ADVENTURE
Ett tryggt hem

Safir 7 bp. © Elias Kunosson.

Olivin 2. © Tim Gent.

rötter

Samisk familj från början av 1900-talet.

Jurtan på den trädfattiga mongoliska stäppen är en annan ursprunglig
boendeform. Zirkon 5 lätt. © Tomas Böhl.

Tentipis tältkåtor används till såväl grillfesten i villaträdgården som till de mest
extrema expeditioner världen runt. © Jarmo och Laura Järvinen.

000
Renskiljning – en kulturtyngd aktivitet som än idag är helt central för rennäringen. © Peter Rosén.

SOLENS OCH VINDENS FOLK
Samerna är det enda ursprungsfolket i Europa
och de levde förr som nomadiska spårfinnare,
jägare och renskötare. Deras land Sápmi
sträckte sig över norra Skandinavien och delar
av Ryssland. Det tuffa klimatet, den långa
vintern och naturens prövningar var dessa
människors vardag. Renens livscykel var också
samernas, och de följde djuren mellan sommaroch vinterbeten. Därför var deras boplats också
enkel att flytta. Traditionellt levde samerna
vintertid i en tältkåta. Central i tältet var förstås
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elden som värmde, gav ljus och skapade
hemtrevnad. Liknande boendeformer hittas hos
många ursprungsfolk, världen över 1033 . Vårt
företag startades i Moskosel, en liten by i
Lappland, där det samiska arvet är ständigt
närvarande.
Vår förhoppning är att du skall känna samma
närhet till jordens element som naturfolken, när
du väljer en tältkåta från Tentipi.

SÖKES: ETT HEM I NATUREN
Idén föddes vid en fors, långt ute i den
lappländska vildmarken. Trött och svettig efter
en hel dags kanotupplevelser ville jag inget
hellre än att umgås med vännerna över en god
middag och trevligt samtal kring elden. Men vi
hade två tunneltält på sex personer. Stormkök
och mygginvasion. Det blev varken mycket till
mys eller rofylld samvaro den där gången.
Under en lång tid efteråt funderade jag på om
det inte kunde finnas ett annat sätt att leva på i
naturen 725 . Vad som hände sedan är numera
© Te n t i p i A B

28-årig historia. Inspirerad av uråldriga
kunskaper från naturfolk som samer och
indianer började resan mot ett modernt sätt att
tälta. Med elden som central ingrediens
skapades Moskoselkåtan, som 2005 bytte
namn till Tentipi.
Tältkåtor är som sagt ingen ny företeelse.
Ursprungsbefolkningar världen över har under
tusentals år använt metoden med djurhudar
spända över trästänger med en värmande eld i
mitten. Vad vi är stolta över är hur vi lyckats
utveckla denna boendeform till ett säkert,
© Te n t i p i A B

modernt och smart sätt att tälta på, en
utveckling som ständigt pågår. En tältkåta från
Tentipi är nämligen så mycket mer än bara ett
tält. Den är ett hem i vildmarken. Film: 874 .

Grundare och VD

w w w. t e n t i p i . c o m

vad betyder den här symbolen?
Skriv numret i sökfältet på tentipi.com, så
kommer du direkt till fylligare information i
ämnet.

UTMÄRKANDE FÖR TENTIPI
•• Har sina rötter i Lappland – precis som
tältkåtan.
•• Står för passion och expertkunskaper, särskilt
när det gäller tältkåtor.
___________________________________
VILL DU VETA MER?
874
Film om visionen bakom Tentipi
966
Vacker film med tältkåta som
naturfotografbostad
597
Tentipis ansvar för medmänniskor och
natur
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ambition

material

insikt
förmåga
vilja
Vart femte tält utsätts för ett skyfall i vårt regntestrum. Det hjälper oss att
förebygga problem.

Bengt Grahn och Richard Persson i produktutvecklingsdiskussion.

Intensivanvänd, 18-årig världsresenär, ett bekvämt hem i såväl ökenhetta som
arktisk kyla 665 . © Holger Greiner-Petter.

BÄST
Det pratas mycket om kvalitet och om enskilda
specifikationer eller egenskaper som skall borga
för att en viss produkt är den bästa. Vi anser att
det finns fyra viktiga komponenter som
tillsammans gör att slutresultatet blir något
alldeles extra. Dessa är: ambition, insikt,
förmåga och vilja.
Vår ambition har aldrig varit klirr i kassan i
första hand, utan istället att alltid tillverka en så
funktionell produkt som möjligt. Insikten vi har
med oss efter alla år är att man först och främst
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måste identifiera de problem och utmaningar,
som måste bemästras. Vad krävs av materialen?
Var finns de största belastningarna på exempelvis
en tältduk, och hur omsätter vi den kunskapen
till praktiska lösningar som fungerar? För att
verkligen göra detta fullt ut krävs en god portion
förmåga och vilja också. När allt det här hamnar
på plats, ja då kan man prata om kvalitet.
Skillnaden på bra och bäst, helt enkelt 170 .

TESTAT
Det finns tester som ser bra ut på papper och
tester som betyder något på riktigt. Tentipi
utvecklar tester som efterliknar verkligheten. Vi
presenterar t.ex. aldrig vattenpelarvärden på
våra vävar. Det är helt enkelt på grund av att
sådana värden inte alls garanterar något om en
tältvävs kvalitet. Som exempel kan en golvväv,
som enligt tester klarar en vattenpelare på
10 000 millimeter, släppa igenom så mycket
vatten att det under loppet av en natt blir
alldeles vått under liggunderlaget. Allt detta
© Te n t i p i A B

beror på enkel kemi. Polyuretan, som är den
vanligaste beläggningen på golvvävar, släpper
nämligen igenom vatten i molekylform men inte
i flytande form. Därför får väven höga testvärden
när det kommer till vattenpelare, men det blir
ändå blött i tältet. Det är alltså ganska enkelt
att få ett högt vattenpelarvärde på en mycket
enkel och billig väv 972 .
Vi gör därför tvärtom när vi testar våra vävar.
Genom att istället mäta hur mycket fukt som
passerar genom golvet från ett vått underlag,
kan vi utveckla tält som fungerar som de skall.
© Te n t i p i A B

Dessutom regntestar vi också vart femte tält i
vårt specialdesignade regnrum. Upptäcker vi
något fel, testar vi samtliga tält tills vi hittar
problemet och kan åtgärda det.
Vi använder oss av mer än 20 olika tester när
vi väljer en väv till en produkt. Flera av dessa
tester har vi utvecklat själva. Ungefär 20 procent
av våra personella resurser går åt till utveckling.
Tentipi testar för verkligheten!

w w w. t e n t i p i . c o m

UTMÄRKANDE FÖR TENTIPI
•• Har över ett kvarts sekels erfarenhet som
världsledande tillverkare av tältkåtor.
•• Utsätter vart femte tält för ett fullskaligt
regntest!
___________________________________
VILL DU VETA MER?
971
Pris i relation till kvalitet
972
Vattenpelarvärden – bli inte lurad av dessa
973
Om tejpade sömmar
974
Om vävars rivstyrka
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ambition

hantverk

insikt
förmåga
vilja
Ovädret rensade fjällsidan på tält under Vinjerock 2013. Tentipis tältkåtor klarade
stormbyarna 977 .

Tentipis kvalitetshandbok beskriver – stygn för stygn – ett kvarts sekel av ständigt
utvecklingsarbete 976 .

Skickliga, engagerade sömmare och sömmerskor gör stor skillnad. Här Claudio
Marullo.

ERFARENHET
Vi tillverkar våra tältkåtor på tre vitt skilda
platser. Den första är Moskosel, den
lappländska byn där allt började. Här finns den
största delen av den produktionskunskap som
byggts upp genom åren. I Moskosel sys de
större tältkåtorna som kallas Event. Flera av
våra sömmerskor har varit anställda under
många år, vilket gett dem stor yrkesskicklighet.
Detta är till nytta inte bara i produktionen av
tältkåtor utan även i produktutvecklingen. I
Moskosel bevarar vi själen i våra tältkåtor.
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Den andra platsen för vår tillverkning är
värmländska Sunne. Där har vi idag även vårt
huvudkontor.
Den tredje platsen för vår produktion är
Qingdao i Kina, där vårt Adventuresortiment sys.
De flesta friluftsprodukter tillverkas idag i Asien,
för att det är mycket billigare där. Även vi valde
att försöka gå den vägen 2005. Men etablerade
tälttillverkare kunde inte nå upp till våra högt
ställda kvalitetskrav. Därför startade vi vår egen
lilla tältfabrik, som är helägd av Tentipi. Detta
har gett oss möjlighet att utveckla kvaliteten

långt utöver vad vi någonsin förmådde när vi
hade produktionen i Sverige. Vi har helt enkelt
råd att plöja ner så många fler timmar i
kvalitetsarbete på olika sätt än vad som annars
vore möjligt 728 .
NOGGRANNHET
För att verkligen säkerställa att våra tält håller
vad vi lovar har vi tagit fram Tentipis
kvalitetshandbok. Den är 7 centimeter tjock
och anger in i minsta stygn hur varenda detalj
skall produceras. Varje ny sömnadsarbetare
© Te n t i p i A B

måste lära sig de delar av denna bok som
berör hans/hennes arbete. Boken är summan
av de erfarenheter vi samlat under mer än ett
kvarts sekel och uppdateras ständigt när nya
insikter tillkommer. Det här är en del av
förklaringen till att våra tält står kvar när
stormen förstör andras 977 .

