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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

Tillbehör till Olivin 2
Det lilla tältet med de stora möjligheterna

Tillbehör
COMFORT COMFORT COMFORT COMFORT COMFORT

Innertält Halvt innertält Golv Regntak bp Regntak lätt

Vikt (kg) 1,5 0,9 0,7 0,8 0,4

Diameter (m) 2,8 – 2,8 – –

Yta (m2) – – – 1,6 1,6

Packlängd (cm) 40 27 32 32 27

Packbredd (cm) 20 18 12 12 11

Antal sovande 2 1 – – –

Antal sittande 4 2 – – –

Innertält och halvt innertält
Ett innertält med integrerat golv ingår i 
Olivin 2 Combi, men detta kan även 
köpas till Olivin 2 bp och Olivin 2 lätt. 
Ett halvt innertält finns också 
tillgängligt som tillbehör till 
både Olivin bp och lätt. 

Utmärkande kännetecken
 ● Ger säkrare skydd mot insekter

 ● Skyddar mot kondens, vilket är speciellt intressant för 
tältkåtor av lättviktsmaterial

 ● Har stora, myggnätsförsedda ventilationsöppningar för 
bättre självdrag

 ● Har ett kraftigt golv som motstår markfukt, ett vanligt 
problem i lättviktstält

Golv
Golvets design ger möjlighet att ta bort eller vika undan 
delen närmast dörren för att undvika smutsiga skor och 
matsmulor på tältgolvet. Det är tillverkat av ett noga utvalt 
standardmaterial i Comfortklass.

Golvet måste vikas undan vid användning av mikrokamin 
eller öppen eld.

Utmärkande kännetecken
 ● Passar både Olivin 2 bp och Olivin 2 lätt

 ● Behöver inte kopplas loss vid hoppackning

Regntak
Regntaket finns både i bomull/polyester och 
lättviktsväv. Det ger regnskydd över ingången och 
fästs i den tillbehörsficka som numera är standard 
på alla Olivintält. Till den äldre versionen som 
saknar ficka (serienummer lägre än 52903) går 
det att köpa en tillbehörskoppling.

Man behöver inte packa ner några separata 
stänger, då regntaket kan monteras med en eller 
två vandringsstavar (ingår ej). 

Utmärkande kännetecken
 ● Ger både skugga och regnskydd framför dörren

 ● Monteras snabbt och enkelt

 ● Är inte gjort för att stå emot vind och snö och 
kopplas lätt bort vid hårdare väder

Tillbehörskoppling 2 lätt


