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Tentipi
 ● har sina rötter i Lappland – precis som tältkåtan

 ● står för passion och expertkunskaper, särskilt när 
det gäller tältkåtor

 ● har tre decenniers erfarenhet som världsledande 
tillverkare av tältkåtor

 ● har med originell och sinnrik design ett flertal 
patent och mönsterrättigheter

 ● bryr sig så mycket om sina produkter att tält
kåtorna endast tillverkas i självägda fabriker

 ● utsätter vart femte tält för ett fullskaligt regntest

 ● betraktar varje tältkåta individuellt och ger den 
en egen identitet, vilket gör det möjligt att spåra 
dess ingående komponenter och design

 ● bryr sig om sina gamla kunder genom att göra 
stora ansträngningar för att nya detaljer och 
tillbehör ska gå att tillämpa på de äldre 
tältmodellerna.

Därför väljer tältanvändare 
Tentipi®:
De tycker att det lönar sig att 
investera mer för att få en 
överlägsen produkt.
De tror att det faktum att Tentipi 
har passion för och uteslutande 
fokuserar på tältkåtor ger bättre 
fungerande och pålitligare tält som 
resultat.

www.tentipi.com

Onyx
Mobil trygghet när du vistas i det fria

Utmärkande kännetecken
 ● Ventilmössa: enkel med två öppningsställen 

som regleras inifrån

 ● Stormlinor: levereras omonterade

 ● Packpåse med snörlåsstängning och 
komprimeringsremmar

 ● Reses på 3 minuter

 ● Ståhöjd

 ● 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

 ● Upphängningsögla för torkning

Rejäl och pålitlig och passar lika bra för familjecamping som för mindre krävande 
turer. Onyx är en bärbar, rymlig och lättrest tältkåta – den gräver inte så djupt i 
börsen och är en vän att förlita sig på.

Ventilerande – Cotpolmex Comfort

Stark och effektivt ventilerande bomull/polyesterväv, som skapar 
ett mycket bättre inneklimat än man normalt upplever i tält. Den 
tätslagna väven i kombination med högklassig impregnering ger 
god vattenavstötningsförmåga.

Ej ventilerande – Traillix Base

Lättviktsväv av nylon 6, PU-belagd på ena sidan. Noga 
utvald för att vara regntät även efter lång tids 
användning.

Onyx

Tältmodell 5 bp 5 lätt 7 bp 7 lätt 9 bp 9 lätt 15 lätt

Komplett (kg) 8,7 3,6 11,5 4,5 14,2 5,9 10,1

Komplett + innertält (kg) 10,5 5,4 13,8 6,8 17,4 9,1 –

Diameter hoppackad 23 cm 20 cm 26 cm 21 cm 28 cm 22 cm 25 cm

Längd hoppackad 56 cm 62 cm 70 cm 84 cm

Antal sovande 4–6 6–8 8–10 14–16

Antal sittande 8–10 11–14 16–20 27–35

Diameter 3,8 m 4,5 m 5,3 m 6,0 m

Höjd 2,3 m 2,7 m 3,1 m 3,6 m

Boyta 7,3 m2 10,5 m2 15,6 m2 26,4 m2

Tentipi® Adventure
Enstångstältkåtor

    Safir bp                  Safir lättPRO

   Zirkon bp                            Zirkon lätt

   Onyx bp                       Onyx lätt

COMFORT

BASE


