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Melodifestivalen 2010. Foto: Äventyrs Service, Sverige.

Stämningsfulla, annorlunda, funktionella …

Våra Classic- och Event-tältkåtor ger en extra 
dimension till ditt arrangemang
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Inspirerande upplevelser långt från det vardagliga
Den som ordnar en tillställning vill ofta tillföra det där lilla extra till glädje för gästerna 
eller väcka uppmärksamhet och locka människor till det planerade arrangemanget.

Tentipis Classic- och Event-sortiment ramar in olika typer av evenemang på ett originellt, 
stämningsfullt och funktionellt sätt. Med våra produkter får du hjälp med att lyckas med 
dina höga ambitioner.

Våra tältkåtor bygger på urgamla konstruktionsprinciper. Nomadfolk har genom tiderna 
funnit skydd mot väder och vind i denna typ av byggnad. Vädertåligheten gör tältkåtorna 
lämpliga för tillställningar under alla årstider och i alla sorters väder. Förutom stabilitet, 
mångsidighet och hög kvalitet bjuder en tältkåta från Tentipi på en naturlig och genuint 
trivsam atmosfär i skarp kontrast till det fyrkantiga och industriellt syntetiska.

Vill du erbjuda något utöver det vanliga, något som är värt att minnas för gäster och 
besökare? Stort eller litet, Tentipi har alltid en fungerande lösning.

Bengt Grahn
(grundare av Tentipi)
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Tältkåtor för alla ändamål
Våra Classic- och Event-tältkåtor bygger på 
lappkåtans traditionella konstruktionsprinciper 
men är vidareutvecklade och gjorda av moderna 
material och med moderna konstruktionsmetoder.

Traditionellt och rustikt eller fantasifullt modernt –  
med våra tältkåtor kan du skapa något alldeles 
särskilt, både för den mindre, privata festen eller 
för det stora, offentliga evenemanget. Finurlig 
design gör det möjligt att bygga enorma rum med 
spännande former, och vårt tillbehörssortiment är 
framtaget för att passa ihop med tältkåtans 
genuina atmosfär.

Den öppna elden med sin värme, sitt ljus och sin 
trivsel har alltid varit en central del av denna typ 
av tält och kan användas säkert, om man bara 
följer vissa riktlinjer.

Det samiska arvet
Lappkåtan och indiantipin är i princip samma 
lösning för ett naturnära boende. En enkel, 
konformad stomme av stänger täcktes med 
djurhudar. Upptill lämnades en öppning som 
rökgång. Snabbt hade de nomadiserande, 
renskötande samerna i norra Skandinavien en 
vindtålig och relativt avancerad bostad, som det 
var lätt att hålla varmt i.

Förklaringen var elden som spred sin värme och 
hudarna som höll den kvar. Elden gav också ljus 
och hemtrevnad. Matlagning, rökning av fångsten, 
klädtorkning och andra göromål kunde utföras 
bekvämt inom hemmets väggar.

Kåtan var också perfekt för ett nomadiserande liv, 
eftersom den vägde väldigt lite i förhållande till 
storleken. Stommen kunde ju lämnas kvar, 
eftersom den var så enkel att tillverka på varje ny 
plats man kom till. I praktiken kom man ofta 
tillbaka till samma ställen år efter år och då 
fanns ju redan en stomme färdig. På några 
minuter var kåtan uppsatt.

Tentipi AB
Vi är ett tälttillverkande företag med rötterna 
djupt i den lappländska myllan och den rika 
naturtradition som finns här uppe i norra Sverige, 
något som går igen i samtliga våra produkter.

Vi har alltsedan starten 1989 sett det som vår 
uppgift att förse våra kunder med tält och 
tillbehör av oöverträffad design och kvalitet.

Det handlar dock inte bara om själva 
utrustningen. Vi vill också bidra till att fylla allas 
vårt behov av samhörighet och mening. Att vistas 
i en tältkåta från Tentipi med dess genuina 
atmosfär och koppling till tider då vi levde 
närmare naturen kan ge oss dessa djupare 
värden.

Traditionell kåta på ryska tundran. Foto: Martin Falklind.

Innehåll
02 Introduktion

04 Vårt sortiment av tältkåtor

06 Tentipi® Classic

12 Tentipi® Event

23 Tillbehör till tält

24 Värme och matlagning

28 Aktivitetsutrustning

30 Vävar, beslag och reservartiklar

Vår unika design tillsammans med vår strävan att 
alltid hålla hög kvalitet på våra produkter och 
tjänster har resulterat i otaliga lovord, flera 
prestigefyllda kvalitetsutmärkelser och ett snabbt 
växande intresse för våra tält.
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Granit 21

Sidan 9

Zirkon bp – 5, 7, 9, 15                              Zirkon lätt – 5, 7, 9

Vårt sortiment av tältkåtor

Tentipi® Adventure 
Tältkåtor med mittstång

Vandring, kanotfärder, bil- och motorcykelturer, cykelsemester, bergsklättring, fiske, 
familjecamping – vad du än lockas av att göra i det fria, kan du göra det modernt och 
bekvämt med en Tentipi® Adventure-tältkåta.
Se vår separata Adventure-broschyr.

Tentipi® Classic 
Tältkåtor med trästänger

Festlokal eller skydd i genuin stil för alla årstider och alla sorters väder. Tentipi® 
Classic-tältkåtor älskas av människor, som vill frammana den romantiska 
nomadlivsstilen hemmavid – ha gäster under tälttak eller ett lusthus med öppen 
eld.

Tentipi® Event 
Stora tältkåtor

Imponerande, rymliga, flexibla och framför allt – annorlunda. Dessa tältkåtor 
med många charmerande, traditionella kännetecken har vi utvecklat till former 
och storlekar, som lämpar sig för allt från familjetillställningar till evenemang för 
tusentals människor.

AD
VE

NT
U

RE
CL

AS
SI

C
EV

EN
T

Granit 14

Sidan 8

Cirrus 40

Sidan 19

Stratus 72

Sidan 16

Onyx bp – 5, 7, 9                                 Onyx lätt – 5, 7, 9
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Våra tält innebär epokgörande 
framsteg – de kombinerar bärbarheten 
och stormsäkerheten hos dagens 
lättviktstält med bekvämligheten och 
hemkänslan hos traditionella tältkåtor. 
De är synnerligen lätthanterliga; de 
väger från bara 3,5 kg för 6 personer!

Våra Classic-tältkåtor är idealiska 
för festliga tillställningar, 
klubbverksamhet, privata 
trädgårdspartyn eller grillfester, 
för affärsevenemang eller 
sporttilldragelser och som 
turistcentra. Återknyt till en livsstil i 
det fria i autentisk nomadmiljö.

De kan vara platsen för bröllop, 
födelsedagar, stilfulla trädgårdsfester – 
och antal är inget problem. Upp till 
200 personer får plats vid bord i vår 
största Cirrus. Kopplar man ihop flera 
Stratus 72-tältkåtor ges plats för 
hundratals människor – eller till och 
med 1 000+.

Granit 21

Sidan 9

Cirrus 72

Sidan 20

Granit 40

Sidan 10

Nimbus 16

Sidan 22

Cirrus 200

Sidan 21

Zirkon bp – 5, 7, 9, 15                              Zirkon lätt – 5, 7, 9 Safir bp – 5, 7, 9            Safir lätt – 5, 7, 9

Cirrus 40

Sidan 19
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CLASSIC

TRIVS OCH VAR ANNORLUNDA – MED TENTIPI®!

Tentipi® Classic 
Tältkåtor med trästänger

Våra Classic-tältkåtor tilltalar 
moderna människor överallt, då de är 
annorlunda, har atmosfär och knyter 
an till svunna, enklare tider. De är 
baserade på samernas traditionella 
boningar och de nordamerikanska 
indianernas tält.

Ett annorlunda sätt att skapa trivsel för mellanstora grupper
Designen har vi moderniserat med hjälp av 
nutida teknologi – med bevarande av originalens 
mest elementära kännetecken. Man kan 
fortfarande slappna av runt en flammande brasa, 
omsluten av solida trästänger. Detta gör Tentipi® 
designen så attraktiv och positiv för 
välbefinnandet och gemenskapen.

