
Safir 7 eco

Njut av naturen på ett hållbart sätt

I över 30 år har Safir från Tentipi® bevisat att det är ett tält att lita på. Safir eco är ett tält med förstklassiga 
funktioner som Safir, men med en helt ny innovativ och hållbar väv. Det är ett tält för människor som älskar 
och bryr sig om naturen, utrustad med smarta designdetaljer och tillverkad av ekologisk väv av högsta 
kvalitet; hampa, ekologisk bomull och återvunnen polyester. Safir eco kan du lita på i de allra tuffaste klimat, 
i stormväder och under brännande hetta. Perfekt för extrema expeditioner, krävande vandringar och en 

mängd andra friluftsaktiviteter. Hållbara Safir eco är ett tält för flera generationer.

SAFIR™ ECO
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Egenskaper

Stor rököppning med 
integrerat myggnät
Ger effektiv ventilation under 
heta dagar och utsläpp för 
röken vid eldning.

Tältväv 
Mycket stark och hållbar väv 
med en unik blandning av 
hampa, ekologisk bomull och 
återvunnen polyester.

Mittstång 
Femdelad, härdad stång av 
legerat aluminium.

Myggnätsförsedd dörr
Förbättrar ventilationen.  
Diagonal dragkedja med 
regnskydd hindrar vatten  
från att tränga in.

Stormlinor och fästen
Stormlinor med invävda 
reflextrådar, monterade och 
försedda med hållare. 
Stormlinehållarna håller 
linorna på plats utan trassel.

Förstärkningskant
50 cm hög. Starkare än huvud-
väven för bättre slitstyrka 
längs tältkåtans nederkant.

Markremmar
Istället för linor för att sträcka 
tältet används starka, 
justerbara markremmar.

Rökrörsöppning
Smidig lösning som gör det 
enkelt att montera en kamin.

In-Tent Vent™ system  
Patenterad ventilations-
lösning som regleras inifrån 
och ger maximal kontroll  
över klimatet i tältet.

Tillbehörskoppling
Inbyggd funktion för enkel 
montering av absid eller tarp.  

Säkerhetsstängning
Knappknäppning i händelse 
av blixtlåshaveri.

Tre stora inluftar
Nederst på tältduken för 
optimal ventilation och rök-
kontroll – regnskyddade,  
myggnätsförsedda och 
reglerbara inifrån. 



SAFIR 7 eco

Vikt (kg) 12,3

Vikt + innertält (kg) 15,6

Vikt per person + innertält (kg) 2,0

Diameter (m) 4,5

Höjd (m) 2,7

Packlängd (cm) 62

Packbredd (cm) 27

Antal sovande 6–8

Antal sittande 11–14

Artikelnummer 10507

Tältväv – Environmex Pro
Unik blandning av hampa, ekologisk bomull och återvunnen 
polyester. Tester i krävande miljöer visar att ecoväven har 
enastående funktioner; hög hållfasthet, bra UV-beständighet, 
utmärkt stabilitet och goda vattenavvisande egenskaper. 
Kombinationen av dessa funktioner ger ett välventilerat och 
förstklassigt ”inomhusklimat”. 100 procent ekologiskt. Cirka 
285 g/m2.

Hampa
Hampa är känt som en av världens starkaste naturfibrer. Den 
har samma andnings- och fuktreglerande egenskaper som 
bomull, men behöver betydligt mindre mängd vatten under 
tillväxt och produktionsprocess. 

Växten har naturliga antibakteriella egenskaper och behöver 
inte behandlas med bekämpningsmedel eller starka kemikalier. 
Hampaodlingar ger en hög avkastning per odlad kvadratmeter. 
En annan fördel är att växten har ett djupt rotsystem som binder 
jorden och gör den mycket odlingsvänlig för kommande grödor.

Ekologisk bomull
100 procent ekologiskt odlad med en lägre vattenanvändning än 
vid konventionell odling och utan giftiga kemikalier.

Återvunnen polyester
Hampväven är förstärkt med återvunnen polyester gjord av 
återvunna plastflaskor. Det ger ökad hållbarhet och en mindre 
inverkan på miljön. 

Ofärgad väv – naturvit
En ofärgad tältväv ger ett lägre klimatavtryck. Det används  
inget blekningsmedel, inget tygfärgämne och en mindre 
mängd vatten att rena innan det släpps ut i avloppet.

Detta ingår

Nätförsedd dubbel ventilmössa, tre inluftar med nät, nätför-
sedd dörr, myggnätstak, mittstång, stormlinor, stormlinehållare, 
mätlina, två innerfickor, kompressionspåse och avancerade 
tältspikar.

Enkel att resa på några minuter
Mät ut åtta spikar i en cirkel, fäst tältväven och lyft upp 
mittstången. Det kan inte gå fel när du använder vår 
standardmetod.

Tänd en eld inne i tältet
Den unika designen hos våra tältkåtor erbjuder värme och 
trivsel kring elden vare sig du föredrar kamin eller öppen 
eld. Det ger ökad trygghet när det är kallt.

Enastående ventilation
Bekvämt för dig oavsett om du campar i Arktis eller under 
brännande sol i öknen. Öppningar med myggnät gör att 
du kan ventilera ut varm luft och rök utan att få in insekter 
i tältet.

Väldigt stabilt i hårda vindar
Den symmetriska formen och en låg tyngdpunkt gör våra 
tältkåtor säkrare i hårda och byiga vindar än de flesta 
andra tältmodeller.

Utrymme för gemenskap och plats att stå
Vänner och familj kan umgås kring elden. Du kan sätta på 
dig kläderna på morgonen utan att behöva krypa runt på 
marken.

Bekvämt, säkert och mycket mångsidigt

Varför ska man välja en tältkåta från Tentipi?



Tentipi AB, Verkstadsgatan 15, SE-686 30 Sunne, Sweden
+46 (0)960 300 00  |  www.tentipi.com  |  info@tentipi.com

Tälttillbehör

Safir eco kan kompletteras med flera olika tillbehör för ytterligare komfort och flexibilitet. Hela utbudet av 
golv, innertält, kamin och eldutrustning och andra accessoarer hittar du på vår webbsida tentipi.com.

Det bästa vi kan göra för planeten är att skapa  
hållbara produkter
Vi drivs av passionen att skapa genuina först-
klassiga produkter, och vi vill göra det på ett etiskt 
och långsiktigt hållbart sätt för både människor 
och natur. Därför tillverkar vi produkter med lång 
livslängd.

Väv gjord för att hålla
Vi vill att våra tält ska hålla så länge de kan till förmån 
för både våra kunder och miljön. För att uppnå detta 
använder vi ett långsiktigt perspektiv på produktionen av 
våra dukar genom att investera i hållbara material av hög 
kvalitet och smart design som ökar produktens livslängd. 
Vi erbjuder också våra kunder en reparationstjänst.

Tentipi Circular
En del i arbetet med att värna miljön är att använda spill-
material från tälttillverkningen till nya produkter och att 
begagnade tält får ett nytt liv. 

Förmågan hos produkterna i Tentipi Circular att motstå 
vatten och slitage, är samma som i våra tältkåtor, som 
är ämnade att stå ute i ur och skur i många år. Det gör 
produkterna i sortimentet mindre känsliga för väta än 
liknande produkter som behöver impregneras.
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