
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 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

Absid
COMFORT COMFORT BASE

7 bp 9 bp 7 lätt 9 lätt 7 lätt 9 lätt

Bredd (cm) 175 210 175 210 175 210

Höjd (cm) 180 175 180 175 180 175

Längd vid mark (cm) 140 140 140

Vikt (kg) 6,4 6,7 3,4 3,6 3,7 3,9

Storlek hoppackad (cm) 53/31/ 
23

61/33/ 
25

52/27/ 
15

57/27/ 
15

52/29/ 
19

59/29/ 
19

Utmärkande kännetecken
 ● Mångsidigheten hos tältkåtor från Tentipi har utökats med 

funktioner som också passar mer stationära campare.

 ● Regnvatten som rinner från tältets topp avleds från tältöppningen.

 ● Det är möjligt att öppna absiden helt och hållet vilket ger 180 
graders utsikt.

 ● Den kan lätt tas loss utan att tältkåtan behöver tas ner, t.ex. vid 
risk för snö eller oväder.

 ● Absiden är ett tillbehör.

 ● Den ansluts snyggt och säkert till den tillbehörsficka (PCT patent), som 
är standard på våra tältmodeller Zirkon och Safir från 2012 och 
därefter.

Nyhet 2013
Starkt förbättrad på många punkter – säker fastsättning och 
lättare att täta mot tältkåtan och marken. Högre tältbåge som 
också är enklare att montera. För bättre stabilitet har absiden 
gjorts lite kortare.

Mångsidigheten hos Tentipi® tältkåtor utökas utan att man behöver kompromissa med de 
säkerhetsaspekter som våra tält är så kända för.

Absiden ger tältet en torr entré och plats för skor och andra föremål.

När absiden är helt öppen har man fortfarande en regnskyddad plats med 180 graders 
utsikt under “portalen”.

Tältkåtor från Tentipi är förbluffande stormtåliga tack vare den symmetriska formen och den 
tåliga konstruktionen. Därför har vi valt att inte göra absiden som en integrerad del av tältet 
utan istället konstruerat den så att den är lätt att fästa och ta loss. Detta gör det också 
möjligt att reducera vikten.

Passar till:
enstångstältkåtor från Tentipi

Absid (PCT patent)

Utökad mångsidighet – utan kompromisser!

    Safir bp                  Safir lätt    Zirkon bp                            Zirkon lätt    Onyx bp                       Onyx lätt

Beställ tillbehörskoppling till modeller 
tillverkade före år 2012 samt till Onyx.