© Te n t i p i A B

UTMÄRKANDE FÖR TENTIPI
•• Har med originell och sinnrik design ett flertal patent och
mönsterrättigheter.
•• Betraktar varje tältkåta individuellt och ger den en egen identitet, vilket
gör det möjligt att spåra dess ingående komponenter och design.
•• Bryr sig så mycket om sina produkter att tältkåtorna endast tillverkas i
självägda fabriker.
______________________________________________________
VILL DU VETA MER?
975 Läs om varför tältkåtan är ett vinnande koncept, vad det är som gör
en tältkåta från Tentipi så speciell och svår att kopiera och vilka styrkor
som ligger bakom varumärkets framgångar: ambition, insikt, förmåga och
vilja.

w w w. t e n t i p i . c o m
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äventyr

Tre veckor på skidor över Spetsbergen, Arktis

946

. Safir 5 bp. © Mike Fuchs.

Laisälven, Sverige. Safir 7 bp. © Tim Gent.

Familjeäventyr. Safir 7 bp.
Onyx 5 lätt.

JORD, LUFT, VATTEN OCH ELD
Det finns nog inget bättre sätt att möta
naturens sanna element på än med en tältkåta
från vårt Adventuresortiment. Utforska
vildmarken, trotsa vind och regn, få skydd mot
kyla, solens strålar, snö och insekter. Samtidigt
som du får uppleva trivseln av en öppen eld i
ditt vildmarksboende.
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VARFÖR SKALL DU VÄLJA EN TÄLTKÅTA FRÅN
TENTIPI?
•• Gott om utrymme, ståhöjd, enastående
ventilation och möjlighet till öppen eld eller
kamin.
•• Mysig gemenskap och komfort utan mygg,
regn och drag.
•• Inga kompromisser, varken med vikt, säkerhet
eller lätthanterlighet.
•• Lätt att resa – en person gör det på fem
minuter eller mindre, även när det blåser friskt.

•• Justerbara spikfästen som gör det enkelt att
tälta i snö och sand; stormlinehållare som
hindrar linorna från att trassla sig.
•• Mångsidig. Passar lika bra för en tiomånaders
färd genom Sibirien som för semestrar och
helgutflykter till landet eller som barnens lektält i
trädgården.
•• Tillräckligt lätt för fjällvandring (de mindre
tältkåtorna); rymmer ända upp till 15 sovande
personer (de större tältkåtorna).
•• Utmärkt boende för scouter och föreningar.

© Te n t i p i A B

TESTVINNARE
Våra Adventuretältkåtor får toppbetyg för
mångsidighet, materialkvalitet, säkerhet,
komfort, hanterbarhet och skydd mot hetta,
kyla, regn och kondens (Bushcraft Magazine UK
nr 43/13) 926 .
Välj mellan olika prestandanivåer och
anpassa köpet till din livsstil och ekonomi. Ta
en titt på våra ledande modeller i Safirserien,
den något enklare Zirkon samt vår bastältkåta
Onyx.

© Te n t i p i A B

UTMÄRKANDE FÖR TENTIPI
•• Bryr sig om sina gamla kunder genom att göra stora ansträngningar för
att nya detaljer och finesser skall gå att tillämpa på de äldre tältmodellerna.
•• Strävar fortlöpande efter att utveckla de mest önskade tillbehören och
anpassar dem också till tidigare tältmodeller.
______________________________________________________
VILL DU VETA MER?
1032 Här börjar äventyret…
104 Utforska de avgörande fördelarna
1030 Guide – välj rätt tält
Interagera med oss på Facebook eller besök ”Tentipi Tents” på YouTube.

w w w. t e n t i p i . c o m
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onyx™

Rejäl och pålitlig med höga prestanda till ett bra pris. Onyx är en rymlig, lätthanterlig tältkåta för såväl familjecamping som
krävande turer. I toppskiktet bland tält och tältkåtor världen över när det gäller kvalitet och mångsidighet.

På vanlig hajk eller 7 000 meters höjd
Med Onyx tänkte vi oss en tältkåta för enklare behov eller när låg
vikt är prioriterad. Priset fick vi ner betydligt, men våra kunder
tänker inte alltid ”enklare” utan använder den också i de mest
krävande sammanhang.
Genom att lätta en smula på våra omfattande materialkrav och
kompensera med smarta konstruktionsförändringar har vi till ett rimligt
pris skapat ett tält som håller länge och som vi och våra kunder är
mycket nöjda med.
Ett av sätten att reducera vikt och pris på är att plocka bort
vissa finesser. Detta gjorde vi också, dock utan att
kompromissa med kvaliteten. Resultatet blev enligt vår
mening lysande och raffinerat enkelt. Onyx erbjuder
det bästa från vanliga tält i kombination med de
egenskaper som bara en tältkåta har – och är
dessutom försedd med en förenklad version av
våra mer påkostade modellers system för
invändig ventilationsreglering.

Lätthanterligheten, det generösa utrymmet, gemenskapen runt en
värmande eld i tältkåtans mitt – så mycket mer än bara ett tält! Den
oväntade funktionaliteten och därtill hållbarheten gör redan vår
basmodell Onyx till ett mycket avancerat tält. Är ni en grupp, varför
inte ersätta flera mindre tält med en Onyx och njuta av att kunna
umgås, även när vädret är bistert.
Mike Fuchs och hans expeditionskamrater valde Onyx 5 lätt för
sin expedition till 7 000 meters höjd i Pamir. Skälen var att
reducera vikten och att boendestandarden under den
tidskrävande perioden av höghöjdsacklimatisering skulle bli
mycket bättre 965 .

TILLBEHÖR ((se sidorna 26–30)
Löst golv, innertält med integrerat golv,
torkställning, kamin, absid m.m. 123
ONYX

Onyx 15 lätt.
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. Onyx 5 lätt. © Mike Fuchs.

5 bp

5 lätt

7 bp

7 lätt

9 bp

9 lätt

15 lätt

Vikt (kg)

8,3

3,6

10,9

4,5

14,1

5,9

10,1

Vikt + innertält

10,1

5,4

13,3

6,9

17,4

9,2

–

Vikt per person + innertält

1,7

0,9

1,7

0,9

1,7

0,9

–

Diameter (m)

3,8

4,5

5,3

6,0

Höjd (m)

2,3

2,7

3,1

3,6

Packlängd (cm)

965

•• Packpåse med snörlåsstängning och
komprimeringsremmar
•• Absid (tillbehör) kan kopplas till med hjälp
av separat absidkoppling

DETTA INGÅR
Ventilmössa, nätförsedd dörr, mittstång,
stormlinor, mätlina, packpåse och tältspikar av
standardtyp

Packbredd (cm)

Höghöjdsacklimatisering under Pamirexpeditionen

•• Ventilmössa: förenklat In-Tent Vent™-system
med två öppningsställen som regleras inifrån
•• Marksträckare: av kraftiga band;
metallringsförsedda för spik; fästade mot
tältduken via belastningsspridande ”vingar”;
förberedda för användning i snö; med acetal
spänne för ”lätt” och metallspänne för ”bp”
•• Förberedd för golv och innertält via
justerbara golvsträckare
•• Stormlinor: levereras omonterade
•• Upphängningsögla för torkning

UTMÄRKANDE KÄNNETECKEN FÖR ONYX
•• Särklassig komfort och hemkänsla
•• Reses på tre minuter
•• Ståhöjd
•• Förträffliga material
•• Klassledande stormtålighet
•• Möjlighet till öppen eld eller kamin
•• Används separat eller tillsammans med
något av våra golv eller innertält
•• Dörr: dubbla dragkedjor och integrerat
myggskydd

23

20
56

26

21
62

28

22

25

70

84

Antal sovande

4–6

6–8

8–10

14–16

Antal sittande

8–10

11–14

16–20

27–35

4–6
= 5,4 kg
+ Komfort
+ Möjlighet till eld
+ Gemenskap

3 3
= 8,0 kg

Onyx bp

Onyx lätt

COTPOLMEX COMFORT
Stark och effektivt ventilerande bomull/polyesterväv, som ger ett
mycket bättre inneklimat än vad som är normalt för tält. Den
beigebruna färgen skapar en varm och behaglig atmosfär i
tältkåtan. Naturlig, tilltalande känsla. Mycket tåligare och med ett
avsevärt bättre skydd mot regn än vad man oftast förväntar sig av ett ”bomullstält”.
Tål solen minst tio gånger bättre än lättviktsvävar (oavsett fabrikat). Bleks snabbt i
solen, dock utan att ta skada i samma grad. Rötskyddad. Faktiskt överträffad endast
av Cotpolmex Pro bland alla de vävar vi har undersökt. Cirka 275 g/m2.

