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TIPI GESCHAKELD

De geschakelde tipi bestaat uit 2 tipi’s (van 7 of 8
meter doorsnede) die verbonden zijn door een
tussenstuk.
Bijzonder geschikt voor grotere groepen met veel
extra leef- en speelruimte.

Neem voor prijzen contact met ons op.

Dikte stof:
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380 gr/m²
katoen

440 gr/m²
poly/katoen

brandwerend
410 gr/m² katoen

Formaat

Prijs €

Prijs €

Prijs €

17 x 7 m

notk

notk

notk

20 x 8 m

notk

notk

notk
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Specificatie van de standaard geleverde
tipi-onderdelen
Buitentent

•
•
•

Stokken

ca. 380 gr/m2 katoen
ca. 440 gr/m2 polyester/katoen
ca. 410 gr/m2 brandwerend katoen
Al het doek is geïmpregneerd tegen schimmel, rot en waterdicht
Andere gewicht soorten van doek zijn ook mogelijk

De tipi is nooit 100% waterdicht, het regenwater loopt namelijk langs de stokken naar
beneden en valt hier en daar om laag. Hoe gladder de stokken hoe beter het water
afloopt.
Onze stokken worden met de hand geschild, hierdoor zijn de stokken glad en blijft
het hout heel, zodat er minder water druppelt.

Binnendoek

•
•
•

Verbindingspennen
Haringen

Touwen
Deur
Pakzak
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ca, 300 gr/m katoen (behandeld tegen schimmel, rot en waterdicht)
ca 190 gr/m2 katoen is ook mogelijk (goedkoper maar minder duurzaam)
inclusief polyester slikrand
bij Ø 3 m tipi wordt geen binnendoek geleverd.

Met de handgesneden stokjes, 25 'a 30 cm lang
De tipi haringen zijn met de handgesneden paaltjes ,dit bevorderd de authenticiteit en
uitstraling van de tipi.
Stevige polyester schoorlijn en voor de binnentent katoentouw met polyester kern.
Deurdoek + boven en onder deurstok
opbergzak om buitentent, binnentent, haringen, verbindingspennen, deurstokken in op te
bergen
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Een aantal onderdelen is ook los te bestellen, bijvoorbeeld wanneer u na verloop van tijd een
onderdeel wilt vernieuwen. Neem voor overige onderdelen (zoals touwen, haringen etc)
contact met ons op.

Binnendoek

Buitendoek

Palen

Dikte doek:

300 gr

380 gr/m²
katoen

440 gr/m²
poly/katoen

brandwerend
410 gr/m²
katoen

Per tipi

Formaat

Prijs €

Prijs €

Prijs €

Prijs €

Prijs €

Ø7m

405

1175

1215

1670

610

Ø8m

450

1465

1510

2075

830

Optioneel:

Ozan
Een tipi is nooit 100% waterdicht, het regenwater loopt
namelijk langs de stokken naar beneden en valt hier en daar
omlaag.
Een Ozan is een bijbehorend doek dat binnen in een tipi
boven het hoofd gespannen kan worden en het geheel zo
waterdicht maakt. Een Ozan maakt uw tipi niet alleen gezellig
maar ook comfortabel.

In de onderstaande prijslijst vindt u de verkoopprijzen van de ozan per diameter
Formaat:
Prijs €
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Ø7m

Ø8m

231

295
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Beschildering
Het is mogelijk om de tipi te laten beschilderen.
U kunt uit 4 verschillende patronen / beschildering kiezen:
Beer, Bizon, Arend en jacht
De Tipi’s worden met de hand beschilderd.
Een beschilderde Tipi heeft een meerprijs van ca 40%.
Neem contact met ons op voor exacte prijzen.

Houten vloer
Massief Grenen € 51,50 per m2

Sumbrella buitendoek
SPECIFICATIES SUNBRELLA MARINE
Samenstelling: 100% Solution Dyed Acrylic
Breedte: Ca. 152,5 cm
Rollengte: Ca. 60 meter
Gewicht: Marine Plus 488 gram per strekkende
meter
Waterkolom: Marine Plus 1000mm
Kleurechtheid: Klasse 7-8
Weersbestendigheid: Klasse 7-8
Spray Test: Klasse 4-5
Treksterkte Ketting: Marine Plus 3,3 (in daN)
Inslag: Marine Plus 2,1 (in daN)
Scheursterkte Ketting: Marine Plus 145 (in daN)
Inslag: Marine Plus 90 (in daN)

PRIJS SUNBRELLA MARINE
Neem voor een prijsopgave contact met ons op.
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Het is ook mogelijk om het buitendoek van Sunbrella te
laten vervaardigen.
De Sunbrella marine collectie biedt materialen die
speciaal geschikt zijn voor het maken van kappen,
huiken, hoezen, spatzeilen en bootkussens. De collectie
bevat verschillende kleuren.
De Sunbrella Marine Plus (zwaar gecoat) collectie is
waterdicht en speciaal geschikt voor buiten gebruik.
Deze kwaliteit wordt gebruikt voor bootkappen. Het
materiaal is UV-bestendig en Rot- en Schimmelvrij. Als het
materiaal regelmatig schoongehouden wordt met een
borstel en zeep zal het zijn originele uitstraling voor jaren
houden.
SUNBRELLA
• Voorkomt aantasting of verkleuring door UV-stralen;
• Eenvoudig te reinigen: afborstelen met water en zeep
• Rot- en schimmelvrij
• Bacteriewerend
• Zeewaterbestendig
• Oliebestendig
• Vetbestendig
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Alle prijzen zijn in euro's en exclusief BTW
Bijkomende kosten: Transport € 0,90 per gereden km (retour).
Gratis hulp (cursus) bij het opzetten (bij 7 meter tipi of groter). U dient voor minimaal 2 mensen
te zorgen die mee helpen opzetten.
De levertijd is ongeveer 4 weken.

Neem voor voorwaarden, beschikbaarheid, levertijd en transportkosten contact met ons op:

Dick Verdonk
Lekermeer 12
1647 PB Berkhout
T: +31(0)229573240
F: +31(0)229573240
M: +31(0)620257901
E: info@indianententen.nl
I: www.indianententen.nl

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden zoals gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te
Alkmaar op 27-04-2011 onder depotnummer 76/2011 Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden zal u op eerste verzoek kosteloos worden
toegezonden.
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