Turistföretagare uppskattar dem som ”raststuga” 
och varm tillflyktsort. Många vill ha dem för fester 
och privata tillställningar på sin egen tomt. 

Classic-tältkåtor är mångsidiga och drar till sig 
uppmärksamhet – de passar utmärkt i alla  
marknadsföringssammanhang.

Våra Classic-tältkåtor är idealiska för festliga 
tillställningar, klubbverksamhet, privata 
trädgårdspartyn eller grillpartyn, för 
affärsevenemang eller sporttilldragelser och som 
turistcentra. Återknyt till en livsstil i det fria i 
autentisk nomadmiljö.
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TRIVS OCH VAR ANNORLUNDA – MED TENTIPI®!

Stänger – trästänger av allra högsta kvalitet. De 
är oerhört starka men ändå mycket lätthanterliga 
vid resningen. Det beror på att de är gjorda av 
bästa möjliga material – extremt senvuxen, 
barkad gran, som är lättare än fur. Till exempel är 
stängerna till Cirrus 72 gjorda av upp till 150-
åriga träd. Årsringarna är ofta så täta, att de 
nästan nuddar vid varandra. Följaktligen är 
stängerna inte bara enormt bärkraftiga, tätheten 
gör dem också mycket hållbara och röttåliga.

Konstruktion
Classic-tältkåtor reses snabbt utan stege! När 
stängerna knutits fast i duken, sveper man den 
helt enkelt runt ställningen!

Vår unika Tentipi® dörrkonstruktion förhindrar 
drag.

Ventilmössan har vikter i nederkanten, vilket 
hindrar den från att blåsa upp, och man kan 
justera den från marken.

Spikfästena är stålringsförstärkta.

Material
Väv – tjock, tålig, ventilerande, vattenavvisande 
bomull/polyesterblandning. Den är mycket 
slitstarkare än vanlig, billigare bomullsväv. Den 
låter ett varmt ljus sila igenom och den andas, 
vilket ger ett behagligt inneklimat och mindre 
kondens. Längst ner är tältduken förstärkt med 
50 cm rivtålig polyamid. Flamskyddad väv kan 
väljas när myndigheterna kräver det.

OBS! VÅRA CLASSIC-TÄLTKÅTOR KAN 
ANVÄNDAS ÅRET OM – MEN SNÖ MÅSTE 
SKOTTAS BORT FRÅN DUKEN OCH RUNT 
TÄLTKÅTAN.
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CLASSIC

GRANIT 14
En Classic-tältkåta för familjen
Tidlös och gemytlig, för upp till 22 personer sittande på 
skinn eller 16 på bänkar.

Granit 14 – den tåliga 
Classic-tältkåtan för 
familjer och grupper på 
upp till 22 personer.

• Autentisk

• Slitstark

• Gemenskapsstärkande

Detta ingår

• Duk
• Ventilmössa
• Packpåse
• Tältspikar
• Trästänger

Använd Granit 14 alla tider på året, njut av att 
sticka av från mängden, slappna av och ät 
bekvämt runt en öppen eld.

En person reser den på 15 minuter. Varken 
stege eller annan specialutrustning behövs.

Material
Standardväv – rekommenderas för både mindre 
och större tältkåtor. Det är ingen risk för brand, 
förutsatt att tältkåtan används korrekt.

Flamskyddad väv (FR) – ett alternativ om 
du bor i ett land, där myndigheterna kräver 
flamhämmande tältduk.

K23000 Granit 14 komplett
K23080 Granit 14 FR komplett
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Detta ingår

• Duk
• Ventilmössa
• Packpåse
• Tältspikar
• Trästänger

Oavsett väder har alla det varmt och skönt runt 
den flammande elden.

Trots dess storlek reser en person tältkåtan på 
25 minuter. Varken stege eller annan 
specialutrustning behövs.

Material
Standardväv – rekommenderas för både mindre 
och större tältkåtor. Det är ingen risk för brand, 
förutsatt att tältkåtan används korrekt.

Flamskyddad väv (FR) – ett alternativ om 
du bor i ett land, där myndigheterna kräver 
flamhämmande tältduk.

K22000 Granit 21 komplett
K22080 Granit 21 FR komplett 

GRANIT 21
Rymlig i traditionell stil
En tidlös Classic-tältkåta för upp till 34 personer 
sittande på skinn och 24 på bänkar – bekvämt och 
gemytligt.

Granit 21 – den stadiga 
Classic-tältkåtan för 
friluftsaktiviteter för 
grupper på upp till 34 
personer.

• Romantisk

• Robust

• Gemenskapsstärkande
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CLASSIC

GRANIT 40
En rymlig, romantisk Classic-tältkåta
Överraskande rymlig, för 30–40 personer sittande vid bord runt 
en brasa. Ändå behövs inte ens en stege för att resa den!

Granit 40 – den rymliga 
Classic-tältkåtan för 
evenemang i romantisk 
stil för större grupper.

• Romantisk

• Rymlig

• Gemenskapsstärkande Detta ingår

• Duk
• Ventilmössa
• Packpåse
• Tältspikar
• Trästänger

Med en diameter på 8,5 m rymmer Granit 40 
upp till 68 personer sittande på marken runt 
elden eller upp till 40 sittande vid bord – eller 
upp till 30 sovande.

Om man är på rörlig fot, är Granit 40 lätt att 
transportera med bil och släp och reses enkelt 
av två personer på en halvtimme. Varken stege 
eller annan specialutrustning behövs.

K21500 Granit 40 komplett 
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Material
Standardväv – rekommenderas för både 
mindre och större tältkåtor. Det är ingen risk för 
brand, förutsatt att tältkåtan används korrekt.

Önskas flamskyddad tältväv rekommenderar vi 
jämstora Cirrus 40 FR (se s. 19).

Evenemangspaket
Många av våra kunder vill ha autentiska tillbehör 
och möbler till sina tältkåtor. Därför har vi satt 
ihop produktpaket, som innehåller allt man 
behöver för ett lyckat evenemang.  

Evenemangspaket Granit 21
För 24 sittande på bänkar.

Offert nr 305 (Alt 1) 
Offert nr 306 (Alt 2)

K22000 1 Granit 21 komplett
41005 6 Fällbara bänkar
40010 1 Finnmarkshällen (Alt 1)
40006 1 Bamse mini (Alt 2)
40516 1 Muurikka 58
40512 1 Muurikka 48
40517 1 Skyddspåse 58
40513 1 Skyddspåse 48
40614 1 Gasol 58
40613 1 Gasol 48
40595 2 Stekspadar 45 cm
40565 1 Kaffekittel 8 liter
40570 1 Kaffekittel 3,5 liter
42550 1 Klyvyxa
40045 12 Fotogenlyktor
40046 6 Lykthållare

Ordna aktiviteter med hjälp av 
Aktivitetspaketet (se s. 29).

Evenemangspaket Granit 40
För 40 personer sittande vid bord.

Offert nr 303 (Alt 1) 
Offert nr 304 (Alt 2)

K21500 1 Granit 40 komplett
41005 10 Fällbara bänkar
41006 5 Fällbara bord
40010 1 Finnmarkshällen (Alt 1)
40006 1 Bamse mini (Alt 2)
40520 1 Muurikka 100
40516 1 Muurikka 58
40534 1 Skyddspåse 100
40517 1 Skyddspåse 58
40532 1 Gasol 100
40614 1 Gasol 58
40595 2 Stekspadar 45 cm
40565 1 Kaffekittel 8 liter
40570 1 Kaffekittel 3,5 liter
42550 1 Klyvyxa
41071 1 Gasolvärmare T 14–36 kW
40045 24 Fotogenlyktor
40046 12 Lykthållare

Ordna aktiviteter med hjälp av 
Aktivitetspaketet (se s. 29).

