
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

Vår bärmes är framtagen i synnerhet för Zirkonflex men 
även för Zirkon 15 och Safir 15. Den passar också bra för 
annat tungt bärande, till exempel vedhämtning.

Ramen är tillverkad av aluminium. Den är försedd med 
ett justerbart bärsystem som fördelar tyngden. Det 
vadderade höftbältet ger bra stöd och avlastning 
tillsammans med de bekväma, vadderade axelremmarna. 
Bärmesens många justeringsmöjligheter gör den 
anpassningsbar till varje bärares kroppsbyggnad. Den har 
smarta lösningar som snabbspännen, toppstramare, 
bröstrem och ventilerande nätpanel mot ryggen.

Bärmes
Gör tunga bördor lättare att bära

Utmärkande kännetecken
 ● Underlättar bärandet av de större tältkåtorna

 ● Ger möjlighet att enkelt fästa ytterligare packning

 ● Skapar en ventilerande luftspalt mellan rygg och packning

 ● Fungerar bra även för vedhämtning

Bärmes

COMFORT

Material Aluminium

Höjd (cm) 79

Bredd (cm) 40

Vikt (kg) 2,3


