
Hamaky ENO 
 

Použití: Vyberte dva bezpečné body, na které umístěte upevňovací 

popruhy “tree saver”. Jedná se o 0,75 ”-2” široké popruhy vyrobené z 

měkkého popruhu, který se pohybuje kolem stromu tak, aby se 

minimalizovalo opotřebení a poškození kůry a vrstvy kambia, což může 

způsobit smrt tkáně dřeva. Nikdy na stromy nic nešroubujte. Na jeden 

z těchto popruhů zavěste jeden z háčků hamaky. Hamaku roztáhněte a 

zavěste druhý háček z hamaky na druhý popruh. Ujistěte se, že hamak je 

bezpečně zavěšen. 

Doporučení: Ležte šikmo pro větší pohodlí. 

Údržba: sundat karabiny a prát ručně do 30 °C s jemným detergentem, 

nesušit v sušičce, nesušte na přímém slunci, nežehlit, nebělit, chemicky 

nečistit 

Upozornění: chraňte před ostrými a drsnými předměty, držte v bezpečné 

vzdálenosti od ohně 

 

Výrobce: Eagles Nest Outfitters Australia, 601 Sweeten Creek Industrial 

Park,Asheville, NC, 28803 

www.enonation.com 

Dovozce pro Českou a Slovenskou republiku: 

RAVEN Sp. J., Zakladowa 7 St., 31-752 Krakow, Poland 

 

http://www.enonation.com/


Hamaky ENO 
 

Použitie: Vyberte dva bezpečné body, na ktoré umiestnite upevňovacie 

popruhy "tree saver". Ide o 0,75 "-2" široké popruhy vyrobené z mäkkého 

popruhu, ktorý sa pohybuje okolo stromu tak, aby sa minimalizovalo 

opotrebenie a poškodenie kôry a vrstvy kambia, čo môže spôsobiť smrť 

tkaniva dreva. Nikdy na stromy nič neskrutkujte. Na jeden z týchto 

popruhov zaveste jeden z háčikov hamaku. Hamak roztiahnite a zaveste 

druhý háčik z hamaku na druhý popruh. Uistite sa, že hamak je bezpečne 

zavesený. 

Odporúčanie: Ležte šikmo pre väčšie pohodlie. 

Údržba: zložiť karabíny a prať ručne do 30 ° C s jemným čistiacim 

prostriedkom, nesušiť v sušičke, nesušte na priamom slnku, nežehliť, 

nebieliť, chemicky nečistiť 

Upozornenie: chráňte pred ostrými a drsnými predmetmi, držte v 

bezpečnej vzdialenosti od ohňa 

 

Výrobca: Eagles Nest Outfitters Australia, 601 Sweeten Creek Industrial 

Park,Asheville, NC, 28803 

www.enonation.com 

Dovozca pre Českú a Slovenskú republiku: 

RAVEN Sp. J., Zakladowa 7 St., 31-752 Krakow, Poland 

 

http://www.enonation.com/
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