Tältmodell 14 FR 14 21 FR 21 40

Vikt duk (kg) 19 26 47

Antal sittande på golv 18–22 27–34 56–68

Antal sittande på bänkar 12–16 18–24 40

Antal sovande 9 17 30

Täckt yta 19,5 m2 29,2 m2 57,0 m2

Diameter 5,0 m 6,1 m 8,5 m

Total höjd 4,2 m 4,9 m 5,4 m

Detta ingår

• Duk
• Ventilmössa
• Packpåse
• Tältspikar
• Trästänger
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EVENT

Tentipi® Event 
Stora tältkåtor

Stämningsfulla, rymliga, flexibla och framför 
allt – annorlunda. Dessa tältkåtor med många 
charmerande, traditionella kännetecken har 
vi utvecklat till former och storlekar, som 
lämpar sig för allt från familjetillställningar 
till evenemang för tusentals människor. Det 
patenterade monteringssystemet gör tältkåtorna 
både stabila och enkla att resa – oavsett 
storlek.

Nöje, glädje, gemenskap – 
för familjetilldragelser eller 
evenemang med sittplatser 
för 1 000+.

Se en av dessa tältkåtor och du kommer att få ett 
leende på läpparna. Gå in i en och du förstår varför. 
Nöje, glädje och gemenskap är nyckelorden för 
de här rymliga tälten. Du börjar omedelbart trivas, 
samtala och umgås – på ett avslappnat sätt.

Därför är våra stora tältkåtor så populära hos 
eventorganisatörer och privata festarrangörer.

Alla älskar atmosfären, rymligheten, flexibiliteten och, 
framför allt, att de är annorlunda. Man älskar den 
historiska kopplingen till nomadernas traditionella 
tält, en koppling som eggar fantasin och ger varje 
tilldragelse det där extra – ett evenemang med 
känsla!

I affärslivet fångar våra stora tältkåtor 
uppmärksamheten på ett mycket positivt sätt. De 
får människor att lägga märke till dig och komma 
ihåg dig.

Att använda en Cirrus- eller Stratus-tältkåta, på en 
mässa till exempel, ger dig en stor fördel, när det 
gäller att väcka kundernas intresse. Jämfört med 
fasta byggnationer är de också mer praktiska; de är 
lättare att resa och kostnadseffektiva.

Cirrus och Stratus är starka, stabila konstruktioner för 
aktiviteter av de mest skilda slag. De kan användas 
som turistcafé, utställningsmonter eller annorlunda 
matsal på säljkonferenser eller klubbarrangemang. 

De kan vara en inspirerande servering för 
deltagarna i företagets teambuildingövningar, 
med människor som äter och har trevligt runt 
en flammande brasa … Den cirkelrunda formen 
inbjuder verkligen till gemenskap.

De kan vara platsen för bröllop, födelsedagar, 
stilfulla trädgårdsfester – och antal är inget 
problem. Upp till 200 personer får plats vid 
bord i vår största Cirrus. Kopplar man ihop flera 
Stratus 72-tältkåtor ges plats för hundratals 
människor – eller till och med 1 000+.

Atmosfären är unik, full av stämning, 
minnesvärd – och väldigt kul.
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GÖR DET TILL EN UPPLEVELSE – MED TENTIPI®!

Material
Väv – tjock, tålig, ventilerande, vattenavvisande bomull/
polyesterblandning. Den är mycket slitstarkare än 
vanlig, billigare bomullsväv. Den låter ett varmt ljus 
sila igenom och den andas, vilket ger ett behagligt 
inneklimat och mindre kondens. Längst ner är tältduken 
förstärkt med 50 cm rivtålig polyamid. Flamskyddad väv 
kan väljas när myndigheterna kräver det.

Stänger – trästänger av allra högsta kvalitet. De är 
oerhört starka men ändå mycket lätthanterliga vid 
resningen. Det beror på att de är gjorda av bästa 
möjliga material – extremt senvuxen, barkad gran, som 
är lättare än fur. Till exempel är stängerna till Cirrus 72 

gjorda av upp till 150-åriga träd. Årsringarna är 
ofta så täta, att de nästan nuddar vid varandra. 
Följaktligen är stängerna inte bara enormt 
bärkraftiga, tätheten gör dem också mycket 
hållbara och röttåliga.

Konstruktion
Den höga styrkan hos Cirrus- och Stratus-
tältkåtorna beror på den patenterade 
konstruktionen med tvärstag. Därför kan de vara 
så rymliga och samtidigt stabila.

Viktigt är också att de bärande stängerna 
inte sticker ut i toppen. Därigenom hindras 

regnvatten från att rinna ner längs stängerna och 
in i tältkåtan. Det traditionella utseendet skapas 
med extra stänger monterade i toppen.

Duken är sydd till ett enda stycke för maximal 
stormtålighet. Detta tillsammans med 
tvärstagskonstruktionen bidrar till att säkerställa 
stabilitet i stark blåst och snö.

Ventilmössan har vikter i nederkanten, vilket 
hindrar den från att blåsa upp, och man kan 
justera den från marken.

Spikfästena är stålringsförstärkta.

Cirrus- och Stratus-tältkåtor har två dörrar.

VÅRA EVENT-TÄLTKÅTOR KAN ANVÄNDAS 
ÅRET OM – MEN SNÖ MÅSTE SKOTTAS 
BORT FRÅN DUKEN OCH RUNT TÄLTKÅTAN.

Foto: The Stunning Tents Company, England.
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EVENT

Bröllop och fester
En speciell dag,  
en magisk upplevelse ...

Festivaler
Kreativ, inspirerande, avslappnad atmosfär ...

Idrottsevenemang
... med extra accent

Företagsarrangemang
Originellt, nordiskt och minnesvärt för företagets gäster ...

Skapa intryck

Stämningsfullt, uppseendeväckande, funktionellt ...
Ett flexibelt och lukrativt tält för alla årstider och alla sorters arrangemang
Med mångsidigheten hos Stratus 72 är det bara fantasin som sätter gränser för vad du kan skapa.

Foto: The Stunning Tents Company, England. Foto: The Stunning Tents Company, England.

Foto: Kenneth Edin, Stugun, Sverige.Foto: The Stunning Tents Company, England.
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Charmigt boende
… när alla ordinarie campingstugor är fullbokade

Utökad kapacitet
Fler bäddar, större samlingslokal eller annorlunda servering när 
konferensen är större än de ordinarie resurserna …

Tjäna mer

Stämningsfullt, uppseendeväckande, funktionellt ...
Ett flexibelt och lukrativt tält för alla årstider och alla sorters arrangemang
Med mångsidigheten hos Stratus 72 är det bara fantasin som sätter gränser för vad du kan skapa.

Du har behovet – vi har 
Stratus 72 
Höj- och sänkbara sidor ger unik flexibilitet

 
 
Du är företagaren eller arrangören med många idéer och olika behov. 
Ibland räcker inte de egna resurserna till, men det lönar sig inte att 
investera i fasta byggnader. Ibland vill du bjuda på något utöver det 
vanliga, något som väcker förtjusning och stannar kvar i minnet på 
gästerna eller kunderna. Ibland vill du locka till dig människor genom 
att avvika från det ordinära.

Då kan originella och mångsidiga Stratus 72 vara tältet, som 
tillgodoser dina behov och hjälper dig att förverkliga dina idéer.

Och skulle du någon gång behöva ännu större rum, anlitar du bara 
ett Tentipi Official Rental-företag, så har de resurserna och hjälper dig 
också att koppla ihop flera Stratus 72-tältkåtor … eller varför inte själv 
hyra ut ditt tält, när du inte behöver det i din verksamhet?

Med en Stratus 72-tältkåta bland dina inventarier mångdubblar du 
dina möjligheter. Läs mer om detta ovanliga tält på nästa uppslag.

Vid många tillställningar tillförs en extra dimension, om gästerna får 
möjlighet att övernatta i våra mindre enstångstältkåtor. De finns i flera 
storlekar. Du kan läsa om dem i vår separata Adventure-broschyr.

Foto: The Stunning Tents Company, England.

Foto: The Stunning Tents Company, England.
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STRATUS 72
Låt fantasin flyga …
För total flexibilitet – en stor tältkåta, som kan omformas 
för alla sorters evenemang, små som stora, året om.

Tältsmärting beigebrun 
(se Vävar på s. 30)

Nu har du ännu fler 
möjligheter att tillmötesgå 
de mest varierande krav.