TRAILLIX BASE
En noggrant utvald standardväv. Grå, ej
ventilerande lättviktsväv av polyamid 6,
ripstopförstärkt och PU-belagd på ena
sidan. Handplockad för att vara regntät
även efter lång tids användning. Cirka 80g/m2.
FÖRSTÄRKNINGAR
Av olika typer; används för att stärka utsatta ställen.

Tyskland. 500 stycken Onyx 9 bp. © Tipi Event.
© Te n t i p i A B

© Te n t i p i A B
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Safir 9 bp.

© Te n t i p i A B

zirkon™

Sofistikerad ventilation och rikligt utrustad med avancerade finesser. Zirkon är ett mobilt hem för dig som satsar på ditt
friluftsliv och vill uppleva en helt ny dimension av komfort och möjligheter. För alla förhållanden utom de mest extrema.
Ledande bland tält och tältkåtor när det gäller kvalitet, finesser och mångsidighet.

Vardagsrummet i ryggsäcken
Zirkon är mellanklass i Tentipis värld men toppklass i andra
sammanhang. Detta tält uppskattas av krävande friluftsmänniskor,
naturnjutare och sådana, som söker det genuina och värderar den
mysiga gemenskapen runt elden i tältkåtans mitt.

Mycket rikligare utrustad än vad man normalt förväntar sig av
tältkåtor och tält. För dig som har breda intresseområden och
uppskattar god komfort och lätthanterlighet, när du idkar friluftsliv.
För dig som kräver en hel del av din utrustning.

Söker man hög kvalitet till ett lägre pris än vad man får ge för
exempelvis Safir, är Zirkon svaret, eftersom vi fokuserar på att finna de
bästa materialen inom detta prissegment. Som ett resultat kombinerar
Zirkon med perfekt balans låg vikt och attraktivt pris med internationell
konkurrenskraft, när det gäller prestanda.

Vinjerock är en stor och återkommande rockfestival som anordnas
på norska kalfjället. År 2013 fanns där bland annat ett flertal av
de stora tälten Zirkon 15 bp. De klarade stormbyarna, som
drabbade området, helt utan problem eller med smärre skada.
Många tält av andra märken togs ner eller blåste sönder/bort och
till och med byggnader skadades 977 .

En stor, nätförsedd inluft är standard. Dörren är myggskyddad
och det patenterade In-Tent Vent™-systemet gör det lätt att
ventilera ut rök och anpassa temperaturen. Zirkon har
många av ledande Safirs lösningar men är gjord för ett
mindre extremt men ändå krävande friluftsliv.

•• Förstärkningskant för bättre slitstyrka längs
tältkåtans nederkant
•• En stor regnskyddad, myggnätsförsedd
inluft nederst på tältduken för förbättrad
ventilation och rökkontroll
•• Mängder av fästmöjligheter för tillbehör och
bättre sträckning av innertält
•• Patenterad, integrerad absidficka kopplar
absiden (tillbehör) bättre och snyggare

DETTA INGÅR
Nätförsedd dubbel ventilmössa, nätförsedd dörr,
myggnätstak, mittstång, stormlinor,
stormlinehållare, mätlina, två innerfickor,
kompressionspåse och avancerade tältspikar
TILLBEHÖR (se sidorna 26–30)
Löst golv, innertält med integrerat golv,
torkställning, kamin, absid m.m. 123
ZIRKON

5 bp

5 lätt

7 bp

7 lätt

9 bp

9 lätt

15 bp

Vikt (kg)

9,0

4,1

11,7

5,5

14,6

6,5

21,7

Vikt + innertält

11,1

6,2

14,6

8,4

18,4

10,3

–

Vikt per person + innertält

1,9

1,0

1,8

1,1

1,8

Diameter (m)

3,8

Höjd (m)

Zirkon 9 bp.

•• Myggnätstak: ger möjlighet till god
ventilation samtidigt som skydd ges mot
mygg, även utan innertält
•• Stormlinor: monterade och försedda med
hållare
•• Avancerad kompressionspåse för
kompaktare packning
•• Förbättrad golvtätning med hjälp av
spolknapp och ring

UTMÄRKANDE KÄNNETECKEN FÖR ZIRKON
Som Onyx plus följande förbättringar:
•• Ventilmössa: patenterat, avancerat InTentVent™-system; dubbel med sex
öppningsställen som regleras inifrån;
integrerad rökrörsöppning; myggnät i
toppdelen; tätare tillslutning med hjälp av
glasfiberstavar
•• Större rököppning/ventilationsöppning i
toppen

Packbredd (cm)

4,5

2,3
24

20

2,7
26

1,0
5,3
3,1

20

28

–
6,0
3,6

21

33

Packlängd (cm)

56

62

70

84

Antal sovande

4–6

6–8

8–10

14–16

Antal sittande

8–10

11–14

16–20

27–35

Interiör, se sidan 21.

Zirkon bp

Zirkon lätt

COTPOLMEX COMFORT
Stark och effektivt ventilerande bomull/polyesterväv, som ger ett
mycket bättre inneklimat än vad som är normalt för tält. Den
beigebruna färgen skapar en varm och behaglig atmosfär i
tältkåtan. Naturlig, tilltalande känsla. Mycket tåligare och med ett
avsevärt bättre skydd mot regn än vad man oftast förväntar sig av ett ”bomullstält”.
Tål solen minst tio gånger bättre än lättviktsvävar (oavsett fabrikat). Bleks snabbt i
solen, dock utan att ta skada i samma grad. Rötskyddad. Faktiskt överträffad endast
av Cotpolmex Pro bland alla de vävar vi har undersökt. Cirka 275 g/m2.
2 x Zirkon 15 bp. © Tor Lundberg.
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Zirkon 5 lätt, jorden runt. Här på 5 000 meters höjd på
vulkanen Cotopaxi i Ecuador. © Danjel Henriksson.

TRAILLIX comfort
En noggrant utvald och mycket fin
standardväv. Roströd, lätt, ripstopförstärkt
polyamidväv, UV-skyddad och dubbelsidigt
silikonbelagd. Cirka 53 g/m2.
FÖRSTÄRKNINGAR
Av olika typer; används för att stärka utsatta ställen.

Zirkon 9 bp.

© Te n t i p i A B

© Te n t i p i A B
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Under en treveckorsperiod våren 2013 drog Mike Fuchs och Eric Folz sina slädar
med utrustning runt 500 kilometer över Spetsbergens frusna landskap. Under
den omsorgsfullt planerade och noga genomförda turen – i temperaturer ner mot
minus 38 grader – anpassade de sig snabbt till denna kalla värld. Läs hela
berättelsen här 946 .

EXTREMT

Position N79°17.107, E16°01.550. Nu bär det av!
De båda snöskotrarna hade vänt tillbaka söderut tidigt på morgonen. Nu var vi
ensamma. Inom 300 kilometers omkrets fanns det inte ett enda hus eller något
annat, som skulle kunna vara oss till hjälp i en nödsituation. Undan för undan
packade vi expeditionsslädarna med stor omsorg. Från första till sista pinal
stuvade vi sakerna i den ordning vi skulle komma att behöva dem: tält, te, foto
utrustning…
Efter några kilometer på skidor kallade Eric och jag fjorden, där vi blev
avsläppta, för ”Björnfjorden”. Vi hade korsat minst trettio björnspår på vår väg
norrut. Det kändes riktigt otäckt och fick oss att från första stund börja fundera på
hur och var vi skulle ställa upp vårt nästa läger.
Vi hade visserligen grubblat länge över ett björnstängsel och till och med skissat
på ett sådant vid två tillfällen – men i själva verket förstår man ju inte riktigt vad
som pågår i huvudet på en björn. Att sätta upp ett stängsel skulle ta oss gott och
väl 45 minuter. Därför var vi mycket glada över att det bara skulle behövas runt
5 minuter för att resa tältet, oavsett om det stormade eller marken var hård.
Under senare år har jag provat många olika tälttyper – kupoltält, tunneltält, stora
tält, lätta tält, små tält – men jag har inte känt mig hundraprocentigt nöjd med
något av tälten. Med Safir 5 har jag dock hittat en lösning, som klarar en polar
expeditions alla krav: snabb resning och hoptagning, stabil i de häftigaste
snöstormar och stor nog för att man någon gång ibland, i avvaktan på bättre väder,
också skall kunna trivas med att tillbringa tre dagar i sträck i tältet, med packning
och allt.
Eftersom vi avstått från tältgolv, skulle vi ha möjlighet att gräva ut ett djupt hål
direkt innanför ingången och få ännu mer plats i tältet. Perfekt!

