Safir
Det är mer än ett tält; det är ett hem i din ryggsäck
Tentipi

Safir 7 bp och Safir 9 bp är våra i särklass mest sålda
modeller, så det är uppenbart att Safirs extra inluftar och
tyger i världsklass är mycket uppskattade av våra kunder.

●● har sina rötter i Lappland – precis som tältkåtan
●● står för passion och expertkunskaper, särskilt när
det gäller tältkåtor

Safir används av proffs under de mest extrema
förhållanden – på isvidder och glaciärer, i stormvindar och
under brännande sol.

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

Forskningsresanden Mikael Strandberg valde en Safir 7
bp för sin Sibirienexpedition. Mikael har beskrivits som
“den bästa moderna utforskaren i världen” av Explorers
Club i London.

Utmärkande kännetecken
●● 3 regnskyddade, myggnätsförsedda inluftar nederst på
tältduken för optimal ventilation och rökkontroll
●● Vävar av högsta kvalitet. Det är den kompromisslösa jakten
på den bästa väven – vald inte på grund av pris utan på
grund av prestanda – som placerat Safir i en klass för sig
själv. Fokus ligger särskilt på aspekter såsom vävstyrka,
vattenavstötningförmåga och vävens känsla och färgfasthet.
Skillnaderna är uppenbara när man jämför med andra vävar
på marknaden
●● Ventilmössa: dubbel med sex öppningsställen som regleras
inifrån; integrerad kaminrörsöppning; myggnät i toppdelen;
tätare tillslutning med hjälp av glasfiberstavar
●● Stormlinor: med invävda reflextrådar; monterade och
försedda med hållare
●● Avancerad kompressionspåse för kompaktare packning

●● 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

För extrema expeditioner, krävande vandringar och en mängd andra
friluftsaktiviteter. Safir är kanske världens mångsidigaste tält för
människor, som behöver högsta prestandanivå och flexibilitet.

●● 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

Ventilerande – Cotpolmex P

Ej ventilerande – Traillix P

Mycket stark och effektivt ventilerande bomull/
polyesterväv – som Cotpolmex C men än mer estetiskt
tilltalande och med ännu bättre formstabilitet. Såvitt vi
vet är detta världens bästa yttertältsväv i bomull/
polyester.

En av tältmarknadens absolut starkaste och finaste
lättviktsvävar. Exremt lätt, vattentät väv gjord av nylon 66;
ripstopförstärkt, dubbelsidigt silikonbelagd och UVskyddad.

Därför väljer tältanvändare
Tentipi®:

Tentipi® Adventure
Enstångstältkåtor

Safir

●● Myggskydd fastsytt i tälttoppen
●● Förbättrad golvtätning med hjälp av spolknapp och ring
●● Förstärkningskant för bättre slitstyrka längs tältkåtans
nederkant

Safir bp

PRO

Safir lätt

●● Reses på 3 minuter
●● Klassledande stormtålighet
●● Möjlighet till öppen eld eller kamin

●● Upphängningsögla för torkning
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Diameter hoppackad
Zirkon bp

COMFORT

Zirkon lätt

●● Används separat eller tillsammans med något av våra golv
eller innertält
●● Dörr: dubbla dragkedjor och integrerat myggskydd

Tältmodell
Komplett + innertält (kg)

●● Ståhöjd

Onyx bp

BASE

Onyx lätt

●● 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.

Längd hoppackad

56 cm

62 cm

70 cm

84 cm

Antal sovande

4–6

6–8

8–10

14–16

Antal sittande

8–10

11–14

16–20

27–35

Diameter

3,8 m

4,5 m

5,3 m

6,0 m

Höjd

2,3 m

2,7 m

3,1 m

Boyta

7,3 m

10,5 m

2

2

15,6 m

3,6 m
2

26,4 m2

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.
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