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Tentipi
 ● har sina rötter i Lappland – precis som tältkåtan

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

 ● har tre decenniers erfarenhet som världsledande 
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

Tarpar
COMFORT COMFORT COMFORT

5/7 bp 5/7 lätt 7/9 bp

Passar till tältstorlekarna 5–7 (9–15) 5–7 (9–15) (5) 7–15

Storlek (m2) 5 5 8

Storlek hoppackad (cm) 34x16 33x12 41x21

Vikt (kg) 2,9 1,5 5,4

Vikt utan stänger och spikar 1,8 0,6 2,9

Vikt som fristående 3,5 2,1 6

Vikt som bivack 2,9 1,5 4,2

Bordsplatser – – 4 (6)

Bivack (antal sovande) 1 1 2

Tentipis tältkåtor är designade för att vara så mångsidiga som möjligt. De är också välkända 
för att klara stormar, där andra tält går sönder. Denna stormtålighet skulle inte vara möjlig, 
om tarpen var en fixerad del av tältkåtan.  

Sedan år 2012 är alla Safir- och Zirkontältkåtor i storlekarna 5–9 utrustade med en 
patenterad tillbehörsficka (ett integrerat fäste för tillbehör, placerat ovanför dörren). 
För tidigare modeller, för Onyx och för tältstorlek 15 finns en separat tillbehörskoppling 
tillgänglig.

Tarpen fästs i denna ficka och blir på så sätt en del av tältkåtan och ett regnskydd över 
dörren. Samtidigt kan den enkelt tas bort, om blåsten tilltar.

Vi har även gjort våra tarpar så att de går att använda fristående på lite olika sätt.

Tarpar
Smarta, mångsidiga!

Beställ tillbehörskoppling 
när tältet saknar 
tillbehörsficka.

Tarp 5/7 Comfort bp Tarp 7/9 Comfort bp

Tarp 5/7 Comfort

Tarp 7/9 Comfort bp