När kraven på tålighet, livslängd och komfort
är ovillkorliga – då är Safir det rätta valet, för
här gör vi vårt absolut yttersta beträffande
material och design.

Mike Fuchs, Tyskland

Tre veckors färd över Spetsbergen med Safir 5 bp. © Mike Fuchs.
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safir™

När du söker det absolut bästa bland tält och tältkåtor. Från öken till Arktis, för proffsexpeditioner, krävande vandringar och
en mängd olika friluftsaktiviteter. Safir erbjuder dig, som vill ha högsta prestandanivå och flexibilitet, material av världsklass,
geniala finesser och oöverträffad ventilation och kvalitet.

•• Vävar av allra högsta kvalitet. Det var den
kompromisslösa jakten på den bästa väven –
vald utifrån prestanda, inte pris – som
placerade Safir i en klass för sig. Safir
används av proffs under de mest extrema
klimat- och väderförhållanden. Bomull/
polyesterväven har mycket hög tålighet mot
blekning och mycket lång livslängd
•• Utomordentliga material
•• Enastående ventilation och komfort

UTMÄRKANDE KÄNNETECKEN FÖR SAFIR
Som Onyx och Zirkon plus följande
förbättringar:

Ditt hem är där din Safir är
Safir används under de mest extrema förhållanden. Det är ett tält
att lita på, såväl i stormvindar som på isvidder, glaciärer och under
brännande sol. Med en enastående komfort och otroligt enkel
hantering är Safir även perfekt för familjer som vill vandra, campa
eller åka på bilsemester. Safir är allt – i ett enda tält – och, påstår
vi, världens bästa tältkåta och världens mångsidigaste tält.
Det bästa är inte gott nog för oss. Därför utforskar vi hela tiden
avancerade material och tillverkningsmetoder världen över. Kvalitet är
vår motor – inte pris – och vi väljer alltid material utifrån prestanda.
Därför är vi så säkra när vi menar att Safir hör till det absolut bästa
man kan hitta på tältmarknaden.

Tre stora, nätförsedda inluftar är standard. Dörren är myggskyddad
och försedd med extra knappar, om nödläge skulle uppstå. En smart
detalj är vårt patenterade In-Tent Vent™-system som gör att du kan
reglera ventilmössan, och därmed temperaturen i tältet, utan att
lämna sovsäcken. Förstärkningskanten och andra detaljer finns där för
att ge bästa möjliga styrka i de situationer där tält ofta går sönder. De
ger dig lugn i sinnet och ökar livslängden på din investering.
Visserligen lätt i förhållande till storleken, men hållbarhet är här
viktigare än absolut lägsta vikt. Rejält påkostad med
överflödande användarnytta och avancerade prestanda.
Standardutrustad för extrema expeditioner. För dig som nöter
hårt eller vill vara säker på att klara de flesta väder och
situationer. För dig som vill ha det allra bästa och är beredd att
betala för det.

BÄST I TEST!
Bushcraft Magazine (UK) nr 43/13
Kvalitet: 5/5
Finesser: 5/5
Värde för pengarna: 5/5
Stormsäkerhet: 5/5
Lätthet att sätta upp: 5/5
926

Hardangervidda, Norge. Vind 18 m/sek. Safir 5 lätt.
© Jørgen Aass.
18
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DETTA INGÅR
Nätförsedd dubbel ventilmössa, nätförsedd dörr,
myggnätstak, mittstång, stormlinor,
stormlinehållare, mätlina, två innerfickor
kompressionspåse och avancerade tältspikar
TILLBEHÖR (se sidorna 26–30)
Löst golv, innertält med integrerat golv,
torkställning, kamin, absid m.m. 123

SAFIR

5 lätt

7 bp

7 lätt

9 bp

9 lätt

15 bp

9,4

4,8

12,3

6,3

15,2

7,7

22,3

Vikt + innertält

11,7

7,1

15,3

9,3

19,4

11,9

–

Vikt per person + innertält

2,0

1,2

1,9

1,2

1,9

1,2

–

Diameter (m)

3,8

4,5

5,3

6,0

Höjd (m)

2,3

2,7

3,1

3,6

Packlängd (cm)

Professionella trädklättrare. Safir 7 bp. © Tomas Böhl.

5 bp

Vikt (kg)

Packbredd (cm)

Safir 5 lätt.

•• Toppbetyg för stormtålighet
•• Tre stora, regnskyddade, myggnätsförsedda
inluftar nederst på tältduken för optimal
ventilation heta dagar och bästa möjliga
rökkontroll
•• Extra avancerad mittstång

25

19
56

27

20
62

30

22

34

70

84

Antal sovande

4–6

6–8

8–10

14–16

Antal sittande

8–10

11–14

16–20

27–35

Safir bp

Safir lätt

COTPOLMEX PRO
Mycket stark och effektivt ventilerande bomull/
polyesterväv, som ger ett mycket bättre inneklimat än
vad som är normalt för tält. Den beigebruna färgen
skapar en varm och behaglig atmosfär i tältkåtan.
Som Cotpolmex Comfort fast med ännu bättre egenskaper. Den är
tätare och ännu tåligare mot solljus när det gäller styrka och
färgbeständighet och den har ännu bättre formstabilitet och
vattenavstötningsförmåga. Med sina högklassiga egenskaper och sitt
tilltalande utseende och sköna känsla är detta, såvitt vi vet, världens
bästa yttertältsväv av bomull/polyester. Cirka 285 g/m2.

TRAILLIX PRO
Mycket stark och fin, ej ventilerande, grön lättviktsväv av
”high tenacity” polyamid 66. Väven är lätt, vattentät,
ripstopförstärkt, dubbelsidigt silikonbelagd och UVskyddad. Snarare än att spara de sista grammen har vi
tillåtit en något högre vikt på väven för att öka styrkan ytterligare. Perfekt
balans mellan vikt och slitstyrka för lättviktstält i våra storlekar. Cirka
80 g/m2.
FÖRSTÄRKNINGAR
Av olika typer; används för att stärka utsatta ställen.

En färd på 500 kilometer med hundspann i Norge.
Safir 7 bp. © Günter Schöller.
© Te n t i p i A B

© Te n t i p i A B
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Zirkonflex™

I alla avseenden som vår uppskattade Zirkon 15 bp. Med möjlighet att fälla upp sidorna på olika sätt får du med Zirkonflex
ett extra rymligt, lätthanterligt och mycket flexibelt samlingstält, som ger optimalt skydd i varierande väder.

B

C

Öppna upp för ännu mer

Safirflex bp

Genom att förse Zirkonflex 15 med expansionskilar har vi utvidgat användnings
möjligheterna ytterligare. För alla sammanhang där man både vill ha ett vindtåligt
väderskydd och möjlighet att öppna upp rummet och släppa naturen så nära inpå,
att man är ute och inne samtidigt. Passar för vildmarksläger och uteförskolor.
Naturguider kan använda Zirkonflex som samlingslokal, och för skolor som vill
bedriva undervisning utomhus är tältet ett utmärkt klassrum.

COTPOLMEX COMFORT
Stark och effektivt ventilerande bomull/polyesterväv, som ger
ett mycket bättre inneklimat än vad som är normalt för tält.
Den beigebruna färgen skapar en varm och behaglig
atmosfär i tältkåtan. Naturlig, tilltalande känsla. Mycket
tåligare och med ett avsevärt bättre skydd mot regn än vad man oftast förväntar
sig av ett ”bomullstält”. Tål solen minst tio gånger bättre än lättviktsvävar
(oavsett fabrikat). Bleks snabbt i solen, dock utan att ta skada i samma grad.
Rötskyddad. Faktiskt överträffad endast av Cotpolmex Pro bland alla de vävar vi
har undersökt. Cirka 275 g/m2.

