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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
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Geschikt voor
Tentipi® Nordic Tipis met 1 stok

Onze vuur box, Hekla, produceert weinig rook maar wel veel warmte. Dat 

betekent dat je er goed op kunt koken of gewoonweg kan genieten van de 

warmte en het licht van het open vuur.

Onmisbaar is de vuur box wanneer je vuur gaat stoken op sneeuw. Door de metalen stangen aan de 

onderzijde van de box op stokken of ander ondersteunend materiaal te plaatsen voorkom je dat de vuur 

box weg zakt in de smeltende sneeuw.

Door het slimme ontwerp neemt de box ingepakt maar weinig ruimte.

 

Hekla

 

Hekla 7 Hekla 30 Hekla-Standaard Hekla-Grill rooster 30

Geschikt voor tentmodel 2–15 7–15  Geschikt voor Hekla 7 en 30 Past op Hekla 30

Gewicht (kg) 1,0 3,7 5,9 0,6

Afmetingen (cm) 35 x 21 x 11 51 x 32 x 17 51 x 55 x 18 49 x 15

Afmetingen ingepakt (cm) 34 x 11 x 2 49 x 17 x 3 51 x 22 x 7 –

Materiaal Roestvrij staal

Belangrijkste kenmerken

Hekla 7

 ● Perfect als alternatieve brander tijdens een (wandel) tocht

 ● Produceert aangename warmte die, in onze kleinere 

Nordic Tipis, voldoende is bij enkele graden onder nul

Hekla 30

 ● Geschikt voor een groter vuur

 ● Voor gebruik in het tentmodel 7 en groter

 ● Kan ingepakt; plat, klein en compact overal mee naar toe 

worden genomen 

Hekla voor box standaard

Beschermt de ondergrond, bijvoorbeeld gazon of kwetsbare 

bodem in de natuur, tegen schroeiplekken. Op sneeuw 

voorkomt de standaard het wegzakken van de fire box door de 
warmte. Het voorkomt ook het risico dat de Hekla 30 omvalt 

wanneer het BBQ rooster (accessoire voor Hekla 30) wordt 

gebruikt als een warmhoud plaat buiten de Hekla fire box.

Het grondzeil moet altijd worden weggevouwen tijdens het 

gebruik, ook met de Fire 

box standaard.

Hekla vuur box
Geeft veel warmte – neemt weinig ruimte in

Wees voorzichtig met vuur ! Tentipi® Adventure tipis zijn, met enkele uitzonderingen, zo ontworpen dat ze geschikt zijn voor het stoken van open vuur of een kachel. Echter, zorg er alstublieft voor dat u zich volledig bewust bent van en voorbereid op de 
risico’s voordat u die lucifer afstrijkt ! Volg de veiligheidsinstructies die bij de tent zijn gevoegd.

Belangrijkste kenmerken

 ● Extra brede voetsteunen aan beide zijden

 ● Vergemakkelijkt het koken

 ● Opvouwbaar tot een klein pakket

 ● Geschikt voor Hekla 7 en 30

Hekla 7 Hekla 30


