
Er dit fortelt spændt på ferieturen?
Hercules Triple er 3. generation af Hercules - et unikt værktøj, der sikrer optimal op-
stramning af forteltet, så teltdugen står helt korrekt udspændt. Det modvirker vindstøj og giver 
langt større stabilitet. Det er med til at øge forteltets levetid, da alle dele belastes lige meget. 

HERCULES DEN TREDJE
Mads Busk Larsen, der er designer og udvikler hos  Isabella, siger om den tredje 
udgave af Hercules: Vi syntes jo den første udgave var noget nær perfekt, men 
det er en del af vores filosofi, at vi altid kan gøre ting bedre. Det gælder både 
fortelte og alt andet, vi arbejder med. 

FORBEDRET PÅ VÆSENTLIGE PUNKTER
Hercules Triple er forbedret på flere punkter. Den har fået et nyt og forbedret 
kæbemateriale, der holder endnu bedre fast på stængerne. Dertil kommer et 
indbygget forspændingssystem, der sikrer, at Hercules Triple med det samme 
har godt fast i teltstangen. Endelig kan svingarmen nu flyttes til både højre og 
venstre side uden at fjerne Hercules Triple fra teltstangen. 

SPÆNDENDE TEKNIK
Som Mads Busk Larsen siger: Det er alt sammen bare teknik. Det vigtige er, 
at man med et enkelt og velfungerende værktøj hurtigt får et fortelt, der står 
100% korrekt. På den måde opfylder Hercules Triple også Isabella filosofien: 
Vi vil sikre trygheden og sikkerheden for en god og vellykket ferie. 

FAKTA OM HERCULES TRIPLE
· Hercules Triple kan anvendes til både CarbonX, Zinox og Mega stel og er  
 meget enkel at bruge. 
· Det passer til rør fra 22 – 28 mm. 
· 3. generation af Hercules har forbedret kæbemateriale og dermed et ekstra  
 godt greb om røret.
· Håndtag og svingarm er støbt i aluminium. 
· Hercules Triple vejer kun 250 g.

Prøv Hercules Triple her i butikken 
eller se mere på www.isabella.net
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