När alla sidor är uppfällda (C) får man skugga eller regnskydd för den 50 kvadratmeter
stora ”uteplatsen”. Med sidorna delvis uppe (B) får man lä för vinden, men det är ändå
öppet mot naturen och det som sker utanför. Vid hård vind fälls alla sidor ner (A) och
tältet motstår då det mesta.
Utmärkande kännetecken FÖR ZIRKONFLEX
Som Zirkon 15 plus följande förbättringar:
•• Expansionskilar som gör att tältets sidor kan fällas upp
•• Blixtlås som håller expansionskilarna dolda när de inte används
•• Justerbara aluminiumstänger som håller de uppfällda sidorna uppe
•• Möjlighet att skapa en täckt yta på 50 kvadratmeter
A

B

ZIRKONFLEX

25,2*/28,1**/31,2***

Diameter

6,0/8,0 m

Packmått

Så här ser det ut inuti en stängd Zirkonflex 15 bp, men
bilden är tagen i en Zirkon 15 bp.
© Alasdair Friend (rektor, Leith Primary School).

15 bp

Vikt (kg)
Höjd

COTPOLMEX
PRO
DETTA INGÅR
Mycket
stark och
effektivt
ventilerande
bomull/
Nätförsedd
dubbel
ventilmössa,
nätförsedd
dörr,
polyesterväv,
som
ger ett mycket
bättre
inneklimat än
myggnätstak,
mittstång,
stormlinor,
stormline
vad
som är
normalttvåförinnerfickor
tält. Den beigebruna
färgen
hållare,
mätlina,
och avancerade
skapar
en varm
atmosfärlinor
i tältkåtan.
tältspikar
samtoch
tre behaglig
stänger, remmar,
och Som
Cotpolmex Comfort spikar
fast med
bättreupp
egenskaper.
DenB är tätare och
för ännu
att öppna
som på bild
ännu tåligare mot solljus när det gäller styrka och färgbeständighet och
den har ännu bättreTILLBEHÖR
formstabilitet
vattenavstötningsförmåga.
Med
(seoch
sidorna
26–30)
sina högklassiga egenskaper
och sitt tilltalande
och sköna
Löst golv, torkställning,
kaminutseende
och monterings
123
känsla är detta, såvitt
vi vet,
bästa
yttertältsväv
av bomull/
satser
förvärldens
att öppna
ytterligare
sektioner
polyester. Cirka 285 g/m2.

3,6 m
86x65x33 cm

Antal sovande

14–16

Antal sittande

27–50

Täckt yta (uppfälld)

50 m2

* Se bild A (som ett vanligt 15-mannatält)
** Se bild B (standardleverans)
*** Se bild C (med allt som behövs för full uppfällning)
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AVGÖRANDE FÖRDELAR

22

En kedja är inte starkare än sin svagaste länk. Samma sak gäller för faktorer som påverkar säkerhet, hållfasthet och ventilation. Tentipis insikt
om detta samt vilja och förmåga att skapa en obruten kedja av starka länkar har fört oss till vår världsledande position.

20

17

16

22

16. SNED DRAGKEDJA MED LOCK
(Mönsterskyddad.) Två finesser som
förhindrar läckage.

Tittar du endast på priset är inte Tentipi ditt varumärke, men handlar det om vilket tält
som ger dig mest valuta för pengarna är det stor chans att vi får se dig som kund.

17. SÄKERHETSSTÄNGNING
Knappknäppning i händelse av
blixtlåshaveri (Safir).

00
00

12. MITTSTÅNG
Femdelad, härdad stång av legerat
aluminium.

© Elias Kunosson.

7. FÖRSTÄRKNINGSKANT
Förstärkning, 50 cm hög (Safir/Zirkon).
Starkare än huvudväven.

1. HEMKÄNSLA
En tältkåta är ett hem, inte bara ett skydd.
Vissa lever i sin tältkåta året om.

00

Utforska de egenskaper som bygger
SÄKERHETSKEDJAN
KOMFORTKEDJAN
SÄKERHETSKEDJAN + KOMFORTKEDJAN

C

14

10

27

29

27. ABSIDKOPPLING
Funktionen är inbyggd i Safir och Zirkon;
adapter för Onyx.

4
27

28. KAMINRÖRSÖPPNING
Smidig lösning som gör det enkelt att
montera en kamin (Safir/Zirkon).

16

9. MARKREMMAR
Starka, justerbara markremmar ersätter linor
för att sträcka tältet.

14. STORMLINEFÄSTEN
Ger spridd belastning på tältduken och
sitter stadigt tack vare förstärkningssöm.

17

22

18

29

12

29. FÄSTEN FÖR TILLBEHÖR
Fullständig uppsättning av fästen för
tillbehör som innerfickor, torkställning, löst
golv och innertält.

14 15

10. SNÖ ELLER SAND
Förberedd för förankring i snö eller sand.

5

15. STORMLINEHÅLLARE
Låter linorna vara konstant monterade, utan
trassel (Safir/Zirkon).

24 25

975

Våra tältkåtor är mycket stabila i hård vind,
där sömmarna bidrar till ett starkt och
flexibelt skelett. De väger bara från 3,5 kilo
och passar därför även den som vill bära
lätt. En stor fördel är att man kan sitta runt
en öppen eld inne i tältkåtan.

3

1

8

2

30

9 10 11 26

30. KOMPRESSIONSPÅSE
Unik design som komprimerar påsen med
hjälp av remmar (Safir/Zirkon).
K

F

ventilation

J

26

7

D

KonstruKtion

6 19
23

11. TÄLTSPIKAR
Flera olika beroende på tältstorlek och
material för att optimera förhållandet
mellan vikt och styrka. Se sidan 30.
B
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20 21 22

26

5. OPTIMERAT ANTAL KILAR
För få kilar innebär för få fästpunkter för
stormlinor, för många ger ett tungt och
komplicerat tält.

22

22

9

4. OPTIMAL FORM
Höjd ger mer plats för aktiviteter och ett
komfortabelt boende; rök sugs effektivt ut.
Våra tält har en stor fördel i blåst, då
formen är symmetrisk med låg tyngdpunkt.
Detta gör dem stabila i hård vind.

170

28

26. GOLVSTRÄCKARE
För att få golvet snyggt och slätt när marken
är ojämn.

13

15

23. STORA INLUFTAR
Med myggnät; reglerbara inifrån (Safir/
Zirkon).

25. INNERTÄLT OCH GOLV
Innertält och golv finns som tillbehör.

E

A

Vi använder det bästa av nutida material
teknologi. Resultatet är ett mångsidigt tält
sytt av högkvalitativ väv och med mängder
av smarta detaljer. Välj mellan olika material
för att anpassa ditt köp efter behov och
ekonomi.

22. VENTILMÖSSA OCH IN-TENT VENT™SYSTEM
Vår patenterade lösning ger maximal
kontroll över klimatet i tältet (Safir/Zirkon).
Onyx har en något enklare patenterad
ventilationslösning.

28

3. GEMENSKAP
Med plats för många. Runt brasan infinner
sig trivseln och samhörigheten stärks.

MATERIAL

19. TÄLTVÄVEN – VENTILATION
Bp-väv: Goda andningsegenskaper ger ett
skönt inneklimat med minimal kondens
bildning.

24. HOPSNÖRPNING
Tätar längs tältkåtans nedre kant (Safir/
Zirkon).

8. AVLASTNING FÖR TÄLTDUKEN
Påkostade förstärkningar som fördelar
belastningen och ökar dukens hållbarhet.

2. MÖJLIGHET TILL ELD
Unik design ger möjlighet till hemtrevlig
och värmande eld. Ger ökad säkerhet i
kallt klimat.

21. MYGGNÄTSTAK
Öppningsbart vid eldning (Safir/Zirkon).

H

Hem och utrymme (A–B)
Uppbyggnad och sträckning (C–F)
Skydd och ventilation (G-H)
Lösningar för tillbehör (I–J)

13. HYLSA FÖR MITTSTÅNG
Flätad av kraftiga band. Detta håller!

18. MYGGNÄTSFÖRSEDD DÖRR
Förbättrar ventilationen.

20. RÖKÖPPNING
Stor rököppning ger effektiv ventilation
under heta dagar och utsläpp för röken vid
eldning.

G

6. TÄLTVÄV
Hög riv- och sträckstyrka och god
vattenavvisning. Se till exempel sidan 19.

21

18

17

23

JÄMFÖR SJÄLV

116

Det är under stekheta, vindstilla dagar som
man märker om ventilationen är bra eller
dålig. En lång rad smarta lösningar gör att
våra tältkåtor har en enastående ventilation
och komfort.

