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Vikingetelte 
Vi laver 3 typer Vikingtelte. Teltene er lavet efter optegnelser 
fra arkæologiske fund og udgravninger samt illustrationer fra 
tidlig middelalder. Vikingeteltene egner sig til historiske marke-
der, på museer og i re-enactment sammenhæng eller som et 
flot familietelt i haven. Alle vikingetelte laves i slidstærkt kanvas, 
hør eller vadmel (100% vasket uld). Vores telte har læderfor-
stærkninger og drypkant forneden.

Sakserteltet laves i tre størrelser. Konstruktionen er to lodrette 
pæle med en overlægger. Siden på sakserteltet fungerer som 
udhæng og åbning. Der kan tilvælges skillevæg til de to apsis, 
vindsejl til udhænget samt forstykke. Det ekstra tilbehør giver 
sakserteltet mange indretningsmuligheder. Enkel og nem op-
sætning med pløkker og barduner. På sakserteltet som er 8m, 
er udhænget delt i to og har en ekstra bærestolpe.

Mål: 3x4,2m, højde 2m. 3x5,5m, højde 2m. 4x7m, højde 2,5m. 
4x8m, højde 2,5m. 

Re-designet af Robert Frederiksen. 
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Vikingetelte 
Oseberg Vikingetelt produceres i to størrelser. Konstruk- 
tionen er lavet af træ og teltdugen i slidstærk kanvas, natur- 
materialet hør eller uld/vadmel. Teltsiden kan åbnes og funge-
rer som salgsbod med bord. Teltet er selvbærende og kan bru-
ges på hårdt underlag såvel som på græs. Der kan tilvælges 
vindsejl til udhænget, hvilket giver god beskyttelse mod vind og 
regn. Oseberg produceres også i shopmodel med salgsbord.
 
Mål: Oseberg 1: 3x3m, højde: 2,5m. Oseberg 2: 3x4m, højde 2,5m. 

 
Spidstelt, også kendt som belltent, conetent eller kegletelt, er 
særlig praktisk, da det er let transportabelt og nemt kan sættes 
op af 1 person. En fantastisk løsning, hvis du skal afsted på tur 
alene eller til 1-4 personer. Teltet består af teltdug, pløkker og en 
midterpæl. Spidstelt fremstilles i kanvas, uld/vadmel eller hør. 
 
Mål: Fås i diameter 3m og 4m.

VikingetelteVikingetelte
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Middelaldertelte
Vi producerer en bred vifte af middelaldertelte, som stammer 
fra det 15. til 17. århundrede, og som typisk blev brugt til middel-
alderens krigstelte, lejrtelte og ridderturneringer. De kan bruges 
til historisk re-enactments, filmproduktion, teater, markeder og 
rollespil.

Teltene produceres i flere designs, f.eks. fire-, otte- eller tolv-
kantet. Standardtelte er med faste sider og tag. Teltene kan for-
beredes til forlængelse. Disse telte består af to adskillelige dele, 
således at forlængelsen udgør den midterste del. Forlængelsen 
udgør altid halvdelen af teltets grundlængde. 

Vi tilbyder også aftagelige vægge. Aftagelige vægge hænges 
op på en rem og fastgøres under taget med metalkroge.
Vi laver seks typer af middelaldertelte: Landsknecht, Tudor,  
Herold, Windsor, Merlin og Louvre.

Middelalderteltene laves af imprægneret kanvas og kan bestil-
les i mange forskellige farvekombinationer. 
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Mongolsk jurt 
Vores mongolske jurter er et unikt rum og indeholder et hav 
af anvendelsesmuligheder. Jurten er flytbar og ideel som et 
alternativ til helårsbeboelse eller som flot gæsterum i haven.  
Natur- og skovbørnehaver har også fornøjelse af vores jurter.  
Vores jurter er designet, testet og produceret til det nordiske klima. 

Der er mange anvendelses-, indretnings- og designmulig- 
heder. Jurten laves i størrelsen fra 4m til 8m i diameter. Den 
runde form og den smukke konstruktion giver en helt speciel 
oplevelse af rum og samvær. Vi vejleder og hjælper med op-
sætningen af jeres nye jurt, så vi sikrer korrekt opsætning og 
produktgaranti.

En mongolsk jurt består af telt, trækonstruktion og inder-
beklædning samt isolering til helårs brug. Konstruktionen er 
af ubehandlet lærketræ. Døre, vinduer og skylight er olielakeret. 
Den ydre teltdug består af 100% åndbart akrylmateriale, 320g/
m2 med stor slidstyrke og lang holdbarhed. Isoleringen er 1200g/
m2 filtet uld. Inderteltet består af 300g/m2 imprægneret kanvas. 
Jurten laves med to forskellige væghøjder 160cm og 210cm og 
flere jurter kan sættes sammen. 

Mongolsk jurtMongolsk jurt
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Tipier
Tipien er et fantastisk samlingssted for dig som vil være i  
naturen, tænde bål, høre naturens lyde og få en dejlig jordforbin-
delse. Tipien er en oplagt base til kurser og events i naturen samt 
til undervisning og overnatning. Mange natur- og skovbørne- 
haver har fornøjelse af tipien som et ekstra rum i naturen. Den 
pryder enhver have og park.

Tipiens enkle konstruktion medvirker til, at der opstår en naturlig 
ventilation, der fører røgen fra bålet væk, og giver kølighed på  
varme sommerdage. Tipier af Dakota-typen har et æggeformet 
grund-areal, hvor længden svarer til teltets højde og laves i størrel-
ser fra 3m til 9m i diameter. Tipien giver mulighed for sengeplads, 
opbevaring af lejrudstyr, fornødenheder og opbevaring af træ. Det 
er muligt at sætte to tipier sammen med et mellemstykke.

Inderteltet består af et vandtæt kanvasmateriale, som opsæt-
tes indvendigt i tipien og dækker fra jorden op til en højde på 
180cm. Afstanden mellem ydertelt og indertelt skaber en dobbelt- 
væg, der virker isolerende og giver skortenseffekt for røgen.
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Pavilloner og festtelte
Disse telte er velegnede til større udendørsarrangementer: 
fester, bryllupper, sportsbegivenheder, ridestævner og andre  
aktiviteter, der kræver ly og læ til mange mennesker.

Chapiteau – grunddesignet i dette telt er en retsidet tolvkant. 
Den består af to dele tagdug og fire stykker til sidevæggene. 
Hver af disse sidevægge er aftagelige. Det giver mulighed for 
at åbne eller lukke siderne helt eller delvist. Du kan lave en oval 
Chapiteau ved at indsætte en midterdel, som vil udvide teltet 
med halvdelen af den oprindelige diameter.

Arc Chapiteau – dette design er mere stabilt end det klassiske 
Chapiteau på grund af den specielle buekonstruktion.

Versailles - dette design hører oprindeligt til middelalderteltene.
Den eneste forskel fra Chapiteau-designet er, at frisen kan have 
forskellig udformning.
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Solsejl, shelter og markedsbod
Vi har flere løsninger indenfor solsejl, shelter og markedsbod til ethvert formål og begivenhed. Kontakt 
os og fortæl om dit behov, så finder vi en løsning på dit nye telt. Solsejl laves i standardmål eller efter eget 
ønske. Alle vores telte er testet og produceret til det nordiske klima og fremstilles af fagpersonale med mange 
års erfaring i historiske telte. Vi har et tæt og langvarigt samarbejde med vores producent og samarbejds-
partner, hvilket sikrer stabilitet og produktsikkerhed. Den høje kvalitet og kompetente service er din garanti 
for en god handel.
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