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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

Onyx
Mobiele zekerheid in de vrije natuur

Belangrijkste kenmerken

 ● Ventilatie kap: uit 1 stuk dat aan twee zijden 

geopend kan worden vanuit de binnenzijde 

van de tent

 ● Stormlijnen kunnen niet worden opgebonden

 ● Tentzak met sluitkoord en compressie banden

 ● Op te zetten in 3 minuten

 ● Ruimte om te staan

 ● Hoogste stormvastheid in zijn klasse

 ● Mogelijkheid voor gebruik van kachel of open 

vuur

 ● Kan gebruikt worden met of zonder elk model 

grondzeil of binnentent

 ● Ingang met dubbele rits en geïntegreerd 

muggengaas venster

 ● Lus om uit te hangen

Solide, betrouwbare tent die uitermate geschikt is voor familie camping en andere 

niet extreme buiten activiteiten. Makkelijk mee te nemen en op te zetten – Onyx is 

een ruime en betaalbare Nordic Tipi. Een echt betrouwbare vriend. 

Ademend Cotpolmex Comfort

Het katoen/polyester met hoge luchtdoorlatendheid dat een veel 

fijner intern klimaat creëert dan gewoonlijk wordt ervaren in 
tenten. De strak geweven stof en top impregnatie zorgen voor 
goede waterafstotende eigenschappen.

Niet-ademend – Traillex Base

Lichtgewicht Nylon 6 tentdoek, PU met coating aan 1 zijde. 
Zorgvuldig geselecteerd met het oog op langdurige 

waterdichtheid.

Onyx

Tent model 5 cp 5 light 7 cp 7 light 9 cp 9 light 15 light

Compleet (kg) 8,7 3,6 11,5 4,5 14,2 5,9 10,1

Compleet + binnentent (kg) 10,5 5,4 13,8 6,8 17,4 9,1 –

Diameter ingepakt (cm) 23 20 26 21 28 22 25

Lengte ingepakt (cm) 56 62 70 84

Aantal slaapplaatsen 4–6 6–8 8–10 14–16

Aantal zitplaatsen 8–10 11–14 16–20 27–35

Diameter (m) 3,8 4,5 5,3 6,0

Hoogte (m) 2,3 2,7 3,1 3,6

Leefruimte (m2) 7,3 10,5 15,6 26,4

Tentipi® Adventure
Nordic tipis met 1 middenstok

    Safir cp                  Safir lightPRO

   Zirkon cp                            Zirkon light

   Onyx cp                       Onyx light

COMFORT

BASE


