Halvt innertält och halva golv
När hälften är nog
Halvt innertält

Halvt golv

Halvt fleecegolv

För att skapa avskildhet inne i tältkåtan har vi tagit fram
ett halvt innertält med integrerat golv i Comfortklass.

Används tältkåtan tillsammans med ett halvt innertält och man fortfarande
vill ha golv på resten av boytan, erbjuder vi också ett halvt golv i Comfortklass.
Utan innertält går det att koppla samman två halva golv till ett helt med hjälp
av kardborreband.

Vårt fleecegolv är skönt att
vara på, även med bar hud.
Precis som våra vanliga golv
håller det tätt mot markfukt.
Det går att koppla samman två halva fleecegolv
till ett helt med hjälp av kardborreband.

Innertältet har två inluftar och kan sitta kvar när man
packar ihop tältet. Vill man ta bort det, kopplas det enkelt
loss från sina snabbfästen. För extra bekvämlighet i resten
av tältet kan man kombinera med ett halvt golv eller ett
halvt fleecegolv.

Vill man vika undan golvet för att elda, öppnar man dragkedjan mitt på
golvet. Dragkedjan gör det också möjligt att ta bort ett kvarts golv för att få
en öppen yta för smutsiga skor, ved eller annat.

Vårt halva fleecegolv går också att sätta ihop med
ett halvt vanligt golv.

Vårt halva golv går också att sätta ihop med ett halvt fleecegolv.

Utmärkande kännetecken
●● Ger skydd mot kondens, vilket är speciellt
intressant för tältkåtor av lättviktsmaterial

Utmärkande kännetecken

Förslag på kombinationer av golv och innertält

●● Skapar avskildhet inne i tältkåtan
●● Erbjuder en skyddad plats för ved, packning
och blöta skor utanför innertältet
●● Åstadkommer ett säkrare skydd mot
insekter
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●● Är försett med dragkedjelock som skyddar mot
skräp i dragkedjan
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●● Blir snyggt och plant utspänt med hjälp av en
sträckningsanordning
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●● Går att kombinera med ett halvt innertält, ett
halvt vanligt golv eller ett halvt fleecegolv

Halvt innertält,
halvt golv och
halvt fleecegolv

Därför väljer tältanvändare
Tentipi®:

Storlek
Antal sovande
Material och konstruktion

Kombinera golvhalvor/-kvartar och
koppla ihop med kardborrebandet.

Halvt innertält

Halvt golv

Halvt fleecegolv

COMFORT

COMFORT

COMFORT

7

9

3–4

4–5

7

Väggarna är gjorda av ett noga utvalt
material av standardtyp. Svängd
dragkedja. Integrerat golv i Comfortklass
men utan dragkedjor.

Vikt (kg)

1,9

9

Tillverkat av ett noga utvalt
standardmaterial. Dragkedjan ger
möjlighet att öppna upp golvet för
eldning eller att använda ett kvarts golv.

2,6

0,7

7

9

Tillverkat av ett noga utvalt
standardmaterial med ena
sidan försedd med mjuk och
behaglig fleece.

0,8

1,8

Passar till:
enstångstältkåtor från Tentipi

2,1

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
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Safir lätt

Zirkon bp

COMFORT

Zirkon lätt

Onyx bp

BASE

Onyx lätt
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