Tentipi® patent, mönsterskydd, upphovsrättsskydd

Är det ett tält? Är det ett tält omgivet av en 
täckt gång? Är det ett lusthus?

Det är alla tre – det är vad du vill att det 
skall vara – det är det unika och flexibla 
Stratus 72-tältet.

Stratus 72 är fantastisk för produktvisningar 
och nylanseringar, som turistbyrå, för 
underhållning, stilfulla trädgårdsfester och 
romantiska kvällsbjudningar, som start- och 
målplats för orienteringstävlingar …

Man kan koppla samman Stratus 72-tältkåtor 
till många olika formationer beroende på slag 
av tillställning – stora företagsfestligheter, 
bröllopsfester, konferenser och utställningar, 
konserter etc.

TSM 400 FR Super P grov

Foto: Kenneth Edin, Stugun, Sverige.
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Tent model  72 72 (roof up)

Weight of canvas (kg) 82 –

No of seats at tables 72 128

No of sleeping people 50 70

Covered area 83 m2 132 m2

Diameter 10,3 m 13 m

Height 8 m –

Max pole length 8,25 m –

Stratus 72 är vår originella och mycket populära 
tältkåta för alla sorters aktiviteter, sommar som 
vinter.

Den är baserad på Cirrus 72 och har alla dess 
fördelar och mer därtill. Den är konstruerad så 
att duken kan fällas upp till ett brätte, som på en 
jättehatt, vilket ger luftcirkulation och skugga 
under heta dagar.

Detta betyder att man får ett ännu större, 
skyddat rum för servering, underhållning eller 
utställningar. Med brättet helt eller delvis uppfällt 
kan man se uppställda varor och allt som pågår 
inne i tältkåtan, vilket lockar gäster och besökare 
att komma och delta.

Det utvidgade utrymmet kan också förses med 
väggar för skydd mot väder och vind.

Material
Standardväv – rekommenderas för både mindre 
och större tältkåtor. Det är ingen risk för brand, 
förutsatt att tältkåtan används korrekt.

Flamskyddad väv (FR) – ett alternativ om du bor 
i ett land, där myndigheterna kräver 
flamhämmande tältduk.

Tältmodell  72 72 (uppfälld)

Vikt duk (kg) 82 –

Antal sittande vid bord 72 128

Antal sovande 50 70

Täckt yta 83,0 m2 132,0 m2

Diameter 10,3 m 13,0 m

Total höjd 7,4 m –

Maximal stånglängd 8,25 m –

Konstruktion
Det exklusiva monteringssystemet gör Stratus 72 
mycket starkare än Classic-tältkåtorna. Faktum 
är, att detta är en av de starkaste 
tältkonstruktioner som finns, med extrastänger 
som ger stöd åt brättet, när hattformen används. 
Duken har expansionskilar, som gör det möjligt 
att fälla upp den till ett brätte.

Trots att Stratus 72 är enastående och 
iögonfallande i sig själv, är den mest känd för sin 
möjlighet till sammankoppling med andra 
Stratus-tältkåtor. Man kan koppla ihop flera och 
få sittplatser för 300, 500, 1 000+, med andra 
ord skapa verkligt stora konstruktioner för varje 
slag av fritids- eller kommersiell aktivitet i det 
fria.

VIKTIGT! Sammankoppling av flera stora tältkåtor 
kräver speciell utbildning.

Evenemangspaket Stratus 72
För 72 personer sittande vid bord.

Offert nr 301

K20503 1 Stratus 72 komplett
21025 1 Lös dörr
41005 18 Fällbara bänkar
41006 9 Fällbara bord
40005 1 Bamse max
40007 1 Bamse klaffbord
40520 1 Muurikka 100
40516 1 Muurikka 58
40534 1 Skyddspåse 100
40517 1 Skyddspåse 58
40532 1 Gasol 100
40614 1 Gasol 58
40595 2 Stekspadar 45 cm
40565 1 Kaffekittel 8 liter
40570 1 Kaffekittel 3,5 liter
42550 1 Klyvyxa
41071 2 Gasolvärmare T 14–36 kW
40045 24 Fotogenlyktor
40046 12 Lykthållare

Ordna aktiviteter med hjälp av 
Aktivitetspaketet (se s. 29).

Evenemangspaket
Många av våra kunder vill ha autentiska tillbehör 
och möbler till sina tältkåtor. Därför har vi satt 
ihop produktpaket, som innehåller allt man 
behöver för ett lyckat evenemang.

Utmärkande kännetecken
• Vädertålig
• Gemenskapsstärkande
• Lätthanterlig
• Reses av två personer –

utan maskiner
• Mångfunktionell
 
Detta ingår

• Duk • Ventilmössa • Packpåse • Tältspikar
• Trästänger med förmonterade kopplingsbeslag

Tillbehör (se s. 23)

• Lös dörr • Väggset

K20503 Stratus 72 komplett
K20583 Stratus 72 FR komplett

Foto: The Fire Within, Holland. Foto: The Stunning Tents Company, England.
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CIRRUS
Plats för en större vision …
Tålig, mångsidig och med sittplatser för 40, 72, 200 i effektfull stil …

Tältsmärting beigebrun

Vilken storlek du än 
väljer, ger dig Cirrus 
en ytterst stabil, 
funktionell och 
tilltalande miljö för 
din aktivitet. Denna 
inramning kan bara 
förstärka din profil. Cirrus är mycket kostnadseffektiv jämfört med 

fasta byggnationer.

Man får en täckt yta på 53–176 kvadratmeter, 
och ändå är Cirrus lätt att resa på grund av 
det patenterade monteringssystemet med 
förmonterade kopplingsbeslag. Det är en stor 
bonus – inte bara när tältkåtan används som 
utställningsmonter.

Cirrus är ytterst mångsidig. Den kan användas 
som turistcafé eller utställningsmonter, som 
matsal på säljkonferensen eller för 
klubbarrangemang med unik atmosfär. Den 
kan vara servering för deltagarna i företagets 
teambuildingövningar; upp till 200 personer 
kan sitta vid bord runt en flammande brasa 
och äta och ha trevligt … Den cirkelrunda 
formen inbjuder verkligen till gemenskap.

Material
Standardväv – rekommenderas för både mindre 
och större tältkåtor. Det är ingen risk för brand, 
förutsatt att tältkåtan används korrekt.

Flamskyddad väv (FR) – ett alternativ om du bor 
i ett land, där myndigheterna kräver 
flamhämmande tältduk.

Konstruktion
Det exklusiva monteringssystemet gör Cirrus 
ännu stabilare än Classic-tältkåtorna. Faktum är, 
att detta är en av de starkaste tältkonstruktioner 
som finns.

TSM 400 FR

Utmärkande kännetecken
• Vädertålig
• Gemenskapsstärkande
• Lätthanterlig
• Reses av två personer –

utan maskiner
 
Detta ingår

• Duk • Ventilmössa • Packpåse • Tältspikar
• Trästänger med förmonterade kopplingsbeslag

Tillbehör (se s. 23)

• Lös dörr

Super P grov 
(se Vävar på s. 30)

Cirrus 72 vid exklusiv handelshögskola. Foto: The Stunning Tents Company, England.
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Tältmodell  40

Vikt duk (kg) 46

Antal sittande vid bord 40

Antal sovande 30

Täckt yta 53,0 m2

Diameter 8,25 m

Total höjd 5,5 m

Maximal stånglängd 6,35 m

Evenemangspaket Cirrus 40
För 40 personer sittande vid bord.

Offert nr 313 (Alt 1) 
Offert nr 314 (Alt 2)

K21600 1 Cirrus 40 komplett
41005 10 Fällbara bänkar
41006 5 Fällbara bord
40010 1 Finnmarkshällen (Alt 1)
40006 1 Bamse mini (Alt 2)
40520 1 Muurikka 100
40516 1 Muurikka 58
40534 1 Skyddspåse 100
40517 1 Skyddspåse 58
40532 1 Gasol 100
40614 1 Gasol 58
40595 2 Stekspadar 45 cm
40565 1 Kaffekittel 8 liter
40570 1 Kaffekittel 3,5 liter
42550 1 Klyvyxa
41071 1 Gasolvärmare T 14–36 kW
40045 24 Fotogenlyktor
40046 12 Lykthållare

Ordna aktiviteter med hjälp av 
Aktivitetspaketet (se s. 29).

