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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

Ons draagstel is in beginsel ontwikkeld voor de Zirkonflex 
maar is natuurlijk ook geschikt voor de Zirkon 15, Safir 15 
en Safirflex. Het is ook perfect voor elke andere zware last 
zoals houtblokken.

Het frame is gemaakt van aluminium. Het heeft een 
instelbaar draagsysteem waardoor het gewicht goed wordt 

verdeeld. De opgevulde heupriem zorgt voor goede 
ondersteuning en vermindert spanning samen met de 
comfortabele opgevulde schouderriemen. Omdat het rugzak 
draagstel kan worden aangepast op zoveel verschillende 
manieren, is hij voor elke lichaamsbouw geschikt. Het heeft 
verschillende slimme toepassingen zoals snel-slot gespen, 
de top bandjes, de borstbanden en de ventilatie rug mesh 
paneel.

Draagstel
Voor het gemakkelijker meenemen van zware lasten

Belangrijkste kenemerken

 ● Maakt het dragen van de grotere Nordic Tipis gemakkelijker

 ● Eenvoudig bij te plaatsen extra items / tassen mogelijk

 ● Creëert een ventilerende ruimte tussen de rug en de lading

 ● Ook bruikbaar voor het halen van hout

Draagstel

COMFORT

Materiaal Aluminium

Hoogte (cm) 79

Breedte (cm) 40

Gewicht (kg) 2,4


