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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

Safir
Het is meer dan een tent – Het is een thuis in je rugzak

‘Safir 7’ en ‘Safir 9’ zijn feitelijk onze meest verkochte 
modellen. Het is dus duidelijk dat ‘Safir’s’ extra ventilatie 
openingen en materialen van wereld klasse, zeer 
gewaardeerd worden door onze klanten.

De ‘Safir’ wordt gebruikt door professionals in de meest 
extreme condities - op ijsvelden, in krachtige stormen, op 
de top van gletsjers of in extreme hitte.

Ontdekkingsreiziger Mikael Strandberg koos voor een 
‘Safir 7’ voor zijn expeditie naar Siberië. Mikael is 
benoemd, door de ontdekkingsreizigersclub in Londen, als 
‘beste hedendaagse ontdekkingsreiziger ter wereld’. 

Belangrijkste kenmerken
 ● Drie, tegen inregenen beschermende en met muggengaas 

afgedekte ventilatie openingen aan de onderkant van de tent 
voor optimale ventilatie en rookregulatie

 ●  Materialen van de hoogste kwaliteit. Het is de onaflatende 
speurtocht naar de beste materialen - gekozen op basis van 
kwaliteit, niet op prijs - die de ‘Safir’ maakt tot een klasse 
opzich. De focus ligt op alle aspecten van de sterkte van de stof, 
water afstoting, hoe de stof aanvoelt en de kleurvastheid. De 
verschillen zijn zichtbaar wanneer je deze vergelijkt met andere 
stoffen op de markt

 ●  Ventialtie kap:  dubbele kap met zes openingspunten, te 
bedienen van binnenuit de tent; integrale kachelpijp opening; 
muggen bescherming in de nok; strakke pasvorm door de 
glasvezel afstandsstokjes

 ●  Stormkoorden; met ingeweven reflectie draden; opgebonden en 
passend in de houders

 ●  Geavanceerde compressie zak voor strakker inpakken

 ●  Ingenaaide muggen bescherming in de top van de tent

 ●  Verbeterde grondzeil bevestiging met knevel & ring systeem

 ● Versterkte randen ten behoeve van betere weerstand tegen 
slijtage rondom de onderzijde van de tent

 ● Opzetten in 3 minuten

 ● Ruimte om te staan

 ● Toonaangevende stormvastheid

 ● Geschikt voor 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 aan uit te hangen

Voor extreme expedities, uitdagende trektochten, een groot aantal uiteenlopende 
outdoor activiteiten - ‘Safir’ is misschien ‘s werelds meest veelzijdige tent voor 
mensen die op zoek zijn naar maximale kwaliteit en flexibiliteit.

Ademend – Colpolmex Pro

Zeer ademend en erg sterk katoen/polyester doek. Als 

‘Cotpolmex C’, maar met een betere vorm stabiliteit en 

verbeterde esthetische aantrekkingskracht. Naar ons 

weten, de beste lichte katoen/polyester stof wereldwijd. 

Niet-ademend – Traillex Pro

Een van de meest sterke en fijnste lichtgewicht stoffen die 
er bestaan op de tentenmarkt. Zeer licht, waterbestendige 

stof gefabriceerd van Nylon 66. Ripstop versterkt, 

siliconen gecoat aan beide kanten en UV beschermt.

Safir

Tent model 5 cp 5 

light

7 cp 7 

light

9 cp 9 

light

15 cp

Gewicht (kg) 9,4 4,8 12,3 6,3 15,2 7,7 22,3

Gewicht + binnentent (kg) 11,9 7,3 15,6  9,6 19,7 12,2 –

Lengte ingepakt (cm) 56 56 62 62 70 70 84

Afmeting ingepakt (cm) 25 19 27 20 30 22 34

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 stok

    Safir cp                  Safir lightPRO

   Zirkon cp                            Zirkon light

   Onyx cp                       Onyx light
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