
EVENT NORDIC TIPIS - ACCESSOIRIES



Hoe u de Nordic tipi aankleedt is

natuurlijk een kwestie van persoonlijke

smaak. Eenvoudig en rustgevend, of

een spetterende feestomgeving - een

knusse wintertuin, sterren restaurant of

meeting room.

In deze brochure vind u een overzicht

van onze robuuste accessoires om

onze Nordic Event Tipis in te richten in

Scandinavische stijl.

Ook geven wij hier de mogelijkheden

weer om uw Nordic Tipi uit te bouwen

of te koppelen met een tweede of nog
meer.

Sfeervol, Inspirerend én vooral …Anders!

6. Luifel voor Cirrus 40 en 28

3. Wall Flex voor Stratus 72

Alle afbeeldingen in deze brochure zijn © The Fire Within VOF en of Tentipi AB 

7. Tafels en banken

8. Vuur

Wij helpen u graag bij het vormgeven

van uw eigen spraakmakende beleving!

5. Linking kit voor Stratus 72

9. Licht

10. Comfort camping



Wall Flex systeem voor Stratus 72

Wind en regen of herfstachtig weer en toch

genieten van een mooi uitzicht? Het kan met ons

Wall Flex systeem.

Wall Flex Window

Panelen voorzien van een transparant deel zorgen

ervoor dat u het warm en behaaglijk heeft en toch

niets van de omgeving mist.

Wall Flex Canvas

Gelijk aan de Window versie maar dan zonder

raam. Zeer geschikt voor het vergroten van de

effectieve ruimte bijvoorbeeld om een bar of

podium te plaatsen.



Wall window Houten deur

Wall canvas

Wall opgerold

28 procent meer effectieve ruimte



Linking kit voor Stratus 72
Hiermee is het mogelijk twee of meerdere Stratus 

aan elkaar te koppelen. 



Voor Cirrus Nordic tipis:

Luifel voor de Cirrus 40 en 28.

Opklapbare tafels en banken van

1.2m speciaal voor Cirrus 20 en 28.

Set voor het linken van 2 Cirrus 40



Lange tafels en banken

Onze Zweedse tafels zijn gemaakt van massief hout afkomstig

uit duurzaam geëxploiteerde bossen. Uitgaande van 4 tot 8

zitplaatsen per tafel kunnen we verschillende opstellingen

maken. De tafels worden geleverd met bijbehorende banken in

de maten 1.2 meter en 2.0 meter lengte.

Rendiervachten

Huiden op de banken zijn de ‘finishing touch’ voor een Nordic

uitstraling. De huiden zijn comfortabel, warm en reukloos.

Matten

Onze event matten zijn praktisch en het ziet er sfeervol uit.

Interieur



Open vuur

Een open vuur in de tent geeft een warme ongedwongen sfeer. Het

vuur is meestal een geweldig middelpunt.

Wij leveren twee verschillende type haarden. Een ronde stalen

haard op drie poten, de Finnmark Grill. In deze haard brand het

vuur op knie hoogte.

De Bamse is een vierkante robuuste haard opgebouwd uit zware

houtenbalken en voorzien van een stalen vuurschaal. In deze haard

brand het vuur op heuphoogte.

Vuur

Bamse Max
(afgebeeld met side table)

Finnmark Grill

Bamse Mini



Licht

Met onze olielampen en lichtsnoeren 

creëert u een warme en sfeervolle 

ambiance.  



Comfort Camping

Pimp je kamp met onze

comfortabele Event Matrass,

Sleeping bag en Hammock.

In Tent Vent cap met pijpdoorgang.



The Fire Within – Nordic Tents

The Tentipi® Company

www.nordictents.eu

Nordic Tents is een handelsnaam van 

The Fire Within V.O.F.

Kvk. 140 83 292

Neem gerust contact met ons op. Wij vertellen 

u graag de mogelijkheden die passen bij uw 

wensen.

© 2021 :. Alle afbeeldingen in deze brochure zijn eigendom van The Fire Within VOF en Tentipi AB. 

Bezoek onze showroom:

Langheckweg 40

6468 EL Kerkrade

045 785 11 66

06 5175 9596


