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EventtälEventtältkåtor - uthyrningtkåtor - uthyrning  

  
Nimbus 16Nimbus 16  
Ett populärt tält för att tex vädersäkra fikastationer utomhus,  
marknadsförings- eller sponsringstält eller som marknadstält för jul-
marknader mm. Eventuella Tältväggar tillkommer. 
 
  
 
 
 
Cirrus 40Cirrus 40  
Perfekt som montertält på utomhusmässor då det går att öppna en 4 
meter bred dörr på ena sidan. Används även till våra matlagnings-
aktiviteter för lite mindre sällskap. Kåtan har en takhöjd på 5 meter, 
en diameter på 8,5 meter och en golvyta på 53 kvm. Plats för  
40 sittande vid bord.  
 
 
 
Stratus 72 
Vår mest uthyrda tältkåta, Eventtältkåtan Stratus 72, ger en perfekt 
atmosfär för mässor, bröllop, middagar, kick off eller konferens! 
Jättekåtan tar upp till 72 personer sittandes till bords. Kåtan har en 
takhöjd på 7 meter, en diameter på 10 meter och en golvyta på 83 
kvm.  
 
 
Stratus 72 sammankopplat. 
Eventtältkåtans unika konstruktion gör att vi för större sällskap kan 
sammanfoga fler tältkåtor, för upp till 2 500 personer, där alla sitter 
under ett och samma tak. Inredningen kan innehålla allt från scen för  
uppträdanden, dansgolv, barer eller mysiga soff launcher! Exempel 
på utförda arrangemang är tex Asado grillning för 200 personer, fest 
för Melodifestivals deltagarna med sällskap 500 personer samt 
Stockholm Harley Davidsson meeting 1 800 personer.  
 
Stratus 72 Wallflex Stratus 72 Wallflex   
En stor nyhet för i år är det nya transparenta Wallflex systemet som 
ger nya spännande användningsområden för tälten. De genomskinli-
ga väggarna ger dels en större yta under tak, vindskydd åt gästerna 
men även skydd mot insekter utan att förlora den fina utsikten.  
 
  
 
 
3 x Stratus 72 Wallflex 3 x Stratus 72 Wallflex   
Flexibiliteten med det nya Wallflex systemet är oändligt. Här ser ni 3 
stycken Stratus 72 som är sammanlänkade och mellan dem har vi 
satt upp en hel långsida med genomskinliga väggar.

Tältupplevelser som inspirerarTältupplevelser som inspirerar   

Är ni ute efter en äkta och genuin känsla för ert kommande arrangemang, i en miljö som 
värmer och berikar? Få tältmiljöer slår tälkåtan som mötesplats eller festyta.  

Dess genuinitet, volym och flexibilitet gör den till en oslagbar eventplats.  
 

Med tältkåtan som grund erbjuder vi tältlösningar för såväl små som stora arrangemang. 
Bröllop, fester, företagsevents eller idrottsevenemang, vi har tältlösningar för alla tillfällen. 

Nedan visar vi upp delar av vårt stora utbud!  
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Tentipi uthyrning 

  
Nimbus 16 Nimbus tar ca 16 personer sittandes vid 2 bord  

Pris: 7 500:- / weekend eller 3 dygn. Täcksidor 2 000:-/sida  
Milersättning tillkommer med 70kr/mil. 

 
Cirrus 40 Cirrus 40 tar ca 40 personer sittandes till bords.      

Pris: 1-3 dygn - 13 000:-. 4-10 dygn + 5 300:-.  
11-30 dygn + 13 850:- 

   Milersättning tillkommer med 70kr/mil. 
 

Stratus 72 FR Stratus 72 FR tar 72 personer sittandes till bords.  
Pris: 1-3 dygn: 25 000:-,  
4-10 dygn + 14 900:-, 11-30 dygn + 25 000:-  
Pris 2 hopkopplade kåtor 1-3 dygn: 52 000:-, 
3 kåtor eller fler = offert.  
Milersättning tillkommer med 70:-/mil.  

Tälttillbehör: 
 

Wall-flex (genomskinlig entré) till 1 st Straus 72: 5 500kr 
 

Wall-flex (genomskinlig entré) till 2 st sammanfogade Straus 72: 12 000kr 
 

Bord och bänk-set (1 bord och 2 bänkar):  500kr/set 
 

Renskinn: 150kr/st 
 

Eldstad: 900kr/st 
 

Tunngrill: 900kr/st 
 

Dieselvärmare/st: från 6 000kr/dygn (dieselkostnad tillkommer) 
 

Trägolv: 150kr/kvm 
 
Scen: 300kr/kvm 

 
Transportkostnad trägolv och tält: Offert 

 
Elverk: 1500kr/st 

 
PA inkl 2 högtalare och trådlös mick: 4 800kr  

 
 

Samtliga priser är exkl moms.    
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