
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

Zirkonflex
Öppna upp för ännu mer

Utmärkande kännetecken
 ● Som Zirkon 15 (se separat produktblad), 

dessutom:

 ● Expansionskilar som gör att tältets sidor kan 
fällas upp

 ● Blixtlås som håller expansionskilarna dolda när 
de inte används

 ● Justerbara aluminiumstänger som håller de 
uppfällda sidorna uppe

 ● Möjlighet att skapa en 50 kvadratmeter stor 
yta, som är täckt

I alla avseenden som vår uppskattade Zirkon 15 bp och dessutom ett samlingstält 
som ger optimalt skydd i varierande väder. När alla sidor är uppfällda får man skugga 
eller regnskydd för den 50 kvadratmeter stora ”uteplatsen”. Med sidorna delvis uppe 
får man lä för vind, men det är ändå öppet mot naturen och det som sker utanför. Vid 
hård vind fälls alla sidor ner och tältet motstår då det mesta.

Ventilerande – Cotpolmex C

Stark och effektivt ventilerande bomull/polyesterväv, som skapar ett mycket bättre inneklimat än man normalt upplever i tält. 
Den tätslagna väven i kombination med högklassig impregnering ger god vattenavstötningsförmåga.

Zirkonflex

Tältmodell Zirkonflex 15 bp

Vikt (kg) 25,2*/28,1**/31,2***

Storlek hoppackad 87x40x40 cm

Antal sovande 14–16

Antal sittande 27–50

Diameter 6,0/8,0 m

Höjd 3,6 m

Boyta 26,4 m2

Täckt yta (uppfälld) 50 m2

* Se bild A (som ett vanligt 15-mannatält) 
** Se bild B (standardleverans) 
*** Se bild C (med allt som behövs för full 
uppfällning)

Tentipi® Adventure
Enstångstältkåtor

    Safir bp                  Safir lättPRO

   Zirkon bp                            Zirkon lätt

   Onyx bp                       Onyx lätt
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