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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

Zirkonflex
Open voor nog meer ruimte

Belangrijkste kenmerken

Gelijk aan de Zirkon 15 (zie Zirkon productblad) 

met daarbij:

 ● Expansie panelen waardoor het mogelijk wordt 

de wanden van de tent omhoog te zetten

 ● Ritsen verbergen de expansie panelen 

wanneer deze niet gebruikt worden

 ● Verstelbare aluminium stokken die de wanden 

omhoog houden

 ● De mogelijkheid om een overkapping van 50 m2 

te creëren

In alle opzichten gelijk aan onze populaire ‘Zirkon 15 cp’ maar functioneert ook als 

gemeenschappelijke tent met optimale bescherming in alle soorten weer. Met de 

wanden rondom omhoog ontstaat 50 vierkante meter bescherming tegen regen en 

zonlicht. Met de wanden deels omhoog is er bescherming tegen de wind, zal je je nog 

steeds dicht bij de natuur voelen en kun je zien wat er buiten de tent gebeurt. Bij 

sterke wind, met de wanden rondom omlaag, kan de tent vrijwel alles aan.

Ademend - Cotpolmex Comfort

Zeer ademend en sterke katoen/polyester stof, creëert een betere interne atmosfeer dan normaal gesproken in andere tenten. 

De strak geweven stof en top impregnatie zorgen voor een goede water afstotendheid. 

Tentipi® Adventure
Nordic tipis met 1 stok

    Safir cp                  Safir light

   Zirkon cp                            Zirkon light

   Onyx cp                       Onyx light

Zirkonflex

Tent model Zirkonflex 15 cp

Gewicht (kg) 24,8*/28,4**/32,9***

Afmeting ingepakt (cm) 87x40x40

Aantal slaapplaatsen 14–16

Aantal zitplaatsen 27–50

Diameter (m) 6,0/8,0

Hoogte (m) 3,6

Leefruimte (m2) 26,4

Overdekt oppervlak met 

de wanden rondom 

omhoog (m2)

50

* Zie afbeelding A (als gewone tent voor 15 persoen) 

** Zie afbeelding B (zoals geleverd) 

***Zie afbeelding C (met alle items nodig voor 

rondom open)
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