Volcano flerbränslekamin
Eldvaktens bästa vän
Utmärkande kännetecken

Denna unika tältkamin är utvecklad av “Forsvarets Forskningsinstitutt” i
Norge, med driftssäkerhet, flexibilitet och möjlighet att använda olika typer
av bränsle som högsta prioriteter.

Tentipi

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

●● Står på snö

Volcano flerbränslekamin skapar en trivsam atmosfär och god värme med möjlighet till matlagning –
och den gör eldvakten överflödig under natten. Det har visat sig att det är den mest effektiva, kompakta
och mobila flerbränslekaminen på marknaden.

●● Inga lösa smådelar

Volcano flerbränslekamin finns till alla storlekar av Adventuretältkåtor.

●● Effektiv förbränning

Konstruktion
Alla tekniska lösningar har utformats för att motsvara krav på låg vikt, god funktion och hållbarhet.

●● Bränsleflexibilitet
●● Reglerbar värmeeffekt
●● Låg vikt
●● Kokmöjlighet
●● Hög säkerhet

Kaminen har en briljant konstruktion och är enkel att använda. Den är tillverkad i rostfritt stål och är
utrustad med ett värmeskydd i aluminium. Värmen justeras enkelt genom att vrida en brytare med
inställningar från 1 till 5. Kaminen uppnår en effekt på 6 kW till 14 kW. Diesel, fotogen eller ved
används som bränsle. Bränsleförbrukningen vid användning av diesel är cirka 20 liter/18 timmar.
Det utdragbara isoleringsröret skyddar tältduken från kaminröret och gnistsläckaren förhindrar att glöd
från elden faller ned på tältduken. Kaminen levereras med sotviska och en 5-meters bränsleslang, så
att bränslet kan stå utanför tältet, samt ett bränsledunkställ för en 20-liters jeepdunk.

Volcano flerbränslekamin

Material
Vikt (kg)

5

7

9

15

22,5

22,9

23,3

23,7

Storlek (cm)

56x42x48

Värmeeffekt

5 steg, 6 kW–14 kW

Bränsle

Diesel, fotogen, ved

Förbrukning

0,6–1,4 liter/timme

●● 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.

De tycker att det lönar sig att
investera mer för att få en
överlägsen produkt.

Rostfritt stål, aluminium

Tältstorlek

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

Därför väljer tältanvändare
Tentipi®:

Volcano
flerbränslekamin
Modell

●● har sina rötter i Lappland – precis som tältkåtan

De tror att det faktum att Tentipi
har passion för och uteslutande
fokuserar på tältkåtor ger bättre
fungerande och pålitligare tält som
resultat.

Passar till:
enstångstältkåtor från Tentipi

www.tentipi.com
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