
Framtida uppdateringar

* Rangebilderna (Richard för göra nya hela rangebilder. Jag 
gjorde en till Zirkonflex, men skuggan blir inte bra. (BG)
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Tentipi
 ● har sina rötter i Lappland – precis som tältkåtan

 ● står för passion och expertkunskaper, särskilt när 
det gäller tältkåtor

 ● har över ett kvarts sekels erfarenhet som världs
ledande tillverkare av tältkåtor

 ● har med originell och sinnrik design ett flertal 
patent och mönsterrättigheter

 ● bryr sig så mycket om sina produkter att tält
kåtorna endast tillverkas i självägda fabriker

 ● utsätter vart femte tält för ett fullskaligt regntest

 ● betraktar varje tältkåta individuellt och ger den 
en egen identitet, vilket gör det möjligt att spåra 
dess ingående komponenter och design

 ● bryr sig om sina gamla kunder genom att göra 
stora ansträngningar för att nya detaljer och 
tillbehör skall gå att tillämpa på de äldre 
tältmodellerna.

Därför väljer tältanvändare 
Tentipi®:
De tycker att det lönar sig att 
investera mer för att få en 
överlägsen produkt.
De tror att det faktum att Tentipi 
har passion för och uteslutande 
fokuserar på tältkåtor ger bättre 
fungerande och pålitligare tält som 
resultat.

www.tentipi.com

Tillbehörsopplingen, som tidigare kallades absidkoppling, finns nu tillgänglig för alla storlekar av våra 
tältkåtor. Base lätt finns i storlek 7 och 9. Comfort lätt är tillgänglig från storlek 2 till 9. 
Comfort bomull/polyester finns från storlek 5 till 15.

Du behöver en tillbehörsoppling för att använda tillbehör som en absid, en tarp eller ett regntak endast 
om din tältkåta inte redan har en fastsydd tillbehörsficka. Tillbehörsfickan är standard på alla Safir och 
Zirkon upp till storlek 9 sedan 2012 samt alla Olivin sedan 2016. Onyx och samtliga tältkåtor i storlek 15 
saknar tillbehörsficka.

Tillbehörskoppling
Ett nytt namn och flera nya storlekar

Passar till:
enstångstältkåtor från Tentipi

Utmärkande kännetecken
 ● Monteras enkelt med tre fästpunkter

 ● Gör det möjligt att använda tillbehör på Onyx

 ● Gör det möjligt att använda tillbehör på tältstorlek 15

 ● Gör det möjligt att använda tillbehör på äldre tältkåtor

PRO COMFORT BASE    Safir bp                  Safir lätt    Zirkon bp                            Zirkon lätt   Olivin    Onyx bp                       Onyx lätt

Comfort bp 5 till 15

Comfort lätt 2 till 9
Base lätt 7 till 9

Tillbehörsfickan är standard på alla Safir och Zirkon upp till storlek 9 
sedan 2012 samt alla Olivin sedan 2016.

Fäst tillbehörskopplingen runt det 

band i toppen, som håller samman 

hylsan och ventilmössan.

Sträck banden så att tillbehörs-

kopplingen sitter bra.

Fäst de långa banden i 

marken.


