
Spraakmakende beleving met herinnering voor jaren!

The Fire Within – Nordic Tents

The Tentipi® Company



Met 50 gasten tot 500 of meer, stelt u zich eens voor 

wat allemaal mogelijk is.

Denk groot, denk anders en creëer uw eigen 

evenement op locatie.

In het oogspringende constructies die stijl en sfeer 

geven aan uw evenement.

Evenementententen zagen er nog nooit zo opwindend 

uit. Spraakmakend en de herinnering is voor jaren!



Welkom bij The Fire Within – Nordic

Tents, The Tentipi® Company. Wij

hopen dat u plezier beleeft bij het

doornemen van deze brochure en

inspiratie opdoet voor uw eigen

evenement.

Alle enthousiaste reacties die we elke

keer ontvangen doen ons steeds weer

beseffen hoe bijzonder onze tenten

zijn. Maar wat het nu precies is dat het

concept zo speciaal maakt is moeilijk

te zeggen. Misschien is het de

associatie met het Scandinavische

buitenleven. Is het de constructie van

houten palen en canvas die meer

aanspreekt dan de gebruikelijke pvc

tenten met aluminium frame? Wellicht

het onverwachte genoegen van een

open vuur in de tent, dat zorgt voor een

ongedwongen en warme sfeer.

Of is het gewoon het plezier dat u

beleeft aan het ervaren van iets

ongewoons.

Wat het ook is en voor welke gelegenheid

- een intiem feestje met 50 of een

bedrijfsevenement met 1000 gasten - wij

hopen dat ook u onze passie deelt voor

deze fabuleuze constructies. Wij helpen u

graag bij het vormgeven van uw eigen

spraakmakende beleving met herinnering

voor jaren!

Met actieve groet,

Team Nordic Tents

Sfeervol, Inspirerend én vooral …Anders!
7-14. Onze Nordic Tipis

4-6. Professionaliteit

15-16. Inrichting

17. Projectvoorbeelden

18. Business event

19. Diner party

20. Bruiloft

21. Vloeren
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Professionele Nordic Tipi verhuur

Tentipi Official Statement

Tentipi® Official Rentals are run by selected companies 

that rent out our Classic and Event Nordic tipis and build 

up constellations of tents for corporate events, parties, 

weddings and festivals. The rental companies listed on 

our website are responsible for their own events but they 

have undergone special training in order to be able to 

erect and link together our Event Nordic tipis in a safe 

and reliable way.

Official Rental



Grondleggers van de Nordic Tipi Event Industrie

Geïnspireerd op de Noord Scandinavische nomaden cultuur ontwikkelt en produceert Tentipi in Zweden al sinds 1989 

Nordic Tipis. Wat ooit begon met de Sami Kata als een piramide-vormig frame van stokken bedekt met rendierhuiden 

is nu, door middel van inventieve ontwerpen, moderne materialen en constructie technieken, een hoogwaardig 

product geworden zonder dat het de charme van de traditionele tipi heeft verloren.

Een Tentipi® Nordic Tipi is niet zomaar een tipi. De tipi ademt de historie van nomaden stammen uit het hoge 

noorden. Het is de erfenis van een eeuwen oude cultuur: de Samen, het rendiervolk uit Lapland. Meer over deze 

cultuur en onze historie is terug te vinden op: https://tentipi.com/event-our-nordic-roots,en-gb

The Fire Within V.O.F. werkt sinds 2005 op professionele basis met Tentipi® Authentic Nordic Tipis en is Tentipi Official 

Rental. Wij hebben hiervoor een speciale opleiding gevolgd bij Tentipi AB in Zweden.

Regelmatig testen wij onze materialen op veiligheid en zorgen we dat de kennis en vaardigheden van onze crew up to

date is. Indien gewenst is er een ervaren medewerker tijdens uw event op locatie aanwezig om toe te zien op de 

veiligheid. Zo bent u verzekert van een zorgeloos event.

https://tentipi.com/event-our-nordic-roots,en-gb


Hoogwaardig product

Het tentdoek is gecertificeerd brandwerend doek. Het is exclusief voor Tentipi ontwikkeld en geproduceerd bij Ten Cate 

in Nijverdal. De brandwerendheid zit in het materiaal zelf en geldt daarom voor de gehele levensduur van het doek. 