© Te n t i p i A B

Vi tror oss klara den hårdaste jämförelse och
välkomnar den med öppna armar! Att veta
vad man skall titta på är dock inte alltid så
lätt. På tentipi.com 104 förklarar vi varje tält
detalj/egenskap mer ingående och ger
samtidigt tips på vad du kan titta på om du
jämför tält av olika märken. Sedan är det upp
© Te n t i p i A B

till dig att bedöma vilka faktorer som är viktiga
för just dig.
A = Användarnytta
T = Timmar som tältet används
HK = Hemkänsla och komfort

w w w. t e n t i p i . c o m
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olivin™

Inför utvecklingen av Olivin 2 var utgångspunkten given. Istället för att sträva efter absolut lägsta vikt och lägsta pris, skulle
vårt mål vara att skapa det tåligaste, rymligaste och smartaste tältet i klassen små topptält.

Vandrarens lilla smarta
Ett Tentipi® tält – med allt vad det innebär av genomarbetad, fyndig
konstruktion och noggrann material- och kvalitetskontroll. Många
smarta detaljer är hämtade från eller inspirerade av våra större
tältkåtor, se sidorna 22–23, nummer 2, 4–6, 8–16, 18, 20–23 och 26.
Olivin 2 kan fås både som kombimodell (yttertält och innertält) och
som vanlig tältkåta (utan innertält).
UTMÄRKANDE KÄNNETECKEN FÖR OLIVIN
•• Tältet har plats för två sovande plus hund; fyra kan umgås.
•• All utrustning förvaras ”inomhus”.
•• Vårt In-Tent Vent™ ventilationssystem i kombination med tältets
relativt höga form ger självdrag heta morgnar och dagar. Enkel
reglering inifrån, även från sovsäcken!
•• Stora, myggnätsförsedda ventilationsöppningar i
innertältet främjar självdraget.
•• Det kraftiga golvet motstår markfukt, vilket annars
är ett vanligt problem i lättviktstält.
•• Stormlinehållarna förhindrar trassliga linor.

© Lena Bjelfman.
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•• Den inbyggda, uppfästningsbara snökappan gör tältet lämpat för
alla årstider.
•• Rökröret på en mikrokamin kan ledas ut genom yttertältets topp.
•• Yttertältet kan användas utan innertält. Det är mycket lätt och
lutningen gör att kondensvatten på tältdukens insida rinner av bättre
än i andra tälttyper.
•• Det välventilerade innertältet (som också kan användas separat, till
exempel när insektsskydd är det primära intresset) reses tillsammans
med yttertältet.
•• Tältet är generellt mycket hållbarare än ett tvåmanstält, där man
huvudsakligen jagat vikt.
•• Det har ingen båge som kan knäckas. Mittstången kan enkelt
repareras i naturen eller ersättas av trästav.
•• Remmar istället för linor spänner upp tältet – oftast
behövs inte stormlinorna.
•• Det är extremt stabilt i vind.
•• En liten, öppen eld kan i nödfall tändas inne i
tältet.

OLIVIN

2
Combi

2
lätt

Yttertält

Ja

Ja

Innertält

Ja

–

Vikt (kg)

3,4

1,8

Vikt innertält

1,6

–

Diameter innertält (m)

2,8

–

Höjd (m)

1,7

1,7

Packbredd (cm)

19

15

Packlängd (cm)

41

41

Antal sittande

4

4

© Te n t i p i A B

© Tim Gent.
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TILLBEHÖR

GOLV

Tentipis originaltillbehör är utvecklade med största omsorg för att fungera så bra som möjligt tillsammans med tältkåtorna.
För att bara nämna ett exempel – läs om varför våra golvmaterial är de bästa du kan hitta på marknaden 972 .

Tentipi® golv finns i två klasser – Comfort och Pro.
Båda klasserna kan användas tillsammans med
samtliga tältmodeller. (I storlek 15 finns endast
Comfortklassen.)

u-öPPNING

O-öPPNING

BEHÖVER INTE KOPPLAS LOSS
Sitter automatiskt på plats vid tältkåtans uppsättning,
eftersom det inte behöver kopplas loss vid
hoppackning.

INNERTÄLT
Tentipi® innertält finns i tre klasser – Base, Comfort
och Pro. Alla tre klasserna kan användas tillsammans
med samtliga tältmodeller i storlekarna 5, 7 och 9.
Våra tältkåtor är designade för att fungera bra även
utan innertält. Inte desto mindre tillför ett sådant en
mängd fördelar:
•• Det ger säkrare skydd mot insekter.
•• Det ger skydd mot kondens, vilket är speciellt
intressant för tältkåtor av lättviktsmaterial.
•• Kondens orsakad av fuktig mark elimineras,
eftersom golvet täcker hela tältets bottenyta.
•• Värmen från exempelvis en kamin fördelas jämnare
med dubbla tältdukar.
ENKEL UPPSÄTTNING
Reses tillsammans med tältkåtan eller kopplas enkelt
loss tack vare pålitliga snabbfästen.

TORKSTÄLLNING
Lätt, snygg och stabil, cirkelrund torkställning av härdat aluminium. Finns till alla tältstorlekar; inkluderar
torkring och upphängningsband. Man kan lätt ansluta ytterligare en ring.
5: 340 g | 7: 390 g | 9: 440 g | 15: 500 g
IT TOPPKOPPLING
Används för att sätta upp innertältet utan tältkåta. Praktiskt i
varma miljöer, dock ej regntätt eller stormtåligt.

VENTILATION
Stängbart insektsnät över rököppningen; sluter tätt
runt mittstången. Hela tre inluftar är integrerade i
innertältet (Pro och Comfort; Base saknar dessa).
Tillsammans med den myggnätsförsedda dörren
ges god ventilation soliga, heta, myggiga morgnar och
dagar.
NÄTTAKSHÅLLARE
Minskar risken att skada nätet vid användning av
kamin eller öppen eld.
INNERTÄLT BASE
Väggarna är gjorda av ett noga utvalt material av
enklare standardtyp. Svängd dragkedja. Integrerat
golv utan dragkedjor. Det är inte möjligt att ha öppen
eld i Innertält Base.
5: 1,8 kg | 7: 2,4 kg | 9: 3,3 kg

innerTÄlt
pro/comfort
INNERTÄLT COMFORT
Väggarna är gjorda av ett noga utvalt material av
standardtyp. Vertikal dragkedja. Integrerat Golv
Comfort.
5: 2,1 kg | 7: 2,9 kg | 9: 3,8 kg

DRAGKEDJELOCK
Skyddar mot skräp i dragkedjan.
SNYGGT UTSPÄNT
Sträckningsanordningen gör det enkelt att spänna
golvet snyggt och plant samt lättare att täta mot
insekter mellan golv och duk.
GOLV COMFORT
Samma konstruktion som Golv Pro men av ett noga
utvalt standardmaterial och utan möjlighet till
U-formad öppning.
5: 1,1 kg | 7: 1,4 kg | 9: 2,0 kg | 15: 2,5 kg
GOLV PRO
Tillverkat av lätt och stark ”high tenacity” polyamidväv,
som är mycket starkare än standardvävar. Golvet har
fyra dragkedjor, vilket möjliggör olika öppnings
alternativ.
V-öppning: Öppna närmast dörren; för att
undvika smutsiga skor på tältgolvet.

innerTÄlt
base

INNERTÄLT PRO
Väggarna är gjorda av lätt och stark,
teflonimpregnerad ripstopväv av ”high tenacity”
polyamid, som är mycket starkare än materialet i
standardvävar. Vertikal dragkedja. Integrerat Golv Pro
med V- och O-öppning enbart.
5: 2,3 kg | 7: 3,0 kg | 9: 4,2 kg

V-öPPNING

ABSIDER

(PCT patent)

gOLV pro

gOLV comfort

O-öppning: Öppna från centrum och utåt; för att
spilla smulor på marken i stället för på golvet; för
användning av kamin eller öppen eld.
U-öppning: Stor öppning som sträcker sig från
dörren och runt mittstången; för att lagra ved, elda
och få ”markkänning”.
5: 1,4 kg | 7: 1,8 kg | 9: 2,6 kg

833

Med en absid ges tältet en torr entré och plats för
skor och andra föremål.
Tältkåtor från Tentipi är förbluffande stormtåliga
tack vare den symmetriska formen och den tåliga
konstruktionen. Därför har vi valt att inte göra absiden
som en integrerad del av tältet utan istället
konstruera den så att den är lätt att fästa och ta loss.
Detta gör det också möjligt att reducera vikten.
UTMÄRKANDE KÄNNETECKEN
•• Regnvatten som rinner från tältets topp avleds från
tältöppningen.
•• Det är möjligt att öppna absiden helt och hållet
vilket ger 180 graders utsikt.
•• Den kan lätt tas loss utan att tältkåtan behöver tas
ner, till exempel vid risk för snö eller oväder.
•• Den ansluts snyggt och säkert till den absid
ficka (PCT patent), som är standard på våra tältmodeller
Zirkon och Safir från 2012 och därefter.