CIRRUS 40
 
Mångsidighet är grundtanken för Cirrus 40.  
Det finns utrymme för 40 personer sittande vid bord.

Tentipi® patent, upphovsrättsskydd

För maximal flexibilitet kan tältsidan mitt emot 
dörröppningen rullas upp till en 1, 8 m hög 
och 4 m bred öppning.

Detta förenklar genomströmningen av stora 
mängder utställningsbesökare; det ger gästerna 
på ett party utmärkt utsikt; öppningen kan vara 
startpunkten på en skidtävling. Det betyder 
också att man kan ansluta till andra tältkåtor vid 
stora evenemang. Exempelvis kan man med 
lätthet använda Cirrus 40 som kök för att betjäna 
flera sammankopplade Stratus 72-tältkåtor. Eller 
så kan man använda den som entré/välkomst-
hall, garderob, lagerutrymme, sällskapsrum, 
tilläggsbyggnad etc. Den rymmer 40 personer vid 
bord.

Cirrus 40 är ett utmärkt alternativ till Granit 40 
för evenemang, där tungt snöfall kan förväntas.

Den är lätthanterlig. Den har ett patenterat 
monteringssystem med förmonterade 
kopplingsbeslag, så att två personer kan resa 
Cirrus 40 på mindre än en timme, utan maskiner. 

K21600 Cirrus 40 komplett
K21680 Cirrus 40 FR komplett

Vid Sunne golfklubb.
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EVENT Tältmodell  72

Vikt duk (kg) 82

Antal sittande vid bord 72

Antal sovande 50

Täckt yta 83,0 m2

Diameter 10,3 m

Total höjd 7,4 m

Maximal stånglängd 8,25 m

CIRRUS 72
 
Rymlig, okomplicerad, lätt att resa.  
Plats för 72 personer sittande vid bord.

Tentipi® patent, upphovsrättsskydd

Evenemangspaket Cirrus 72
För 72 personer sittande vid bord.

Offert nr 302

K21002 1 Cirrus 72 komplett
21025 1 Lös dörr
41005 18 Fällbara bänkar
41006 9 Fällbara bord
40005 1 Bamse max
40007 1 Bamse klaffbord
40520 1 Muurikka 100
40516 1 Muurikka 58
40534 1 Skyddspåse 100
40517 1 Skyddspåse 58
40532 1 Gasol 100
40614 1 Gasol 58
40595 2 Stekspadar 45 cm
40565 1 Kaffekittel 8 liter
40570 1 Kaffekittel 3,5 liter
42550 1 Klyvyxa
41071 2 Gasolvärmare T 14–36 kW
40045 24 Fotogenlyktor
40046 12 Lykthållare

Ordna aktiviteter med hjälp av 
Aktivitetspaketet (se s. 29).

Cirrus 72 är vår första stora tältkåta med 
patenterat beslagssystem, som säkerställer 
hållfastheten och förenklar monteringen.

Extradörren fyller behovet av reservutgång eller 
bakdörr.

Cirrus 72 har blivit förstahandsvalet för en 
mängd aktiviteter året runt på grund av den 
stabila konstruktionen, lätthanterligheten, 
rymligheten, möjligheten att ha en öppen eld och 
för att den påminner oss om våra rötter.

En full busslast med turister kan serveras 
bekvämt vid bord i en Cirrus 72-tältkåta.

Den har två likadana dörrar mitt emot varandra.

Den är lätthanterlig. Den har ett patenterat 
monteringssystem med förmonterade 
kopplingsbeslag, så att två personer kan resa 
Cirrus 72 på mindre än två timmar, utan 
maskiner.

Den enklare designen reducerar också kostnaden 
jämfört med Stratus 72.

K21002 Cirrus 72 komplett
K21082 Cirrus 72 FR komplett
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Tältmodell  200

Vikt duk (kg) 130

Antal sittande vid bord 200

Antal sovande 100

Täckt yta 176,0 m2

Diameter 15,0 m

Total höjd 11,0 m

Maximal stånglängd 12,5 m

Evenemangspaket Cirrus 200
För 144 personer sittande vid bord. 
Offert nr 300

K20000 1 Cirrus 200 komplett
21025 1 Lös dörr
41005 36 Fällbara bänkar
41006 18 Fällbara bord
40005 1 Bamse max
40007 2 Bamse klaffbord
40520 1 Muurikka 100
40516 1 Muurikka 58
40534 1 Skyddspåse 100
40517 1 Skyddspåse 58
40532 1 Gasol 100
40614 1 Gasol 58
40595 3 Stekspadar 45 cm
40565 2 Kaffekittlar 8 liter
40570 2 Kaffekittlar 3,5 liter
42550 1 Klyvyxa
41071 3 Gasolvärmare T 14–36 kW
40045 48 Fotogenlyktor
40046 18 Lykthållare

Ordna aktiviteter med hjälp av 
Aktivitetspaketet (se s. 29).

Cirrus 200 fångar uppmärksamheten vid vilket 
evenemang som helst.

Så vitt vi vet, är detta världens största tältkåta.

Med 176 kvadratmeter täckt yta ger den plats för 
upp till 200 personer sittande vid bord, och den 
är ett bekvämt alternativ för utställningar, 
turistcentra och middagar med dans.

Faktum är, att den kan användas för samma 
ändamål som Cirrus 72 (men den rymmer 
dubbelt så många människor).

Den har samma (men starkare) patenterade 
monteringssystem med förmonterade 
kopplingsbeslag som de andra Cirrusmodellerna, 
så att två personer kan resa den på ett riktigt 
sätt.

På grund av den avsevärt större storleken har 
Cirrus 200 emellertid en mycket tyngre 
trästomme, vilket betyder att man behöver en 
kran för att resa den.

K20000 Cirrus 200 komplett
K20080 Cirrus 200 FR komplett

CIRRUS 200
 
Enorm, hisnande.  
Utrymme för 200 personer sittande vid bord.

Tentipi® patent, upphovsrättsskydd
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EVENT

NIMBUS 16
För känslan – hemma eller i affärsverksamheten …

Mycket mer än ett skydd – den är ett uppseendeväckande rum för 
handel eller nöje.

Evenemangstältet 
för människor 
med stilkänsla.

Tentipi® mönsterskydd, upphovsrättsskydd

Nimbus 16 är originell och rolig och den 
utmärker sig.

Med andra ord, den är allt du själv vill vara, när 
du har bjudningar för dina vänner, reser med ditt 
företag eller visar upp dina produkter på en 
marknad eller mässa.

Dessa är alla typiska användningsområden för 
den originella Nimbus-tältkåtan – antingen man 
låter den vara öppen runt om eller använder 
vindskyddet, som finns som tillbehör.

I trädgården är den ett häftigt lusthus för 
bjudningar sommartid. På säljturnén är den ett 
marknadsstånd, som skiljer sig från mängden – 
och ger dig så många kreativa marknads-
föringsalternativ.

Vad du än använder den till, blir Nimbus 16 ditt 
skyddade rum på ett sätt som framkallar 
förtjusning och gör att man lägger märke till dig.

Material
Standardväv – rekommenderas för både mindre 
och större tältkåtor. Det är ingen risk för brand, 
förutsatt att tältkåtan används korrekt.

Flamskyddad väv (FR) – ett alternativ om du bor 
i ett land, där myndigheterna kräver 
flamhämmande tältduk.

Konstruktion
Diameter: 5,5 m

Höjd under brätte: ca 1,9 m

De starka trästängerna och det säkra 
monteringssystemet gör Nimbus 16 stabil och 
attraktiv var man än sätter upp den.

Utmärkande kännetecken
• Smakfull och uppseendeväckande
• Vindtålig
 
Detta ingår
• Duk • Packpåse • Tältspikar • Trästänger med 
förmonterade kopplingsbeslag

Tillbehör

• Vindskydd

K20990 Nimbus 16 komplett
K20980 Nimbus 16 FR komplett

Tältsmärting beigebrun 
(se Vävar på s. 30)

TSM 400 FR
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Tillbehör till tält

Lös dörr
Dörren faller tillbaka varje gång någon 
passerat. Det ger bättre värme och 
mindre drag. Monteras på utsidan.

