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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

Gaas binnentent
Insekt vrije ventilatie

Geschikt voor
Tentipi® Nordic Tipis met 1 stok

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

Belangrijkste kenmerken

 ● Verkrijgbaar in twee uitvoeringen : heel en half

 ● Geeft volledige bescherming tegen insecten omdat 

het grondzeil geïntegreerd is

 ● Condensatie van vocht uit de grond wordt voorkomen 

doordat het grondzeil het gehele oppervlak van de 

tent bedekt

 ● Kan worden opgezet zonder buitentent wanneer 

enkel bescherming tegen insecten is gewenst

Het is niet prettig wanneer je gezellig 

samen bent of je probeert te slapen 

terwijl hongerige muggen je proberen leeg 

te zuigen. Op dat moment heb je behoefte 

aan doordachte uitrusting dat de muggen 

buiten houdt en ondertussen goede 

ventilatie in stand houdt.

Onze binnententen van muggengaas zorgen voor optimale 

bescherming tegen insekten en zijn veel beter 

luchtdoorlatend dan onze gewone binnententen. Door de 

ritsopeningen kunnen gemakkelijk de ventilatie vensters 

van de buitentent worden bereikt. Deze binnentent is erg 

goed in combinatie met een Katoen/polyester buitentent 

aangezien het condensvocht door het buitententdoek 

wordt geventileerd.

De belangrijkste functie van de binnentent in een 

lichtgewicht tent is het tegenhouden van condensvocht 

dat ontstaan op de binnenkant van de tent. Samen met 

de extra bescherming tegen insecten biedt onze luchtige 

gaas binnentent het voordeel van een verbetert 

tentklimaat gedurende warme dagen en nachten.

IT Solo opbouw set voor het opbouwen van een binnentent 

(half of heel) zonder de Nordic Tipi. Praktisch in warme 

omstandigheden maar is niet water- en windbestendig.

 

Gaas binnentent

Gaas binnentent  
BASE Halve gaas binnentent  

BASE

Grootte 5 7 9 7 9

Gewicht (kg) 2,4 3,8 4,6 2,8 3,2

Afmeting ingepakt (cm) 38x23 40x25 43x27 35x20 38x27

Aantal slaapplaatsen 4–6 6–8 8–10 3–4 4–5

Matriaal en constructie De wanden zijn gemaakt van muggengaas. Gebogen rits. 
Geïntegreerd Base grondzeil zonder ritsen.

De wanden zijn gemaakt van 
muggengaas. Gebogen rits. Geïntegreerd 
Base grondzeil zonder ritsen.