Base lÄTT
9 lätt

7 bp

9 bp

7 lätt

9 lätt

Bredd (cm)

175

210

175

210

175

210

Höjd (cm)

180

175

180

175

180

175

140

Vikt (kg)
Packmått (cm)
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Comfort lÄTT

7 lätt

Längd vid mark (cm)

Zirkon 7 lätt.

Comfort Bp

ABSIDER

140

140

3,7

3,9

6,4

6,7

3,4

3,6

52x29x19

59x29x19

53x31x23

61x33x25

52x27x15

57x27x15

Beställ absidkoppling till modeller tillverkade före år 2012 samt till Onyx.
© Te n t i p i A B
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© Elias Kunosson.

ELDFELL KAMIN

TARPAR
Smarta, mångsidiga!
Tentipis tältkåtor är designade för att vara så
mångsidiga som möjligt. De är också välkända
för att klara stormar, där andra tält går sönder.
Denna stormtålighet skulle inte vara möjlig, om
tarpen var en fixerad del av tältkåtan.
Sedan år 2012 är alla Safir- och Zirkontältkåtor i storlekarna 5–9 utrustade med en
patenterad absidficka (ett fäste för tillbehör,
placerad ovanför dörren). För tidigare modeller
och för Onyx finns en kopplingsanordning
tillgänglig.
Tarpen fästs i denna ficka och blir på så sätt en
del av tältkåtan och ett regnskydd över dörren.
Samtidigt kan den enkelt tas bort, om blåsten
tilltar.

Storlek (m )

COMFORT

COMFORT

COMFORT

Tarp 5/7 bp

Tarp 5/7 lätt

Tarp 7/9 bp

5–7 (9)

5–7 (9)

(5) 7–9

5

5

8

34x16

33x12

41x21

Vikt (kg)

2,6

1,4

3,8

Vikt utan stänger och spikar

1,8

0,6

3,0

Vikt som fristående

3,2

2,0

5,7

Vikt som bivack

2

Packmått (cm)

2,6

1,4

3,8

Bordsplatser

–

–

4 (6)

Bivack (antal sovande)

1

1

2
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Eldfell Pro
5: 14,1 kg | 7: 14,6 kg | 9: 15,1 kg | 15: 15,6 kg
Packmått: 330x380x660 mm

Vi har även gjort våra tarpar så att de går att
använda fristående på lite olika sätt.

TARPAR

Passar till tältstorlek

Driv fukt och kyla på flykten, skapa en varm och trivsam
atmosfär, torka kläder, laga mat, kort sagt – ha det
bekvämt!
Med sin finurliga konstruktion, effektiva värme
överföring, låga vikt och lätthanterlighet är Eldfell det
självklara hjärtat i tältkåtan och en trogen vän, när det är
bistert och rått. Medan enkla kaminer skickar mer av
värmen genom rökröret, behåller avancerade Eldfell
förbränningen närmare marken, vilket ökar värmen i
tältkåtan, ger en effektivare upphettning för matlagning
samt sänker vedförbrukningen.
Eldfell passar i alla storlekar av Adventuretältkåtor
genom att olika rökrörslängder monteras på en och
samma kaminkropp. Kaminen är tillverkad av rostfritt stål
och levereras i en specialgjord trälåda.
Alla tekniska lösningar har utformats för att motsvara
krav på låg vikt, god funktion och styrka.
Eldrummet är rymligt och cirka 50 cm långt för att
kunna sluka rejäla vedträn. Det utdragbara isoleringsröret
skyddar tältduken även vid hård vind. Gnistsläckaren
skyddar både tältduk och omgivning. För att inte sjunka
ner i snön har benen urtag, så att de kan placeras på
slanor.

VAR FÖRSIKTIG MED ELDEN!

Alla Tentipi® Adventuretält är konstruerade för
användning av öppen eld eller kamin; detta
kännetecken gör dem till ett andra hem under alla
väderförhållanden. Se dock till att du vet hur man
handskas med riskerna, innan du tänder brasan. Läs,
förstå och följ instruktionerna och eldningsråden,
som följer med tältet 869 .

HEKLA ELDSPISAR
Vår eldspis Hekla avger lite rök och mycket
värme, vilket gör det enkelt att steka och koka
mat eller att bara njuta av värmen och ljuset
från den öppna elden. Den fyndiga designen gör
att den tar mycket liten plats hoppackad!
Eldspisen är oumbärlig för den som vill elda i
snö. De utfällbara benen placeras på träslanor,
som läggs ovanpå snön utan att sjunka ner.
Hekla 7
Perfekt att ha med sig på vandringar som
alternativ till spritkök och spritbränsle. Ger i de

mindre tältkåtorna skön värme vid en utetemperatur
på ner mot några minusgrader.
345x210x110 mm, 1,0 kg
Packmått: 335x110x22 mm
Hekla 30
Stor nog för rejäla brasor. Passar i tältkåtor från
storlek 7 och uppåt. Hoppackad är eldspisen så
liten och kompakt att den kan följa med i stort sett
överallt.
510x320x170 mm, 4,0 kg
Packmått: 485x170x30 mm

HEATPAL FÖR VÄRME OCH MATLAGNING
Ger värme och kokar maten. Inget läckage, ingen
pump, ingen explosionsrisk samt direktstart. Eldas
med rödsprit. 1,5 kW. Full tank brinner cirka fem
timmar på full effekt.
Ofta ett mycket bättre alternativ i tältkåtan än en
vedkamin! Hör bara:
•• Fortare redo för matlagning än en vedkamin.
•• Steglös värmereglering; värmen blir exakt som du
vill ha den.
•• Ingen montering.
•• Mycket lättare att ta med sig några liter bränsle
än flera vedsäckar.
•• Kan användas även i andra sammanhang: i
stugan eller garaget, på båten, på älgpasset etc.
285x280 mm, 2,2 kg

Beställ absidkoppling när tältet saknar
absidficka.
© Te n t i p i A B

© Te n t i p i A B
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STÅNGPLATTA
Kombinerad monteringsmall och platta för mjuk
mark.
200x20 mm, 250 g

TRÄSTÅNGSATS
(FÖRBÄTTRAD VERSION)
En viktig nyhet för dem som driver vintercamper! Nu går
det att sätta in trästänger i våra Adventuretältkåtor, med
tvärstag precis som i våra största tält. Därmed klarar de
en viss snömängd. Trästångsatsen finns i storlekarna 7, 9
och 15.
Mittstången behövs inte, vilket skapar ett öppnare rum.
Detta uppskattas särskilt av sådana som vill inreda tält
kåtan på olika sätt, exempelvis arrangörer som behöver
logi för sina gäster. Tältet klarar snötyngder bättre

(stormtåligt är det redan) och kan därför enklare
lämnas obevakat. De barkade trästängerna tillför
extra atmosfär och en känsla av genuinitet.
Stångsatsen rekommenderas enbart för
vinterbruk.

FÖRVARINGSPÅSAR
Påsarnas material håller högsta klass – de är
tillverkade av våra tälttyger. Vissa passar till delar
av vårt eget sortiment men även för förvaring av
andra saker såsom spritkök, matvaror och
liknande. Du hittar våra förvaringspåsar på
webbsidan 979 .

KEMIKALIER OCH REPARATIONER
Här hittar du information om tältkåtornas
underhåll, om lim, impregnerings- och
sömtätningsmedel och om var du finner
auktoriserade reparatörer 172 .