Passar till Stratus 72, Cirrus 200, 
Cirrus 72 och Cirrus 40.

21025 Lös dörr

Flamskyddad tältväv
21085 Lös dörr FR

Stratus 72 Brättestvärstag
Placeras nära Stratus 72-tältkåtans 
brätteskant. Effekter:

• Brättet hålls snyggt sträckt mellan de nio 
takstängerna. Det allmänna intrycket blir 
bättre och vattensäckar elimineras. Detta 
uppnås genom att sekundärstängerna 
läggs ovanpå brättestvärstagen.

• Med brättestvärstag möjjliggörs 
användning av väggset, när brättet är 
uppfällt.

Består av 1 st tvärstag av barkad granstång 
och stål, 2 st fästen och 2 st 
upphängningsanordningar för 
sekundärstängerna. Beställ 9 stycken för att 
nå runt hela brättet.

20530 ST 72 Brättestvärstag

Stratus 72 Väggar
Väggar för en uppfälld Stratus 72, med 
lutande sidor som harmonierar med 
tältkåtan. Väggarna hängs i brättestvärstag 
(separat tillbehör) runt Stratus 72-tältkåtans 
hela uppfällda brätteskant. Resultatet blir ett 
mycket större, vindskyddat rum. 

Nio stycken, i valfri kombination, krävs för att 
omsluta Stratus 72.

6. K20517  ST 72 Väggset komplett
7. 20517  ST 72 Vägg enkel
8. 20518  ST 72 Vägg entré

Flamskyddad tältväv
6. K20538  ST 72 FR Väggset komplett
7. 20537  ST 72 FR Vägg enkel
8. 20538  ST 72 FR Vägg entré

Fotogenlykta
Mycket hållbar och stabil lykta med hög 
ljusstyrka och utan fladdrande låga. Sotar 
ej. Med värmetåligt glas; extremt 
vindsäker, läckagesäker och utan skarpa 
kanter.

Tankvolym: 3,4 dl. Bränntid: 20 timmar. 
Veke: 130x5 mm. Ljusstyrka: 3,5 cd. 
255 mm hög. 530 g.

4. 40045 Fotogenlykta 

Lykthållare

Häng lyktan på en stolpe med hjälp av 
lykthållaren.

5. 40046 Lykthållare

Fällbar bänk och fällbart bord
Tentipi® mönsterskydd, upphovsrättsskydd

Möbler med funktion och atmosfär. Med sin 
snitsiga vildmarksdesign blir de en del av 
upplevelsen. Fälls ihop på några sekunder, 
kräver liten lagringsyta. Stabila för fasta 
arrangemang, flexibla när man behöver flytta 
ofta. Tillverkade av formstabil limfog.

Möbler för Cirrus 72 blir en ca 1,6 m hög 
trave med samma yta som ett bord. Trots 
fällbarheten är de stabilare än fasta möbler! 
Levereras inoljade. Bordets mått: 200x70 cm.

1. 41005 Fällbar bänk
2. 41006 Fällbart bord

Renskinn de luxe
Garvat renskinn med silikonbelagd baksida. 
Tål väta betydligt bättre än torkat renskinn. 
Luktar inte.

3. 43050 Renskinn de luxe



24

1

2

3

B
C

D

E

G

A

EVENT

F

Bamse max
Rustik, gedigen eldstad för stilenlig inredning 
i Event-tältkåtor eller för uteplatser. Praktisk 
funktion; ger rätt stämning för lyckade 
arrangemang.

Knuttimrad träsarg. Svängbar arm för 
kaffepanna eller Muurikkahäll. Eldlådan av 
kraftig plåt skyddar träsargen. Den kräver 
endast ett tunt lager grus, vilket gör det 
relativt enkelt att flytta eldstaden. Levereras 
färdigmonterad.

120x150x80 cm.  
Eldlåda: 32 kg. Sarg: 35 kg.

1. 40005 Bamse max

Bamse klaffbord

Upp till tre stycken kan monteras på Bamse max. 
Gångjärn gör att klaffborden kan fällas upp eller 
ner alltefter behov.

2. 40007 Bamse klaffbord

Bamse mini
Som Bamse max fast mindre. I första hand 
avsedd för Granit 21, Granit 40 och Cirrus 40.

80x80x63 cm. Väger totalt 35 kg.

3. 40006 Bamse mini

Finnmarkshällen
Med Finnmarkshällen blir även en avancerad middag enkel att laga 
till över öppen eld. De tre armarna (A) bär stek- och kokkärl, vilka 
lätt kan vikas in över elden för tillagning och varmhållning av 
maten. Muurikka 100 kan placeras på de tre hornen (B). Muurikka 
48 och 58 kan läggas på den speciella ringen (C) och svängas in 
över elden även när Muurikka 100 används. Fisk kan flamhalstras 
på plankorna (D).

Självdraget underifrån (E) ger bättre förbränning, mindre rök och 
lägre vedåtgång. Bottnens lutning (F) håller veden samlad. Askan 
faller i den utdragbara lådan (G) under eldstaden.

Hoppackad 83x83x28 cm. 32 kg.

Komplett enligt bilden (kaffekittlar och stekhäll ingår ej).

40010 Finnmarkshällen

Värme och matlagning
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Hekla 30
Tentipi® mönsterskydd, upphovsrättsskydd

Tack vare sin storlek kan man elda rejäla brasor i den. Passar t.ex. för 
eldning och matlagning i Granit 14 och Granit 21. 

510x320x170 mm. 3 950 g. Hopfälld endast 485x170x30 mm.

40015 Hekla 30
40018 Skyddspåse Hekla 30

Gasolvärmare
Gasolutrustning levereras som standard med 
norsk/svensk ”industrikoppling”.

I övriga länder kan annan koppling krävas.

Gasolvärmare Term 14–36 kW

Ett flaggskepp bland värmefläktar med 
reglerbar effekt mellan 14 och 36 kW!

Automatisk start och termostatstyrning för 
bekvämast möjliga bruk. Reduceringsventil 
och slang medföljer.

Vi rekommenderar en komplettering med vår 
”Flerflaskanslutning” för maximal effekt.

4. 41071 Gasolvärmare Term 14–36 kW

Flerflaskanslutning

Effekten kan ökas om man samtidigt kopplar 
flera flaskor till värmaren. Det behövs en 
anslutning för varje extra flaska. Då behöver man 
inte byta flaskor så ofta heller. För att förhindra 
att ventilerna fryser behövs en flaska med 
anslutning för varje 2 kg använd gas per timme.

5. 41066 Flerflaskanslutning

Elden

Elden har varit människans följeslagare sedan 
urminnes tider. Den har skänkt värme och skydd 
och hjälpt oss att överleva. Runt eldstaden har 
vi knutit vänskapsband, berättat historier för 
varandra och funnit stillhet. Med en eldstad 
i tältkåtans mitt skapas den trivsel, som en 
knastrande brasa alltid skänkt, och röken 
försvinner ut genom rököppningen i tältkåtans 
topp.

En öppen eld har alltid varit en central del av den 
här typen av tält och kan användas säkert, om 
man bara följer vissa riktlinjer.
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Muurikkahällar
I Muurikkahällarnas hemland Finland är kolgrillen 
föråldrad. Där finns i stället ungefär en miljon 
Muurikkaanvändare!

Hällen ställs över elden eller gasolbrännaren när 
alla är samlade. Snabbt och enkelt lagas maten 
till utan att någon blir utanför gemenskapen. Den 
som vill kan lägga dit sin egen specialitet. 
Pannkaka med sylt och grädde fixas lätt som 
efterrätt.

Hällen är svagt skålformad. Tillsammans med 
tjockleken garanterar det en jämn spridning av 
värmen. Skålformen behåller vätskan och gör det 
enkelt att ösa. Muurikka 48, 58 och 100 cm har 
ben som enkelt skruvas fast under hällen.

