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* Zie onze website voor alle voordelen & de meest actuele informatie.

Nuttig om te weten: de Calypso mag niet worden blootgesteld aan 
temperaturen hoger dan 50°C. Dus niet onder een brandende
barbecue. Ook blijft de Calypso altijd eigendom van Antargaz
en mag alleen door Antargaz nagevuld worden.

 0800 – 28 554 27 |    info.nl@antargaz.com |   www.antargaz.nl
Calypso 2019-R0, Wijzigingen voorbehouden.

Calypso
Hoogte x diameter (mm) Ca. 505 x 306

Leeggewicht 5 kg

Inhoud propaan 8 kg

Aansluiting Snelkoppeling 27 mm

Verkrijgbaarheid Benelux

Wie mag de fles vullen Alleen Antargaz

Eigendom Antargaz

Vulling adviesprijs € 34,85

Waarborg* € 45,00 (met waarborgkaart)

1. Makkelijke en unieke snelkoppeling
Met een eenvoudig kliksysteem sluit je de fles gemakkelijk aan, geen 
gereedschap meer nodig. Geen risico’s meer op ongelukken dankzij de 
automatische afsluiter. Veiligheid gegarandeerd met kinderen in de 
buurt! Inzetbaar voor elke gewenste toepassing gedurende de dag.

2. Ultralicht
De fles bevat 8 kg propaan en weegt in totaal slechts 13 kg. 
Vanaf nu geen gezeul meer met zware flessen!

3. Je voorraad continu zichtbaar
Met 4 vensters rond de fles heb je steeds perfect zicht op de 
gasvoorraad.

4. Handig formaat
De Calypso past perfect in vrijwel alle gaskasten en je hebt toch een 
ruime gasvoorraad.

5. Veilig en geen roest
Een stevige verpakking zonder scherpe randen. Vocht of water kunnen 
het reservoir niet aantasten dus geen roestplekken.
Bij Antargaz zijn kwaliteit en veiligheid in goede handen!

6. Calypso is te verkrijgen met de vertrouwde Antargaz 
waarborgkaart

Bij de eerste gasvulling betaal je de Calypso waarborg en ontvang 
je de Calypso waarborgkaart.  Bewaar deze goed.
Omruilen van een lege tegen een gevulde Calypso kan zonder 
waarborgkaart, betaal alleen de gasvulling.
Je krijgt het waarborgbedrag volledig terug bij inlevering van de 
Calypso met de bijbehorende waarborgkaart.


