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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

Halve binnententen & Halve grondzeilen
Wanneer de helft genoeg is

Belangrijkste kenmerken

 ●  Beschermt tegen condensatie, wat extra 

belangrijk is voor de Adventure Tipis 

gemaakt van licht gewicht tentdoek

 ● Creëert privacy binnenin de Adventure Tipi

 ● Biedt een weerbestendige plek voor hout, 

spullen en natte schoenen buiten de 

binnentent

 ●  Biedt nog betere bescherming tegen 

insecten

Halve binnentent

Om privacy te creëren in de tent, hebben we een halve binnentent 

ontworpen met een geïntegreerd grondzeil in comfort kwaliteit.

De binnentent heeft twee ventilatie vensters en hoeft niet 

losgemaakt te worden bij het inpakken van de tent. In geval het 

toch gewenst is om de binnentent te verwijderen, is dit op een 

gemakkelijke manier los te halen. Voor extra comfort in de tent, 

kan de halve binnentent worden gecombineerd met een half 

grondzeil of een halve fleece vloer.

Halve grondzeilen 

Wanneer de Adventure Tipi is uitgerust met een halve binnentent, maar je 

wilt nog steeds een grondzeil in het overige deel, zijn er ook halve grondzeilen 

in comfort kwaliteit beschikbaar. Zonder een binnentent, kunnen twee halve 

grondzeilen aan elkaar worden vastgemaakt met ‘Velcro’ om een hele vloer 

de creëren.

Om vuur te kunnen maken in de tent, kan de vloer weg gevouwen worden 

door de ritsen in het midden te openen. De rits maakt het ook mogelijk om 

een kwart van de vloer weg te halen om op deze manier een stuk onbedekte 

ruimte te creëren voor vieze schoenen, hout, enz.

Ons halve grondzeil kan ook worden gecombineerd met een halve Fleece vloer.

Halve Fleece vloer

Onze fleece vloer heeft een 
aangenaam zachte bovenzijde, 

zelfs voor de blote huid. Het is 

volledig dampwerend, net als 

al onze andere grondzeilen. Er kunnen twee halve 

fleece vloeren samen gevoegd worden met 
‘Velcro’ om hele vloer te creëren.

Onze halve fleece vloer kan ook gecombineerd 
worden met een half normaal grondzeil.

Belangrijkste kenmerken

 ● Uitgerust met een flap die de ritsen beschermt 
tegen vuil

 ● Ligt vlak en mooi opgespannen door behulp van 

een slimme spanconstructie

 ● Kan worden gecombineerd met een halve 

binnentent, een half grondzeil of een tweede 

Fleece vloer

½ BT 

½ Zeil

Kwart- en of halve delen worden 

verbonden door de Velcro stroken.

Mogelijke combinaties

½ BT 

¼ Zeil

½ BT 

½ Fleece

½ BT 

¼ Fleece

½ Zeil 

½ Zeil

½ Zeil 

¼ Zeil

½ Fleece 

½ Zeil

½ Fleece 

½ Fleece 

½ Fleece 

¼ Fleece

½ Zeil ¼ Zeil

½ Fleece 

¼ Zeil

½ Zeil 

¼ Fleece

½ Fleece ¼ Fleece

Halve binnentent, 
half grondzeil en 

halve Fleece vloer
Halve binnentent

COMFORT

Half grondzeil

COMFORT

Halve Fleece vloer

COMFORT

Grootte 7 9 7 9 7 9

Aantal slaapplaatsen 3–4 4–5

Materiaal en vormgeving De wanden zijn gemaakt van een 

zorgvuldig gekozen standaard-type 

materiaal, gebogen rits, ingenaaide vloer 

in comfort kwaliteit echter zonder rits.

Gemaakt van een zorgvuldig gekozen 

standaard-type materiaal. De rits maakt 

het mogelijk het grondzeil te openen voor 

het maken van een vuur of een kwart 

vloer te creëren.

Gemaakt van een zorgvuldig gekozen 

standaard-type materiaal waarvan 1 

zijde is bedekt met zacht en 

comfortabel fleece.

Gewicht (kg) 2,0 2,5 0,8 1,0 1,9 2,6

Geschikt voor
Tentipi® Nordic tipis met 1 stok

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

Solo opbouw set. Dit artikel is 

optioneel. Het wordt gebruikt 

om de binnentent op te kunnen 

bouwen zonder de Adventure 

Tipi. Dit kan zeer praktisch zijn 

onder warme omstandigheden. 

Echter, het is niet waterdicht of 

stormvast.


