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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

Aanbouw

COMFORT COMFORT BASE

7 cp 9 cp 7 light 9 light 7 light 9 light

Breedte (cm) 175 210 175 210 175 210

Hoogte (cm) 180 175 180 175 180 175

Lengte op de grond (cm) 140 140 140

Gewicht (kg) 6,3 6,6 3,4 3,6 3,7 3,9

Afmeting ingepakt (cm) 53/31/ 

23

61/33/ 

25

52/27/ 

15

57/27/ 

15

52/29/ 

19

59/29/ 

19

Belangrijkste kenmerken

 ● De veelzijdigheid van de Tentipi Nordic tipi is hiermee uitgebreid 

met functionaliteiten die ook aansluiten op de wensen van de meer 

stationaire kampeerder

 ●  Regenwater dat van de top van de tent loopt, wordt weggeleid van 

de deuropening 

 ●  Het openen van de Aanbouw bied een 180 graden uitzicht

 ●  De Aanbouw kan gemakkelijk worden verwijdert, zonder dat de 

tent afgebroken hoeft te worden. Bijvoorbeeld wanneer er risico is 

op sneeuwval of slecht weer

 ● Sinds 2012 zijn alle Safir en Zirkon modellen 5 t/m 9 voorzien van 
een gepatenteerde accessoire sleuf (een boven de ingang 

geplaatste geïntegreerde bevestiging voor accessoires)

Geweldig verbetert in veel opzichten – stevige bevestiging, sluit 

beter aan de tent en de grond. Hogere boog die gemakkelijker is 

op te bouwen. Iets kortere Aanbouw voor betere stabiliteit.

De veelzijdigheid van de Tentipi® Nordic tipis zijn verder uitgebreid, zonder dat dit de 

veiligheidsaspecten, waar onze tenten zo beroemd om zijn, in gevaar te brengen. 

De Aanbouw zorgt voor een droge ingang voor de tent en creëert een plek voor schoenen en 

andere items.

Wanneer de Aanbouw compleet is geopend, biedt deze nog steeds een regenvrije plek met 

een 180 graden uitzicht.

Een Tentipi® Nordic tipi biedt een uitzonderlijke stormbestendigheid dankzij zijn 

symmetrische vorm en stevige constructie. Daarom hebben we de aanbouw niet als 

geïntegreerd onderdeel van de tent gemaakt, maar ontworpen om makkelijk vast- en 

losgemaakt te worden. Dit zorgt ook voor een lichter gewicht.

Geschikt voor
Tentipi® Nordic tipis met 1 stok

Aanbouw (PTC patent)

Uitgebreide veelzijdigheid - zonder compromissen!

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

Bestel een accessoire verbinding voor 
modellen voor het jaar 2012 en het 
‘Onyx’ model


