beginnende backpacker. We maken gebruik van diverse rug systemen 

en ontwikkelen tassen voor elk type trekking of backpackreis.  

 

 

 

 

 

https://nomad.nl/product-category/tents/
https://nomad.nl/product-category/sleeping-bags/

