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Tentipi
●● har●sina●rötter●i●Lappland●–●precis●som●tältkåtan

●● innebär●passion●och●expertkunskaper,●särskilt●när●
det●gäller●tältkåtor

●● har●23●års●erfarenhet●såsom●världsledande●
tillverkare●av●tältkåtor

●● har●med●originell●och●sinnrik●design●ett●flertal●
patent●och●mönsterrättigheter

●● bryr●sig●så●mycket●om●sina●produkter●att●
tältkåtorna●endast●tillverkas●i●självägda●fabriker

●● utsätter●var●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
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Innertält Väggarna är gjorda av lätt och stark, teflonimpregnerad 
ripstopväv av ”high tenacity” polyamid, som är mycket 
starkare än materialet i standardvävar. Vertikal dragkedja. 
Integrerat Golv Pro med enbart V- och O-öppning.

Väggarna är gjorda av ett 
noga utvalt material av 
standardtyp. Vertikal 
dragkedja. Integrerat Golv 
Comfort.

Väggarna är gjorda 
av ett noga utvalt 
material av enklare 
standardtyp. Svängd 
dragkedja. Integrerat 
golv utan dragkedjor. 

Vikt (kg) 2,3 3,0 4,2 2,1 2,9 3,8 – 1,7 2,2 3,1

Golv Tillverkat av lätt och stark ”high tenacity” polyamidväv, som 
är mycket starkare än standardvävar. Golvet har fyra 
dragkedjor, vilket möjliggör olika öppningsalternativ.

”V-öppning”: Öppna närmast dörren; för att undvika smutsiga 
skor på tältgolvet.

”O-öppning”: Öppna från centrum och utåt; för att spilla 
smulor på marken i stället för på golvet; för användning av 
kamin eller öppen eld.

”U-öppning”: Stor öppning som sträcker sig från dörren och 
runt mittstången; för att lagra ved, elda och få 
”markkänning”.

Samma konstruktion som 
Golv Pro men av ett noga 
utvalt standardmaterial 
och utan möjlighet till 
U-formad öppning.

Vikt (kg) 1,4 1,8 2,6 1,2 1,6 2,2 2,6 – – –

Innertält
Tentipi® innertält finns i tre klasser: 
Pro, Comfort och Base. Alla tre 
klasserna kan användas 
tillsammans med samtliga 
tältmodeller i storlekarna 5, 7 och 9.

Tältkåtor från Tentipi är designade 
för att fungera bra även utan 
innertält. Inte desto mindre tillför ett 
innertält en mängd fördelar:

• Ger skydd mot kondens, vilket är 
speciellt intressant för tältkåtor av 
lättviktsmaterial.

• Kondens orsakad av fuktig mark 
elimineras, eftersom golvet täcker 
hela tältets bottenyta.

• Värmen fördelas jämnare med 
dubbla tältdukar.

• Säkrare skydd mot insekter.

Enkel uppsättning
Reses tillsammans med tältkåtan 
eller kopplas enkelt loss tack vare 
pålitliga snabbfästen.

Ventilation
Stängbart insektsnät över 
rököppningen; sluter tätt runt 
mittstången. Hela tre inluftar är 
integrerade i innertältet (Pro och 
Comfort; Base saknar dessa). 
Tillsammans med den 

Innertält och golv
För än högre komfort och skydd mot markfukt och insekter!

myggnätsförsedda dörren ges 
god ventilation soliga, heta, 
myggiga morgnar och dagar.

Nättakshållare
Minskar risken att skada nätet 
vid användning av kamin eller 
öppen eld.

Golv
Tentipi® golv finns i två klasser: 
Pro och Comfort. Båda klasserna 
kan användas tillsammans med 
samtliga tältmodeller. (I storlek 
15 finns endast Comfort-
klassen.)

Behöver inte kopplas loss
Automatiskt på plats vid 
tältkåtans uppsättning, eftersom 
det inte behöver kopplas loss vid 
hoppackning.

Dragkedjelock
Skyddar mot skräp i dragkedjan.

Snyggt utspänt
Tältets sträckningsanordning gör 
det enkelt att spänna golvet 
snyggt och plant och lättare att 
täta mot insekter mellan golv och 
duk.
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