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* 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

En prototyp av Eldfell Pro var en väsentlig och mycket uppskattad medlem 
av den krävande, svenska Sibirienexpeditionen 2004–2005, kallad 
”världens kallaste resa”. 

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, där alla delar får plats i eldrummet, sin effektiva värmeöverföring, 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 alla storlekar av Adventure-tältkåtor genom att olika rökrörslängder monteras på en och 
samma kaminkropp. Eldfell Pro levereras i en specialgjord trälåda.

Konstruktion
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 uttag, så att de kan placeras på slanor.

Eldfell kamin
Modell Eldfell Pro

Material Rostfritt stål

Storlek 5 7 9 15

Vikt (kg) 14,1 14,5 15,0 15,4

Storlek hoppackad (cm) 65x38x32

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

Utmärkande kännetecken
 ● Allt får plats i eldrummet

 ● Låg vikt

 ● Kokmöjlighet

 ● Hög säkerhet

 ● Står på snö

 ● Plats för lång, grov ved

 ● Inga lösa smådelar

 ● Effektiv förbränning

Passar till:
enstångstältkåtor från Tentipi

Eldfell
En varm vän i kalla läger

Mönsterskyddad


