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Tentipi

 ● Heeft haar wortels in Zweeds Lapland – het 

thuisland van de Sami Kata

 ● staat voor passie en expertise, zeker wanneer het 

Nordic Tipis aangaat

 ● heeft meer dan 30 jaar ervaring als wereld wijde 

marktleider in het vervaardigen van Nordic Tipis 

 ● heeft verschillende patenten en ontwerp rechten 

op haar originele, ingenieuse ontwerp

 ● geeft dermate veel om haar product dat het enkel 

wordt vervaardigt in eigen fabrieken

 ● onderwerpt elke vijfde tent aan een uitgebreide 

regentest

 ● ziet elke Nordic Tipi als een uniek product en 

voorziet het van een persoonlijk ID nummer zodat 

het getraceerd kan worden

 ● houdt rekening met bestaande klanten door 

nieuwe componenten, als het mogelijk, is 

passend te maken voor oudere modellen.

Daarom kiezen klanten voor 

Tentipi®:

omdat zij vinden dat het investeren 

in een superieur product het extra 

geld waard is

omdat zij geloven dat de focus op 

en passie voor Nordic Tipis leidt tot 

een betere en meer betrouwbare 

Nordic Tipi.

www.tentipi.com

Accessoires voor Olivin 2
De kleine tent met grootse mogelijkheden

Binnentent en halve binnentent

Een binnentent met geïntegreerd grondzeil 

is standaard bij de Olivin 2 combi maar 

kan ook als accessoire worden 

aangeschaft voor de Olivin 2 cp of 

light. Een halve binnentent is 

ook beschikbaar voor de 

Olivin 2 cp en light. 

Belangrijkste kenmerken

 ● Meer bescherming tegen insecten

 ● Beschermt tegen condensvocht wat essentieel is bij Nordic 

Tipis gemaakt van lichtgewicht doek

 ● Heeft grote ventilatie vensters voorzien van muggengaas 

voor verbeterde ventilatie

 ● Heeft een robuust grondzeil dat grondcondens (een veel 

voorkomend probleem bij lichtgewicht tenten) tegengaat

Grondzeil

Het grondzeil is zodanig ontworpen dat het mogelijk is om 

het deel bij de deur te verwijderen of weg te vouwen om zo 

vervuiling van het grondzeil door schoenen of kruimels te 

voorkomen. Het is gemaakt van een zorgvuldig gekozen 

standaard materiaal uit de Comfort klasse.

Het grondzeil moet worden weggevouwen wanneer een 

kachel of open vuur wordt gebruikt. 

Belangrijkste kenmerken

 ● Geschikt voor Olivin 2 cp en light

 ● Hoeft niet te worden verwijdert voor het inpakken van de tent

Regendak

Het regen dak is verkrijgbaar in zowel katoen/polyester 

en lichtgewicht stof. Het dak beschermt de ingang van 

de tent tegen regen. Het is bevestigd aan de 

accessoire sleuf, waarmee alle Olivin tenten standaard 

zijn voorzien. Voor het oudere model zonder sleuf 

(serienummers lager dan 52903), kan er een 

accessoire verbinding worden aangeschaft.

Het is niet nodig om tentstokken mee te nemen, 

aangezien het regen dak omhoog gezet kan worden 

met 1 of 2 wandelstokken (niet meegeleverd). 

Belangrijkste kenmerken

 ●  Zorgt voor zowel schaduw als bescherming tegen 

regeninval

 ● Gemakkelijk en snel te bevestigen

 ● Niet geschikt voor harde wind en sneeuw. Kan 

gemakkelijk en snel worden verwijderd bij slecht weer

Accessoire verbinding 2 light

Accessoires

COMFORT COMFORT COMFORT COMFORT COMFORT

Binnentent Halve binnentent Grondzeil Regendak cp Regendak light

Gewicht (kg) 1,5 0,9 0,7 0,8 0,4

Diameter (m) 2,8 – 2,8 – –

Oppervlak (m2) – – – 1,6 1,6

Lengte ingepakt (cm) 40 27 32 32 27

Breedte ingepakt (cm) 20 18 12 12 11

Aantal slaapplaatsen 2 1 – – –

Aantal zitplaatsen 4 2 – – –


