
Framtida uppdateringar

* Rangebilderna (Richard för göra nya hela rangebilder. Jag 
gjorde en till Zirkonflex, men skuggan blir inte bra. (BG)
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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

Vår eldspis Hekla avger bara lite rök men mycket värme, vilket gör det 
enkelt att laga mat på den, eller så kan man bara njuta av värmen och 
ljuset från den öppna elden.
Eldspisen är oumbärlig för den som vill elda på snö. Metallskenorna i botten av spisen placeras på 
träslanor, som läggs ovanpå snön och hindrar spisen från att sjunka ner i snön.

Den fyndiga designen gör att den tar mycket liten plats hoppackad!

    Safir bp                  Safir lätt    Zirkon bp                            Zirkon lätt    Onyx bp                       Onyx lätt

Utmärkande kännetecken
Hekla 7

 ● Fungerar perfekt på vandringar som alternativ till   
spritkök och spritbränsle

 ● Ger i de mindre tältkåtorna skön värme vid en 
utetemperatur på ner mot några minusgrader

Hekla 30
 ● Är stor nog för rejäla brasor

 ● Passar i tältkåtor från storlek 7 och uppåt

 ● Kan hoppackad följa med i stort sett överallt; liten och 
kompakt

Hekla chassi
Gräsmattor, känsliga skogsmarker eller berghällar skyddas 
effektivt mot skador och stativet förhindrar att eldstaden 
sjunker ner i snön på grund av värmen. Det gör också att 
Hekla 30 inte välter om grillgallret (tillbehör till Hekla 30) 
används som utskjutande avställningsyta för att hålla 
maten varm. 

Vik alltid undan golvet även när chassi används. 

 
 

Utmärkande kännetecken
 ● Har extra stöd mot marken på båda långsidorna

 ● Underlättar matlagning

 ● Fälls ihop till en låda när det inte används

 ● Passar Hekla 7 och 30

Passar till:
enstångstältkåtor från Tentipi

Hekla eldspis
Ger mycket värme – tar liten plats

VAR FÖRSIKTIG MED ELDEN! Tentipi® Adventuretältär med några få undantag gjorda för öppen eld eller kamin. Men se till att du vet hur man handskas med riskerna, innan du tänder brasan. Följ eldningsråden, som följer med tältet.

Hekla 7 Hekla 30

 
Hekla

 

Hekla 7 Hekla 30 Hekla chassi Hekla grillgaller 30

Passar till tältstorlekarna 2–15 7–15  Passar Hekla 7 och 30 Passar Hekla 30

Vikt (kg) 1,0 3,7 5,9 0,6

Storlek (cm) 35 x 21 x 11 51 x 32 x 17 51 x 55 x 18 49 x 15

Packmått (cm) 34 x 11 x 2 49 x 17 x 3 51 x 22 x 7 –

Material Rostfritt stål