Het stevige frame is gebouwd van houten palen uit 1 stuk. Het hout is afkomstig van de Scandinavische spar. De door 

ons geleverde stammen zijn langzaam gegroeid in het hoge noorden, ongeveer 30 cm per jaar. Daardoor is de 

houtstructuur veel dichter en taaier dan hout uit west Europa.

Windstabiliteit en overige veiligheidsaspecten, op basis van uitgebreide berekeningen door het ingenieurs bureau 

Fenton Holloway, zijn vastgelegd in het Tentipi® Tentbook.

Het frame moet worden verankert in de grond. Dit gebeurt met 60cm lange grondpennen. In het geval dat de tenten op 

houten vloeren worden geplaatst zijn wij genoodzaakt deze pennen door kleine gaten in de vloer te slaan. In geval van 

een cassette- of systeem vloer werken we met speciale bevestigingsplaten die we op de vloer vastschroeven. 



Onze Tentipi® Nordic Tipis



Stratus 72 Giant Hat Nordic Tipi

Dikke solide houten palen en het zandkleurige

canvasdoek stralen een natuurlijke rust uit die

met geen enkele andere tent te vergelijken is.

Deze karakteristieke eigenschappen in

combinatie met een bij de gelegenheid passende

inrichting zorgen voor een indrukwekkende

ambiance. Of u nu kiest voor een chique

aankleding of u houd het eenvoudig, in beide

gevallen hebt u de zekerheid van een spectaculair

en opwindend alternatief voor de doorsnee

partytent.

Opgezet als enkele tent met de zijkanten naar

beneden ziet de Giant Hat eruit als een gewone

tipi; met de zijkanten omhoog ontstaat een

reusachtige ‘heksenhoed’.

Door de unieke constructie is het mogelijk

meerdere tenten aan elkaar te koppelen waardoor

een grote aaneengesloten ruimte ontstaat.

Of het nu gaat om een intiem feestje met 50, een

bruiloft met 150 of een zakelijke bijeenkomst met

500 of meer, wij bouwen een configuratie van

Nordic tipi’s die perfect aansluit bij de behoefte.

De Stratus 72 Nordic tipi heeft een diameter van

10,3 meter wanneer de zijkanten naar beneden

zijn. Als ‘heksenhoed ‘ heeft de Giant Hat een

diameter van 13 meter.



Stratus 72 (sides up)

2,1 m

6,8 m

10,3 m

13 m



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

Met behulp van panelen met raam zorgen we

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



Cirrus Nordic tipi & Nimbus

Cirrus modellen variëren van 6.5 en 7.4 tot 8.25 meter in doorsnede en beschikken over de

mogelijkheid van een brede opening. Hiermee kunnen we deze tipi onderling koppelen (40) of met

een Stratus of, wanneer alleenstaand, een brede in- en uitloop of gezichtsveld creëren met optionele

luifel voor de 40 en 28.



Adventure Nordic Tipis
Overnachten in de zelfde sfeer? Een Adventure tipi 

biedt, afhankelijk van het formaat, aan tot 12 

personen slaapgelegenheid. Deze Nordic tipi’s 
hebben 1 aluminium stok in het midden en zijn 

voorzien van een uitneembaar grondzeil. Adventure 

Tipis hebben zich al onder de meest barre 

omstandigheden bewezen. Met de optionele 

houtkachel blijft het ook bij lage tempraturen 

aangenaam.



Adventure M9 Adventure M15

4.9m

3.1m

3.5 m

5.5 m



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.

Lange tafels en banken

Onze Zweedse tafels zijn gemaakt van massief hout

afkomstig uit duurzaam geëxploiteerde bossen.

Uitgaande van 6 of 8 zitplaatsen per tafel kunnen we

verschillende opstellingen maken. De tafels worden

geleverd met bijbehorende banken.

