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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

Olivin™
Klein, slim en ruim

Niet-admend- Traillix Comfort

Lichtgewicht ripstop polyamide tentdoek. UV-beschermt en 

voorzien van sliconen coating aan beide zijden. Een 

zorgvuldig gekozen licht en zeer goed standaard tentdoek.

Ademend – Cotpolmex Comfort

Sterk katoen/polyester tentdoek met een hoge 

luchtdoorlatendheid zorgt voor een veel beter klimaat dan je 

normaal verwacht is een tent. De strak geweven stof en top 

impregnatie zorgen voor goede waterafstotende eigenschappen.

Belangrijkste kenmerken

 ● Ruimte om met twee personen te slapen met een 

hond; met 4 personen kan je er in zitten

 ● Opbergen binnen in de tent

 ● Eenvoudig aanpassen van de ventilatie kap, zelfs 

vanuit de slaapzak, dankzij onze In-Tent Vent™ 

ventilatie systeem

 ● Storm koorden met ingeweven reflectie draden; 
opgebonden en passend in houders

 ● Ingebouwde en opbindbare sneeuwflap maakt de 
tent geschikt voor elk seizoen

 ● Betere aflaat van condensatievocht vergeleken met 
andere type tenten dankzij de hoek van de 

tentwand. Vocht druppels die eventueel vallen 
worden opgevangen door onze geïmpregneerde 

binnentent (standaard op de Combi en los 

verkrijgbaar)

 ● Geen gebogen stokken die gemakkelijk breken. De 

middenstok is gemakkelijk te repareren of te 

vervangen met natuurlijke materialen uit de 

omgeving

 ● Geen lijnen maar banden om de tent op te spannen

 ● Pijp van een micro kachel kan door de geopende 
ventilatie kap worden gestoken (Olivin light zonder 

binnentent). De Olivin cp heeft een ventilatie kap 
met pijpdoorgang

 ● Goed ventilerende binnentent (Olivin combi) opgezet 
met de buitentent. Kan ook apart worden opgezet 

wanneer bijvoorbeeld bescherming tegen insecten 
prioriteit heeft

 ● Grote ventilatie vensters voorzien van muggengaas 

in de binnentent voor goede ventilatie

 ● Robuust grondzeil (combi) dat grondcondens stopt; 
een binnentent met geïntegreerd grondzeil of een 

los grondzeil is optioneel verkrijgbaar

Met drie verschillende Olivin uitvoeringen – een gewone Nordic Tipi zonder binnentent 
gemaakt van katoen/polyester of lichtgewicht stof en een gecombineerd model bestaande uit 
een lichtgewicht binnen- en buitentent – hebben we ons doel, het vervaardigen van de 
sterkste, ruimste en meest ingenieuze tent in het kleine tenten segment, bereikt.

Olivin

Tent model 2 cp 2 light 2 Combi

Inclusief binnentent Nee Nee Ja

Gewicht (kg) 6 1,9 3,4

Gewicht binnentent (kg) – – 1,5

Diameter binnentent (m) – – 2,8

Hoogte buitentent (m) 1,7 1,7 1,7

Afmeting ingepakt (cm) 50x24 41x15 41x19

Aantal slaapplaatsen 2

Aantal zitplaatsen 4

Net als onze andere Tentipi® tent modellen heeft Olivin een doordachte, slimme constructie. Verschillende 
succesfactoren van onze grotere Nordic Tipis zijn hierin meegenomen. Olivin 2 is meer dan een 2 persoons 
tent waarbij de prioriteit ligt op een laag gewicht. De Nordic Tipi is uitzonderlijk stabiel in harde wind en in een 
noodgeval kan er zelfs een klein vuurtje in de tent worden gestookt.