TÄLTSPIKAR (mm, g)

Längd

Bredd

Vikt

TT Y-spik 25

250

16

29

TT Y-spik 20

200

16

21

TT Y-spik 18

180

13

14

TT Krokspik 18

180

6

17

TT Stålspik 23

230

9

120

TT Stålspik 30

300

9

156

TT Stålspik 45

450

12

400

TT Sandspik 45

420

38

70

TÄLTSPIKAR
Vi måste erkänna att våra inköpta lättviktsspikar inte varit i
nivå med resten av tältet. Men nu har även spikarna
passerat Tentipis ”designöga” och blivit tältkomponenter
som vi är riktigt stolta över och som vi tror är bransch
ledande.
LÄTTVIKTSSPIKAR
De spikar som numera ingår som standard i våra tält
kombinerar låg vikt med maximal styrka. De medger även
att markremmen lossas utan att man behöver dra upp
spiken, vilket underlättar monteringen. Vi kombinerar tre
typer av spikar för att optimera vikt och funktion. De
tillverkas speciellt för Tentipi i tre kvalitetsklasser. Våra
enklaste Basespikar är att jämföra med motsvarande
spikar av god kvalitet på marknaden. Prestandanivån och
kvaliteten hos spikarna i Comfort- och Proklassen är
betydligt högre, eftersom de tillverkas av speciella
30
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material och med särskild teknik, där härdning
används.
”T6” är en behandling som ökar legeringens styrka,
ofta till mer än den dubbla. Denna behandling
använder vi för alla tre kvalitetsklasserna:
Base (silver) – spikar tillverkade av AL6061–T6, en
legering som ofta väljs för sin kombination av hög
styrka och vettigt pris.
Comfort (blågrå) – spikar tillverkade av AL7075–
T6, så kallat ”flygplansaluminium” med ännu högre
styrka än materialet i Basespikarna.
Pro (guld) – spikar tillverkade av AL7001–T6, den
starkaste tillgängliga legeringen med mycket hög
brytstyrka.
Tack vare vår unika design är Tentipis Y-spikar cirka
25 procent böjstarkare än andra Y-spikar med
samma vikt och av samma material.

SNÖ- OCH SANDSPIK
Tillverkad av AL7001–T6.
HÅRDMARKSSPIKAR
Våra superstarka hårdmarksspikar är gjorda av
härdbart stål (mycket styvt och starkt). Med
ohärdad axel för bibehållen seghet, härdad spets,
huvud pressat i samma stycke som axeln och
räfflor för bästa grepp i marken.

AKTIVITETER
På webbsidan 244 hittar du kastyxor,
skogsyxor, tänddon, dragkampsrep, renhorn,
lasson med mera.
© Halde solutions.
© Te n t i p i A B
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w w w. t e n t i p i . c o m

Adventure

31

Tentipi – Event

© TIPICHIC.

Stratus 72

Cirrus 72
Cirrus 40

Cirrus 28

Cirrus 20
Nimbus 16

INSPIRERA
I skarp kontrast till det fyrkantiga och
industriellt syntetiska väcker Tentipis tältkåtor
inspirationen, lekfullheten och äventyret till liv.
Intresset fångas på ett ögonblick och fördjupas,
när du tillsammans med kunden utformar en
skräddarsydd lösning i former helt utan
parallella linjer. Arrangemanget blir unikt och
något alla talar om.

LEVERERA
Oavsett om det handlar om 10 eller 1 000+
personer – från ett lager av förvånansvärt få
olika sorters produkter bygger du ett
förbluffande antal olika tältformationer och
tillgodoser på ett enkelt sätt dina kunders
skiftande önskemål. Med en grundlig utbildning
arbetar du i förvissning om att det blir rätt och
säkert.

NÅ FRAMGÅNG
De rum som skapas med Tentipis tältkåtor fyller
inte bara rollen som väderskydd. De är fulla av
atmosfär och charm. Många människor söker
det genuina och ursprungliga. Elden och
tältkåtan förmedlar detta!
Läs mer om våra lösningar och beställ vår
Eventbroschyr på tentipi.com 650 .

© Tentz i Norr.
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© Tomas Böhl.

© Catharina Nordström

DET SAMISKA ARVET

OM TENTIPI

VISIONEN BAKOM TENTIPI

TENTIPIS ANSVAR

ELDA SÄKERT I TÄLTKÅTAN

I denna fiktiva berättelse om en
björnjakt för några hundra år sedan får vi
möta en grupp nomadiserande samer och
ta del av deras urgamla sedvänjor och det
traditionella livet i en tältkåta.

År 1989 grundade Bengt Grahn
företaget Tentipi, då under namnet
Moskoselkåtan. Det är fortfarande Bengt
som äger och driver verksamheten, idag
med cirka 60 anställda på tre olika ställen:
Moskosel i Lappland, Sunne i Värmland och
Qingdao i Kina.

Från irriterande myggor till världs
ledande tillverkare av tältkåtor.

Här berättar vi om de olika projekt vi
stödjer runt om i världen.

Vi berättar om hur man undviker
förgiftningsolyckor vid uppvärmning av tält
genom förbränning och också om mekanis
merna bakom de tragiska incidenter som
ibland skett, när man använt kolgrillar för
uppvärmning.

866

726

874

597

869

725

TENTIPI I SOCIALA
MEDIER
Massor av filmer, bilder, tips, produkttester,
handledningar och mycket annat når du via
symbolerna på vår hemsida. Gillar du vad
du ser, kom ihåg att gilla oss. Prenumerera
på vår Youtubekanal, så ser du direkt när
nytt material läggs till.
Pennsymbolen (högst upp på tentipi.com)
gör det lätt för dig att dela med dig av bilder
och små berättelser. Vi blir glada varje gång!

VAD BETYDER DEN HÄR
SYMBOLEN?
HÄR KAN DU KÖPA ELLER
HYRA

tentipi.com, så
Skriv numret i sökfältet på
re
kommer du direkt till fylliga
information i ämnet.

Vi är representerade i 22 länder. Här
hittar du var och av vem du kan handla eller
hyra.
144 Tältvisningar runtom i Europa.
484

© Jarmo & Laura Järvinen.
Absolut Canoe Wintercamp, Tyskland. © Jürgen Borris.

TENTIPI® CAMPS

Kortare, översiktliga presentationer av
de mest sålda produkterna.
645 Bruksanvisningar.
867
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VILKET TÄLT ÄR DET
RÄTTA FÖR DIG?
1030 Guide för att välja rätt tält utifrån dina
behov.

ANVÄNDNINGSTIPS
645
Råd om eldning, om hur du använder
tältkåtan i snö och när det blåser plus en
massa annat smått och gott hittar du här.

© Te n t i p i A B

Att få kliva in i vad du trodde bara var ett tält och finna att du hamnat i ett hem fyllt av
trivsel och värme och ljus från den knastrande elden – detta är en upplevelse som vi vill att
många fler skall få ta del av. Därför kommer vi framöver att arbeta för att det på många olika
ställen i världen skall anordnas Tentipi® Camps med olika inriktningar.
Kärnan i upplevelsen skall handla om att leva runt elden och att möta naturen i dess olika
skepnader: vindens sus, vattnets porlande, fåglarnas kvitter… I centrum står naturligtvis också
gemenskap och avslappnad samvaro med familj och vänner och kanske också med någon ny
bekantskap. För dem som ”kan själv” (har eget tält och tar med sig egen mat till exempel) skall
kostnaden vara lägre och för dem som väljer att bli servade högre.
Visionen är att Tentipi® Camps skall bli ett världsfenomen, men allt är ännu så länge bara i
sin linda. Vi vill ha kontakt med dig som ”endast” vill delta men också med dig som har något
att bidra med (såsom kunskaper i matlagning i kokgrop, elddrillning etc.). Och skulle du själv
vilja arrangera en Tentipi® Camp, hör av dig till oss.
Håll dig uppdaterad om hur detta utvecklar sig via denna sida och via Tentipi Tents på
Facebook.

© Te n t i p i A B

Här kan du läsa om Jarmo och Laura
som bodde ett helt år i en Tentipi® tältkåta.
Här finns äventyrarna, som gjort extrema
turer på olika håll i världen, men även de
”vanliga” användarna. Tillsammans
illustrerar dessa människor olika sidor av
samma mynt – användningen av Tentipis
tältkåtor – men de har också varsin
fascinerande historia att berätta.
Om du själv har något intressant att bidra
med, hör av dig – det behöver inte vara
extremt!
652

967

PRODUKTBLAD

VÅRA TÄLT I ANVÄNDNING
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Tentipi AB
Verkstadsgatan 15
686 30 Sunne
Tel: 0960-300 00
info@tentipi.com
www.tentipi.com
LEVERANS
Beställ i tid! Leveranstid för våra olika produkter varierar. Om vi får din order i god tid, kan
vi leverera alla varor samtidigt och därmed också minska dina fraktkostnader.
GARANTI
Garanti mot material- och produktionsfel enligt respektive lands gällande konsumentlag
stiftning. Garantin täcker ej skador orsakade genom olyckshändelse, felaktig skötsel eller
ovarsam hantering, ej heller skador på grund av normalt slitage eller påverkan av solens
UV-strålning.
TRYCKT PÅ ÅTERVUNNET PAPPER
Vi har varit noga med att se till att all information är uppdaterad inför tryckning. Vi
tar inte ansvar för skador som kan uppkomma på grund av tryckfel. Vi förbehåller oss rätten
att ändra specifikationer och priser på våra produkter under broschyrens giltighetstid. Det är
förbjudet att kopiera, publicera och sprida innehåll och bilder i denna broschyr utan särskilt
skriftligt tillstånd.
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