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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

Nordic Tipis zijn ontworpen om zo flexibel mogelijk te zijn. Het is welbekend dat zij beter 
stormachtig weer aankunnen dan andere tenten. Dit zou echter niet het geval zijn wanneer 
de luifel een vast onderdeel van de Nordic tipi zou zijn.

Vanaf 2012 zijn alle ‘Safir’ en ‘Zirkon’ Nordic tipis van model 5 t/m 9 voorzien van een 
gepatenteerde accessoire sleuf (een geïntegreerde montage strip voor accessoires, 
geplaatst boven de deur). Er is een aparte accessoires verbinding verkrijgbaar voor oudere 
modellen, voor de ‘Onyx’ en tentmodel 15.

De luifel, vastgemaakt aan deze sleuf wordt daardoor een geïntegreerd onderdeel van de 
Nordic tipi en zorgt voor bescherming tegen de regen bij de deur. Tegelijkertijd is het 
gemakkelijk te verwijderen wanneer het te hard gaat waaien.

Wij hebben onze luifels zo ontworpen dat ze apart van de tent gebruikt kunnen worden en 
ook nog op verschillende manieren.

Luifels
Slim, flexibel

Bestel een Accessoire 

verbinding wanneer uw 

tent nog niet is voorzien 

van een accessoire sleuf

Luifels

COMFORT COMFORT COMFORT

5/7 cp 5/7 light 7/9 cp

Geschikt voor tent modellen 5–7 (9–15) 5–7 (9–15) (5) 7–15

Oppervlak (m2) 5 5 8

Afmetingen ingepakt (cm) 34x16 33x12 41x21

Gewicht (kg) 3,0 1,6 5,5

Gewicht zonder stokken en 

grondpennen
1,9 0,7 3,0

Gewicht bij solo plaatsing 3,6 2,2 6,1

Gewicht bij gebruik als bivak 3,0 1,6 4,3

Zitplaatsen aan tafel – – 4 (6)

Bivak (aantal slaapplaatsen) 1 1 2

Luifel 5/7 Comfort cp Luifel 7/9 Comfort cp

Luifel 5/7 Comfort

Luifel 7/9 Comfort cp