Det finns många skäl till att Muurikkahällen är 
det vettigaste alternativet för matlagning i det 
fria.

Fördelar

• Allt på en gång, snabbt, rekordenkelt. Håller 
livet ut!

• Stekegenskaperna och ytans livslängd är 
desamma som hos gjutjärnspannor

• Inga giftiga tändvätskor och dammigt kol
• Gemenskap under matlagningen
• Köttet behåller sin saftighet
• Hög ”atmosfärfaktor”

Värmekällor

• Gasol, eld, grillkol, el

Klarar av

• Kotletter, fisk
• Woka grönsaker
• Grillspett
• Grädda bröd
• Grädda pannkaka
• Såser och mycket mer

Det är roligt och 
enklare än man anar 
att laga mat över 
öppen eld. 

Aldrig smakar väl maten så gott som 
vid en sprakande brasa. Det är 
förbluffande enkelt att laga mat över 
öppen eld, faktiskt lättare än på elspis, 
sedan man väl lärt sig att elda. Vårt 
matlagningssortiment öppnar 
möjligheten att på ett praktiskt och 
okomplicerat sätt tillaga allt från 
enklare måltider till avancerade 
festmiddagar ute i det fria.

Muurikka 100+

För proffs! Imponerande kapacitet! Över 
gasolbrännare eller öppen eld klarar man att 
förse en kontinuerlig ström av hungriga 
människor med mat. För ”utecatering” är 
Muurikka 100+ det enda vettiga alternativet. 
Tusentals kockar runtom i världen har tacksamt 
välkomnat hällen.

Effektivt vindskydd fastsvetsat under hällen. 
Långa ben och fästen för gasolbrännare. 
Diameter 100 cm.

1. 40612 Muurikka 100+

Muurikka 100

Som Muurikka 100+ men utan vindskydd.

2. 40520 Muurikka 100

Muurikka 58

Lämplig för mindre grupper. Den mest praktiska 
modellen, eftersom storleken ger bättre plats för 
samtidig tillagning av flera råvaror. Diameter 
58 cm.

3. 40516 Muurikka 58
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Muurikka 48

Lämplig för en liten grupp på tre till fyra personer. 
Diameter 48 cm.

4. 40512 Muurikka 48

Stekspade 45 cm

Lång stekspade i utmärkt stål.

5. 40595 Stekspade 45 cm

Skyddspåse

Skyddspåse med plats för t.ex. häll, 
gasolbrännare och stekspade.

6. 40534 Skyddspåse 100
6. 40517 Skyddspåse 58
6. 40513 Skyddspåse 48

Picknick Muurikka i påse

Lämplig för ett par personer. Långt, fällbart skaft. 
Samma perfekta stekegenskaper som hos de 
större hällarna. Komplett med snygg och hållbar 
skyddspåse i corduraväv. (Påsen kan inte köpas 
separat.)

7. 40620 Picknick Muurikka i påse

Gasolbrännare
Alternativ till öppen eld under hällen. Bekväm 
arbetshöjd. Lågtrycksventil ingår. 
Reduceringsventil ingår inte.

Gasol 100

Effekt ca 14,75 kW. Dubbelt system. Utan 
inbyggt vindskydd.

40532 Gasol 100

Gasol 58

Effekt ca 10,77 kW. Dubbelt system. Med inbyggt 
vindskydd!

8. 40614 Gasol 58

Gasol 48

Effekt ca 6,94 kW. Med inbyggt vindskydd!

9. 40613 Gasol 48

Gasolsats

Gasolslang 0,8 m med anslutningar 9 mm, 
slangklämma och reduceringsventil.

10. 40619 Gasolsats

Grilltång trä
11. 40615 Grilltång trä

Kaffekittel 8 liter
12. 40565 Kaffekittel 8 liter

Kaffekittel 3,5 liter
13. 40570 Kaffekittel 3,5 liter
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Aktivitetsutrustning

Dragkampsrep
28 mm grovt. 24 m långt. Av 
väderbeständig skeppsmanilla.

1. 42020 Dragkampsrep

Lasso
I traditionell samisk stil. Av tjärad märling. 
Försedd med hornbeslag.

2. 43048 Lasso

Horn för lassokastning
3. 43036 Horn för lassokastning

Gränsforsyxor
Gediget, svenskt kvalitetshantverk av bästa tänkbara 
snitt. 20 års garanti! Levereras med eggskydd av 
läder.

Vildmarksyxa

Scout-/campingyxa, liten jägaryxa. Eggskyddets form 
gör att yxhuvudet inte nöter i ryggsäcken. 36 cm. 
0,7 kg.

4. 42540 Vildmarksyxa

Jägarens yxa

Flånacke och greppräfflor. 50 cm. 1,0 kg.

5. 42545 Jägarens yxa

Klyvyxa
Konstruerad för seriös vedklyvning. Yxhuvud med 
”rygg”, tyngd och långt skaft. 69 cm. 2,2 kg.

6. 42550 Klyvyxa

Kastyxa
Med dubbla egg. 61 cm. 1,6 kg.

7. 42010 Kastyxa
8. 42013 Kastyxa reservskaft

Elddon
Känn historiens vingslag! Innan 
tändstickan uppfanns var det 
elddon som gällde. Utmanande 
aktivitet eller ovanlig present. 
Levereras i ask med eldstål, flinta, 
fnöske och beskrivning.

9. 40100 Elddon

Eldstål armémodell
Kraftigt och långlivat eldstål för maximal 
tändsäkerhet i alla klimat. Används och 
rekommenderas av International Survival 
Association. Ekskaft. 100x20 mm. 48 g.

10. 40101 Eldstål armémodell
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Mitt i prick
I alla tider har människan älskat att kasta prick.

Tentipi erbjuder ett sortiment av utvalda artiklar för detta ändamål. 
Pilbågen och blåsröret är moderna varianter av naturfolkens traditionella 
överlevnadsredskap.

Produkterna lämpar sig för enkla tävlingar och vuxenlek. Vid val av 
artiklar har vi tagit ställning till användarvänlighet, prisnivå och livslängd. 
Utrustning för avancerat bågskytte och jakt faller inte inom denna ram.

Utrustningen är kraftfull och skall därför användas med omdöme för att 
inte orsaka skador.

Pilbåge
Från ett brett urval har vi valt denna 
kraftfulla båge. Lätt att använda för såväl 
kvinna som man, barn som vuxen. Gedigen 
och enkel konstruktion ger lång livslängd. 
Levereras komplett med sikte, fingerskydd, 
armskydd, koger och 3 träpilar. Bågens 
data: 18 pound, 120 cm stränglängd. Ej 
tillåten i Norge!

11. 43206 Pilbåge
12. 43201 Pilfång med benställning 

66x66 cm. Lätt att ta med
13. 43202 Piltavletapet  Av glasfiberarmerat papper.  

60 cm. Fästes på pilfånget
14. 43203 Kolfiberpil 80 cm
15. 43204 Pilkoger med bältesfäste
16. 43207 Pilbågssträng 120 cm

Blåsrörsset
Tudelat med 12 st pilar, koger och papperstavla. 
90 cm. 18 års gräns för köp! Ej tillåten i Norge!

17. 43220 Blåsrörsset (enligt ovan)
18. 43221 Blåsrörspilar 24 st
19. 43222 Blåsrörspilar 100 st

Slangbella
Med hjälp av några uppradade burkar på en 
stock eller andra simpla medel kan man roa sig 
länge med en enkel slangbella. Det invikbara 
armstödet avlastar handleden och ökar 
säkerheten.

Använd alltid skyddsglasögon! Säljes endast till 
företag, ej privatpersoner. 18 års gräns för köp. Ej 
tillåten i Norge!

