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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

Olivin™
Liten, smart och rymlig

Utmärkande kännetecken
 ● Plats för två sovande plus hund; fyra kan umgås

 ● Förvaring av all utrustning inne i tältet

 ● Enkel reglering av ventilation med vårt In-Tent™ Vent-
system, även från sovsäcken

 ● Förmonterade stormlinor försedda med invävda 
reflextrådar och hållare, som förhindrar trassliga linor

 ● Inbyggd, uppfästningsbar snökappa som gör tältet 
lämpat för alla årstider

 ● Bättre avrinning av kondensvatten på tältduken än i 
andra tälttyper tack vare väggarnas lutning; droppar 
som eventuellt släpper fångas upp av vårt 
impregnerade innertält (ingår i Combi men kan även 
köpas separat)

 ● Inga bågar som kan knäckas; enkel ersättning eller 
reparation av mittstång med material från naturen

 ● Uppstramning av tältet med remmar istället för linor

 ● Rökrörsutgång för mikrokamin genom öppnad 
ventilmössa (gäller Olivin lätt utan innertält); särskild 
ventilmössa med rökrörsöppning medföljer Olivin bp

 ● Välventilerat innertält (gäller Combi) som reses 
tillsammans med yttertältet; kan också användas 
separat, till exempel när insektsskydd är det primära 
intresset

 ● Stora, myggnätsförsedda ventilationsöppningar i 
innertältet för bättre självdrag

 ● Kraftigt golv (gäller Combi) som motstår markfukt; 
innertält med integrerat golv alternativt separat golv 
finns som tillbehör

Med Olivin 2 i tre utföranden – vanlig tältkåta utan innertält i bomull/polyester 
alternativt lättviktsväv och en kombimodell med ytter- och innertält i 
lättviktsväv – har vi nått vårt mål att skapa det tåligaste, rymligaste och 
smartaste tältet i klassen små topptält.

Olivin

Tältmodell 2 bp 2 lätt 2 Combi

Innertält ingår Nej Nej Ja

Vikt (kg) 6 1,9 3,4

Vikt innertält (kg) – – 1,5

Diameter innertält (m) – – 2,8

Höjd yttertält (m) 1,7 1,7 1,7

Packmått (cm) 50x24 41x15 41x19

Antal sovande 2

Antal sittande 4

Olivin har, precis som våra andra Tentipi® modeller, en väl genomarbetad, fyndig konstruktion. Flera smarta 
detaljer har hämtats från våra större tältkåtor. Olivin 2 är hållbarare än andra tvåmanstält, där man 
huvudsakligen jagat vikt, och extremt stabil i vind. En liten eld kan  i nödfall tändas i tältet.

Ventilerande – Cotpolmex Comfort

Stark och effektivt ventilerande bomull/polyesterväv, som 
skapar ett mycket bättre inneklimat än man normalt upplever i 
tält. Den tätslagna väven i kombination med högklassig 
impregnering ger god vattenavstötningsförmåga.

Ej ventilerande – Traillix Comfort

Lätt, ripstopförstärkt polyamidväv, UV-skyddad och 
dubbelsidigt silikonbelagd. En noggrant utvald och 
mycket fin standardväv.


