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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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Binnententen De wanden zijn gemaakt van lichtgewicht, sterk geimpregneerd 

Teflon doek dat veel sterker is dan het materiaal dat verwerkt 
is in standaard materialen. Verticale rits, vast Pro grondzeil 
met enkel de V- en O vorm opening.

De wanden zijn gemaakt 

van een zorgvuldig gekozen 
standaard materiaal. 

Verticale rits en vast 

Comfort grondzeil.

De wanden zijn gemaakt 

van een zorgvuldig 
gekozen eenvoudig 
standaard materiaal. 

Gebogen rits en een vast 
grondzeil zonder ritsen.

Gewicht (kg) 2,5 3,3 4,5 2,3 3,0 4,1 – 1,8 2,3 3,2

Grondzeilen Gemaakt van lichtgewicht, sterk polymide materiaal dat veel 
sterker is dan standaard materialen. Het grondzeil heeft vier 
ritsen zodat het op verschillende wijze kan worden geopend.

V opening: geopende vanaf de deur. Voorkomt vuile schoenen 
op het grondzeil.

O opening: vanuit het midden geopend. Zo kunnen 
broodkruimels worden afgeschraapt zonder dat het grondzeil 
er vol mee ligt. Maakt het gebruik van een kachel of open 
vuur mogelijk.

U opening: Ruime opening vanaf de deur tot rond de 
middenpaal. Om brandhout te stapelen, een open vuur te 
stoken of in contact te zijn met de grond.

Dezelfe opzet als het Pro 
grondzeil maar dan 
gemaakt van een 

zorgvuldig gekozen meer 
standaard materiaal en 

zonder de mogelijkheid 
van een U vorm opening.

Gewicht (kg) 1,3 1,7 2,2 1,1 1,5 1,9 2,5 – – –

Binnententen
Tentipi® Binnententen zijn 

verkrijgbaar in drie gradaties – Pro, 
Comfort en Base. Elke binnentent 
van elke gradatie kunnen worden 
gebruikt in onze tentmodellen 5, 7, 
en 9.

Tentipi® Nordic Tipis zijn zo 
ontworpen dat zij goed kunnen 
functioneren zonder binnentent. 
Echter, een binnentent biedt een 
aantal voordelen :

• Beschermt tegen condens iets 
dat belangrijk is bij Nordic Tipis die 
zijn gemaakt van lichtgewicht doek

• Condensatie van vocht uit de 
grond wordt voorkomen doordat 
het grondzeil het gehele oppervlak 
van de tent bedekt

• Tempratuur wordt gelijkmatig 
verdeeld en vastgehouden bij een 
dubbele laag tentdoek

• Betere bescherming tegen 

insecten

Gemakkelijk te plaatsen
Kan samen met de Nordic Tipi 
worden ingepakt of gemakkelijk 
worden verwijderd door het gebruik 
van snelsluitingen.

Ventilatie
Afsluitbaar muggengaas in het 
rookgat ; sluit goed om de 
middenpaal. Drie ventilatie 

openingen zijn geïntegreerd in de 

Binnententen & Grondzeilen
Voor nog meer comfort en bescherming tegen optrekkend vocht en insecten! 

binnentent (Pro en Comfort ; Base 
heeft deze niet). In combinatie met 
het muggengaas venster in de deur 
biedt dit goede ventilatie op warme 
dagen en bescherming wanneer de 

muggen actief zijn.

Daknet houders
Beschermen het muggengaas tegen 
beschadiging bij gebruik van een 
kachel of open vuur.

Grondzeilen
Tentipi® grondzeilen zijn verkrijgbaar 
in twee gradaties – Pro en Comfort. 
Elke gradatie past in elk tent model 
(voor model 2 en 15 is enkel 
Comfort beschikbaar).

Moet worden vastgezet
Zit automatisch in de juiste positie 
aangezien het grondzeil niet hoeft 
worden uitgenomen wanneer de tent 
wordt ingepakt.

Ritsflap
Beschermt de rits tegen vuil.

Netjes op te spannen
Het spansysteem van de tent zorgt 
ervoor dat het grondzeil netjes en 
vlak ligt. Ook zorgt het voor een 
betere afdichting tussen het 
grondzeil en het tentdoek. Dat helpt 
de insecten buiten te houden.

Grondzeil

Grondzeil
Muggengaas open

Muggengaas dicht

O vorm opening V vorm opening

Gesloten

U vorm opening 
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IT Solo opbouw set
Voor het opbouwen van de binnentent zonder de Nordic Tipi. 
Praktisch in warme omstandigheden maar is niet water- en 
windbestendig.