20. 43230 Slangbella
21. 43231 Slangbella reservgummi

Aktivitetspaketet
Offert nr 310

42020 1 Dragkampsrep
43048 4 Lassoer
43036 4 Horn för lassokastning
43206 2 Pilbågar
43203 10 Kolfiberpilar 80 cm
43201 2 Pilfång med benställning
43202 10 Piltavletapeter
43220 2 Blåsrörsset
43222 1 Blåsrörspilar 100 st
43230 2 Slangbellor
43231 2 Reservgummin till slangbella
42010 1 Kastyxa
42013 1 Reservskaft till kastyxa
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Vävar, beslag och reservartiklar

Classic-tältkåtor

Reservartiklar till Granit 14
23080 GR 14 FR Duksats
23000 GR 14 Duksats
23004 GR 14 Stångsats
25102 Tältspikar 20 cm, 22 st i påse

Reservartiklar till Granit 21
22080 GR 21 FR Duksats
22000 GR 21 Duksats
22004 GR 21 Stångsats
25102 Tältspikar 20 cm, 22 st i påse

Reservartiklar till Granit 40
21500 GR 40 Duksats
21504 GR 40 Stångsats
25106 Tältspikar 30 cm, 20 st i påse

Trästänger

Stängerna är tillverkade av extremt 
senvuxen, barkad gran. Detta är det 
särklassigt bästa material en stomme kan 
vara gjord av. Stängerna är lätta men 
ändå mycket starka och röttåliga.

Hos tältkåtor med beslag är dessa 
monterade.

Tältsmärting 
beigebrun
Kraftig 50/50 bomull/
polyesterväv med hög 
styrka, god andning och bra 
impregnering. Snart 20 års 
erfarenhet av denna väv med 
nöjda kunder och obefintliga 
problem gör den till det bästa 

valet i alla tillämpningar, där myndigheterna inte kräver 
flamhämmande väv.

90200 Tältsmärting beigebrun

VävarKemikalier och reparationer

Impregneringsmedel

För tyger med minst 50 procent 
naturfiberinblandning. Undvik medel som skall 
sprejas på tyget. Sådana medel ligger ytligt på 
fibrerna och nöts därför mycket lätt bort. Vårt 
impregneringsmedel är ett helrenoveringsmedel, 
som skyddar mot både väta och röta. Den 
mycket höga andelen torrsubstans ger ett extra 
bra långtidsskydd: ett par tre säsonger vid 
intensiv användning. Medlet är framtaget för 
svenska och norska armén, vilket borgar för 
kvaliteten.

Ej vinterförsäljning eftersom impregneringsmedlet 
är frostkänsligt.

1. 43060 Impregneringsmedel 1 liter
1. 43057 Impregneringsmedel 5 liter
1. 43061 Impregneringsmedel 20 liter

Sömimpregneringsmedel

Lämpar sig för sömmar i både impregnerade och 
belagda vävar.

2. 43062 Sömimpregneringsmedel

Lim & Tät

Limmar trä, metall och glas. Helt 
väderbeständigt. Limfogen är seg och 
transparent.

3. 43064 Lim & Tät

Textillim

Lämpligt för impregnerade vävar. Vattenfast, 
väderbeständigt, sitter säkert. Lagar enkelt 
revor och hål utan att du ens behöver ta ner 
tältkåtan. Det särklassigt bästa textillim vi 
provat!

4. 43047 Textillim 40 ml
4. 43046 Textillim 160 ml

Reparationer

Behöver din tältkåta repareras? Kontakta oss 
omgående för att få veta hur snabbt du kan 
få den åtgärdad. Vissa tider på året har vi en 
hög belastning på sömnadsavdelningen, och 
det kan då vara svårt att få en snabb 
reparation. Priserna gäller per timme.

Tältreparation 320 SEK + moms
Expressreparation inom en vecka (frakttid ej inräknad) 

 700 SEK + moms
Design  1152 SEK + moms

TSM 400 FR
Flamhämmande smärtingväv. 
Mix av bomull och 
syntetfibrer. För samtliga 
tältkåtor utom Granit 40 är 
väven möjlig att välja som 
alternativ till vår standardväv 
Tältsmärting beigebrun. Se 
produktnamnstillägget ”FR”. 

Flamhämmande egenskaper innebär kompromisser 
när det gäller andra egenskaper som t.ex. rivstyrka och 
smidighet. Därför måste väven hanteras varsammare än vår 
standardväv. TSM 400 FR bör i första hand väljas om din 
lokala brandmyndighet kräver det.

90205 TSM 400 FR

Super P grov
Precis som Superpolyamid tallgrön men 
ännu starkare.

90210 Super P grov
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Event-tältkåtor

Beslag till storlek 40 och 72
1. 21010 Navkrans 40/72
2. 21011 Ventilmössebricka 28
3. 21012 Krona för toppstänger 20
4. 21013 Dukresningsbåge 20
5. 21014 Toppbeslag 50
6. 21015 L-sprint till toppbeslag 10/50
7. 21016 Låssprint till L-sprint 3/65
8. 21017 Tvärstagshona 10/30
9. 21018 Tvärstagshane 10/110

Extra beslag till Stratus 72
10. 21021 Ringsprint 10/195
11. 21046 Ringsprint 10/95
12. 21019 Takstångshorn 90
13. 21020 Takstödsstångsbeslag 72

Beslag till Cirrus 200
14. 20008 Navkrans 200
15. 21011 Ventilmössebricka 28
16. 21012 Krona för toppstänger 20
17. 21013 Dukresningsbåge 20
18. 20012 Toppbeslag 50/100
19. 20010 Tvärstagshona 16/300
20. 20011 Tvärstagshane 16/50

Tältspikar
21. 12511 Tältspik 80 cm
22. 12510 Tältspik 60 cm
23. 25103 Tältspikar 30 cm, 40 st i påse
23. 25106 Tältspikar 30 cm, 20 st i påse
24. 25102 Tältspikar 20 cm, 22 st i påse

Markankare
Skapar mycket säker förankring i marken genom 
att ankaret fixerar korsslagna spikar. Kan användas 

för att säkra en uppfälld Stratus 72 eller för varje 
annan förankringsutmaning.

25. 12564 Markankare 80
26. 12563 Markankare 60
27. 12562 Markankare 30

Reservartiklar till Stratus 72
20583 ST 72 FR Duksats
20503 ST 72 Duksats
21005 CI/ST 72 Stångsats
20507 ST 72 Stångsatstillägg
21008 CI/ST 72 Monteringssats
20506 ST 72 Monteringssatstillägg

Reservartiklar till Cirrus 40
21680 CI 40 FR Duksats
21600 CI 40 Duksats
21604 CI 40 Stångsats
21605 CI 40 Monteringssats

Reservartiklar till Cirrus 72
21082 CI 72 FR Duksats
21002 CI 72 Duksats
21005 CI/ST 72 Stångsats
21008 CI/ST 72 Monteringssats

Reservartiklar till Cirrus 200
20080 CI 200 FR Duksats
20000 CI 200 Duksats
20004 CI 200 Stångsats
20005 CI 200 Monteringssats

Reservartiklar till Nimbus 16
20980 NI 16 FR Duksats
20990 NI 16 Duksats
20999 NI 16 Stångsats
20988 NI 16 Monteringssats



 

Tentipi AB 
Box 148 
SE–686 23 Sunne 
Tel: +46 (0)960 302 10 
info@tentipi.com

www.tentipi.com

Leverans

Beställ i god tid! Leveranstid för de olika 
produkterna varierar. Om vi får din order i god 
tid, kan vi leverera alla produkter samtidigt och 
därmed också minska dina fraktkostnader. Se 
separat prislista för frakt- och expeditionsavgift.

Garanti

Garanti mot materal- och produktionsfel enligt 
respektive lands gällande konsumentlagstiftning. 
Garantin täcker ej skador orsakade genom 
olyckshändelse, felaktig skötsel eller ovarsam 
hantering, ej heller skador på grund av normalt 
slitage eller påverkan av solens UV-strålning.

Mässor

Titta på vår hemsida för information om detta års 
mässor och visningar.

             Tryckt på återvunnet papper

Vi har varit noga med att se till att all information är uppdaterad inför 
tryckning. Vi tar inte ansvar för skador som kan uppkomma på grund 
av tryckfel. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer och priser 
på våra produkter under broschyrens giltighetstid. Det är förbjudet att 
kopiera, publicera och sprida innehåll och bilder i denna broschyr utan 
särskilt skriftligt tillstånd.

© Copyright Tentipi AB 2010
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