Clubhouse Fort
WAT IS HET EN HOE BOUWT U HEM OP

Wat is de Clubhouse Fort?
De Clubhouse Fort is een combinatie van vier elementen waarmee de bagagedrager van
een GSD kan worden omgebouwd tot een weerbestendig passagierscompartiment voor
kinderen. Het systeem is ontworpen voor één of twee kinderen (met of zonder kinderzitjes)
met een lichaamslengte tot 140 cm (en met genoeg extra ruimte voor een fietshelm!).
Uw kinderen zitten dan bij elk weertype droog, warm en comfortabel.
Kinderen vinden het een fijne zitruimte en zien het zelfs als een soort ereplaats
waardoor ze na elke rit meteen weer zin hebben in de volgende.
En zo ziet hij eruit:

Alle info en tips in dit artikel betreffen de Tern GSD vanaf modeljaar 2021.

De GSD is ervoor gemaakt om één of twee kinderen te vervoeren, maar
het weer is altijd een onzekere factor. Tenslotte willen ouders niet dat
hun kinderen oncomfortabel in de regen zitten tijdens een fietstocht
- en ze willen zeker niet het gejammer daarover aanhoren.
Daarom hebben we de Clubhouse Fort voor onze GSD ontwikkeld. Dit complete
weerbeschermingssysteem garandeert 365 dagen per jaar rijplezier voor zowel ouders
als kinderen. In dit artikel vertellen we u wat de Clubhouse Fort is, hoe u hem opbouwt
en hoe uw familie daarvan profiteert. Als u liever een video bekijkt, klik dan HIER.

Uit welke elementen bestaat
de Clubhouse Fort?
Zoals hierboven gezegd bestaat de Clubhouse
Fort uit vier elementen die apart verkocht worden
en samen een functionele eenheid vormen:

Storm Shield

Storm Box

Clubhouse+

Sidekick Wide Decks

HOE BOUWT U DE CLUBHOUSE FORT OP?
1. MONTEER DE SIDEKICK WIDE DECKS
De Sidekick Wide Decks vormen als het ware de basis voor de Clubhouse
Fort. Ze zijn noodzakelijk voor de montage van de Storm Box.

2. MONTEER DE CLUBHOUSE+
De Clubhouse+ vormt het frame van de Clubhouse Fort. Dit onderdeel is absoluut
noodzakelijk voor de montage van de Storm Box en Storm Shield. Naar keuze kunt
u de Clubhouse Fort voorzien van de Flat Bar of de Child Seat Expansion Bar.

3. MONTEER DE STORM BOX
De Storm Box is een ruime transportbox van robuust dekzeilmateriaal dat
kinderen uitstekend beschermt tegen de elementen. De meegeleverde
Kid Lid-afdekhoes werkt als een soort kajak-spatwaterscherm en
sluit nauw aan rond het lichaam van de kleine passagiers.
De Storm Box is speciaal ontwikkeld voor het vervoeren van kinderen. Daarom
zit er een handige opening aan de achterzijde om toegang te hebben tot het
vergrendelingsmechanisme van een Thule Yepp-kinderzitje. De Storm Box is
overigens ook heel effectief voor het opvangen van handschoenen, drinkflesjes,
teddyberen en alles wat verder tijdens de rit uit kleine kinderhandjes kan vallen.
Maar de Storm Box kan nog meer: zonder kinderen aan boord kunt u er tot 160
liter aan bagage in meenemen. Lees dit artikel voor meer informatie over het
vervoeren van bagage in de Storm Box (tekst vooralsnog alleen in het Engels).

De tweede optie is dat u de Storm Shield helemaal niet gebruikt. Dan kunt u
hem eenvoudig verwijderen, plat opvouwen en rechtop in de Storm Box steken.
Daarbij blijft er genoeg ruimte over voor de kleine medepassagier(s).

4. MONTEER DE STORM SHIELD

Dat zijn zo ongeveer de mogelijkheden! Forten die gemaakt zijn van
gestapelde kussens zijn leuk, maar de Clubhouse Fort is wel stapje mooier.
We wensen u veel plezier bij het opbouwen - en hopen dat u nog vele jaren
mooie herinneringen beleeft aan elke toer die u met de familie maakt.

De Storm Shield is een weerbestendig luifel dat kinderen beschermt tegen
regen en koude rijwind, maar ook tegen schadelijke UV-straling.
De Storm Shield is gemaakt van waterdicht nylon-materiaal en heeft een
ventilatieopening aan de achterzijde zodat de kleine passagiers niet in vochtige
lucht zitten. Dankzij de zichtvensters aan de zijkanten kunnen kinderen genieten
van het uitzicht, terwijl de glasvezelstokken (net als bij tentstokken) ervoor
zorgen dat de Storm Shield zelfs bij stormachtig weer zijn vorm behoudt.
En wat doet u tijdens zonnig weer met de Storm Shield? U hebt twee opties. Ten eerste
kunt u de zijpanelen oprollen en de de Storm Shield gebruiken voor UV-bescherming.

HEBT U NOG MEER VRAGEN?
Lees eerst de FAQ.
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