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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

Belangrijkste kenmerken

 ● Alle onderdelen passen in de kachel zelf

 ● Laag gewicht

 ● Kan goed op worden gekookt

 ● Veilig

 ● Zakt niet weg in sneeuw

 ● Geschikt voor dikkere/langere houtblokken

 ● Geen kleine losse onderdelen

 ● Efficiënte verbranding

Een prototype van Eldfell Pro was een essentiële en gewaardeerde 
kandidaat voor de veeleisende Zweedse expeditie naar Siberië in 2004-
2005, genoemd ‘’s werelds koudste tocht”.
Neem afscheid van damp en kou, creëer een warme en knusse omgeving, droge kleding, kook eten - oftewel, 
ervaar het comfort van thuis. 

Met het ingenieuze ontwerp waar alle onderdelen in de kachel zelf passen, zijn efficiënte warmte transmissie, 
lichte gewicht en gebruiksgemak, is de Eldfell het natuurlijke hart van de Nordic tipi en een betrouwbare 
partner in een koude en natte omgeving. Eenvoudige kachels raken het grootste gedeelte van hun warmte 
kwijt via de schoorsteen. Het geavanceerde ontwerp van de Eldfell zorgt ervoor dat de verbranding dicht bij de 
vloer plaats vindt. Hierdoor wordt er meer warmte gecreëerd in de Nordic tipi zelf, wat effectief koken mogelijk 
maakt met minder hout verbruik.

Eldfell past in alle ‘Adventure’ tentmaten door gebruik te maken van dezelfde maat kachel, maar 
verschillende schoorsteen lengtes. De kachel is gemaakt van roestvrij staal en wordt geleverd in zijn eigen 
speciaal gemaakte houten box.

Constructie

Alle technische onderdelen zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen voor laag gewicht, goede 
functionaliteit en stevigheid. De verbrandingskamer is ruim en ongeveer 50 cm lang zodat lange, dikke 
houtblokken er in passen. De verlengbare isolatiekorf beschermt de tentstof, zelfs bij zware windstoten. 
De vonkenvanger beschermt zowel de tent als de omgeving. De poten zijn voorzien van inkepingen 
waarmee de kachel op stokken gezet kan worden om te voorkomen dat hij wegzakt in de sneeuw.

Eldfell
Comfortabele warmte onder de meest extreme omstandigheden

    Safir cp                  Safir light    Zirkon cp                            Zirkon light    Onyx cp                       Onyx light

Eldfell kachel

Model Eldfell Pro

Materiaal RVS

Voor tentmodel 5 7 9 15

Gewicht (kg) 14,1 14,5 15,0 15,4

Afmetingen (cm) 65x38x32

Geschikt voor
Tentipi® Nordic tipis met 1 stok

Geregistreerd ontwerp