Schapenvachten

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

Nordic uitstraling. De huiden zijn comfortabel en

warm.

Interieur



Open vuur

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

vuur is meestal een geweldig middelpunt.

Wij gebruiken twee verschillende type haarden. Een ronde stalen

haard op drie poten. In deze haard brand het vuur op knie hoogte.

Een vierkante robuuste haard opgebouwd uit zware houtenbalken

en voorzien van een stalen vuurschaal. In deze haard brand het

vuur op heuphoogte.

Gasverwarming

In geval openvuur niet kan of niet gewenst is er de mogelijkheid om

met behulp van warmtestralers de ruimte te verwarmen. Een

alternatief in de vorm van een gashaard behoort ook tot de

mogelijkheden.

Verlichting
Van olielampen tot studiospots, de 

mogelijkheden voor verlichting zijn bijna 

eindeloos.

Licht & Vuur



Project voorbeelden

Kampvuurconcert voor Tribe Company



Personeelsfeest, productpresentatie,

jubileumviering, projectstart of afsluiting,

vergaderarrangement etc. Stelt u zich de foto’s in

het bedrijfsblad eens voor….

Thema programma’s

We bouwen een aantal Nordic Tipis rond een

centraal punt waar de aftrap plaats vindt. De

deelnemers verspreiden zich en volgen een

roulatieschema. Elke tipi staat in het kader van

een voor uw bedrijf actueel thema. We sluiten het

evenement af met een culinair- en of muzikaal

spektakel.

Creatieve denkruimte

De beste ideeën ontstaan zelden op kantoor.

Wanneer u rust en ruimte zoekt voor het uitdenken

van een nieuwe strategie, innovatie of een

oplossing voor een operationeel probleem, kunnen

wij u daarbij helpen.

Kampvuurconcerten

Kampvuur concerten zijn sfeervolle, intieme en akoestische optredens rond

het kampvuur. Artiesten die in het verleden hebben opgetreden zijn o.a. Paul

de Leeuw, Blof, Jamie Cullum, Ilse de Lange en Acda en de Munnik. Meer

informatie hierover vind u op www.kampvuurconcerten.nl

Zakelijke evenementen



Diner Party’s
Lekker een avondje ontspannen, samen met vrienden of 

zakenrelaties, heerlijk dineren in een sfeervolle omgeving 
genieten van zalige gerechten en werelds beste wijnen….



Tentipi Nordic Tipis zijn bij uitstek geschikt voor

onvergetelijke bruiloften; unieke trouwfeesten,

sfeervolle recepties en zelfs als bijzondere

bruidsuite. De karakteristieke eigenschappen van

onze Scandinavische tipi’s van Tentipi® in

combinatie met een passende bruidsinrichting

zorgen voor een spectaculaire ambiance die met

niets anders is te vergelijken.

Met herinnering voor jaren!

De bijzondere dag waarop twee mensen samen een

nieuwe stap in hun leven maken hoort natuurlijk een

onvergetelijk trouwfeest. In overleg geven wij vorm

aan uw bruiloft ideeën en wensen voor het

huwelijksfeest.

Bruiloften



Of u nu een vlonder-, casette-, systeem- of een hele luxe afgetimmerde, vloer nodig heeft. Wij kunnen die vanuit een netwerk van gespecialiseerde leveranciers

verzorgen.

Vloeren



The Fire Within – Nordic Tents

The Tentipi® Company

Spraakmakende beleving met herinnering voor jaren!

www.nordictents.eu

Nordic Tents is een handelsnaam van 

The Fire Withn V.O.F.

KvK 140 83 292

© The Fire Within 2021

Afbeeldingen in deze brochure zijn eigendom van The Fire Within VOF en Tentipi 

AB. 

Aan  de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleent en 

The Fire Within houdt zich het recht voor de inhoud ervan te wijzigen wanneer 

zij dit nodig acht.

Neem gerust contact met ons op. Wij vertellen 

u graag de mogelijkheden die passen bij uw 

wensen.


