
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

Nätinnertält
Luftigt utan insekter

Utmärkande kännetecken
 ● Finns i två varianter: helt eller halvt

 ● Är helt insektssäkrade, då golvet är integrerat

 ● Reducerar kondens orsakad av fuktig mark, 
eftersom golvet täcker hela respektive halva 
tältets bottenyta

 ● Kan resas utan yttertält när enbart 
insektsskydd eftersträvas

 
Nätinnertält

Nätinnertält  BASE Halvt nätinnertält BASE

Storlek 5 7 9 7 9

Vikt (kg) 2,4 3,8 4,6 2,8 3,2

Packmått (cm) 38x23 40x25 43x27 35x20 38x27

Antal sovande 4–6 6–8 8–10 3–4 4–5

Material och konstruktion Väggarna är gjorda av myggnät. Svängd dragkedja. Integrerat 
golv utan dragkedjor i Baseklass.

Väggarna är gjorda av myggnät. Svängd 
dragkedja. Integrerat golv utan 
dragkedjor i Baseklass.

Passar till:
enstångstältkåtor från Tentipi

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

Inte blir det så mycket bevänt med 
samvaron eller sömnen, när insekter 
rovgirigt försöker livnära sig på ens blod. 
Det behövs väl genomtänkt utrustning för 
att stänga mygg och andra småkryp ute 
och samtidigt ha en god ventilation i 
tältet.
Våra innertält av myggnät optimerar insektsskyddet 
samtidigt som de är luftigare än våra vanliga innertält. De 
har dragkedjeförsedda öppningar för enkel reglering av 
yttertältets inluftar, och de lämpar sig särskilt väl för 
tältkåtor av bomull/polyester, där eventuell kondens 
ventileras ut genom tältduken.

Ett innertälts främsta funktion i ett lättviktstält är att 
stänga ute kondens som bildats på tältväggarna. Med 
våra luftiga myggnätsinnertält uppnår man – förutom det 
förstärkta insektsskyddet – en helt annan fördel: ett 
drägligare inneklimat varma sommardagar och -nätter.

IT Solo resningssats används för att sätta upp ett innertält 
(helt eller halvt) utan tältkåta. Det är praktiskt i varma miljöer, 
men tänk på att ett myggnätsinnertält inte är regntätt eller 
stormtåligt.


