




Særlige begivenheder kræver særlige rammer, 

Rund fødselsdag - Bryllupsdag - Barnedåb og andre.

I Luksustelte har vi en ambition om at forvandle det ordinære 

til det ekstraordinære – Teltrammer behøver ikke at være 

kedelige og usexede, men bør tværtimod skabe udgangspunk-

tet for et omfavnende rum, som bidrager til, at gæsterne går 

hjem med en helt særlig oplevelse.

De perfekte festrammer handler om at skabe historier – 

uforglemmelige historier. Derfor har vi specialiseret os i at 

levere unikke telte samt tilbehør til arrangementer, som 

ønskes jordnære dog elegante. 

Vi skaber ekstraordinære rammer til dem, 

som ønsker at afholde et eksklusivt event i telt.

På vegne af hele holdet ønsker jeg velkommen til vores 

lille univers; En unik fest under åben himmel -

UNIK TELTUDLEJNING/

Peter Vilhelmsen
Stifter og konceptudvikler



Blomsterring Ø200

Sperry Ø14m

2x Stratus m/WallFlex

Stratus 

Lyskæder Top-Til-Tå

Cirrus

Rund Bar 4x Stratus

Dobbelt Stratus

Nimbus

Sperry 14x26m

Nimbus

Stratus 

Sperry 14x26m

Lyskæde allé

Sperry 10x22m

Stratus 

Gasbålsted

Stratus m/Diskokugle

Bålfad Ø80 cm



UNIK FEST I TELT/

Hos Luksustelte kan vi skabe teltopsætninger til alt fra den lille 

intime fest – til det helt store & spektakulære arrangement, og vi 

gør det ved at tilbyde unikke telte & møbler i høj kvalitet. 

I Luksustelte har vi specialiseret os i unik teltudlejning og 

leverer unikke rammer, som er med til at skabe uforglemmelige 

arrangementer. Vi udbyder to forskellige typer telte. Den Unikke Tipi 

& Den Elegante Sperry. Alle telte kan skabe en helt særlig atmosfæ-

re og samtidig holde vind og vejr ude.

Afhængig af drømme og gæsteantal kan vi kombinere telte af for-

skellige størrelser. Vi kan bygge tipier sammen. Vi kan åbne tipierne 

op, og vi kan påsætte sider. Mulighederne er mange – og for at give 

jer et bedre indblik i de mange muligheder, har vi skabt et visuelt 

univers nedenfor til jeres inspiration. 

https://www.luksustelte.dk/tipi-udlejning/
https://www.luksustelte.dk/sperry-udlejning/


DEN UNIKKE TIPI/

En tipi kan noget helt andet, end hvad et traditionelt 

udlejningstelt kan. Med tipiens smukke form og naturfarve - og ikke 

mindst de funklende lyskæder fra top-til-tå, kan man med få elementer 

skabe et helt igennem magisk rum.

Baseret på et traditionelt skandinavisk design er tipierne bygget til at 

modstå selv det hårdeste vintervejr. Tipierne er produceret af Tentipi i 

Lapland, nord for Polarcirklen, hvor de er testet til at kunne stå 

imod -20 grader og 34 m/s. 

Tipierne kan benyttes året rundt, og ingen kommer til at fryse i de 

kolde måneder, hvis vi tilknytter en varmekilde. Afholdes festen i vintermå-

nederne, er det vigtigt, vi tager en snak omkring de forholdsregler, der 

skal tages på aftenen. 

I alle årets sæsoner er det populært at benytte vægpaneler iform af 

WallFlex, idet det skaber en helt igennem magisk stemning at kunne nyde 

udsigten til naturen udenfor. 

På nuværende tidspunkt råder vi over tre forskellige tipier:

Den fleksible tipi “Stratus”, Den mellem tipi “Cirrus” & Den lille 

sidekick-tipi “Nimbus”

NIMBUS CIRRUS STRATUS 2xSTRATUS

Ø5,5m Ø8,25m Ø10,3m 10x20m

12 pers. 30 pers. 54 pers. 108 pers.

Ovennævnte kapacitet skal anskues som værende vejledende, og er 
vores anbefaling til en plantegning m/plads til mere end bare borde & stole.

https://tentipi.com/en-gb/
https://www.luksustelte.dk/tipi-udlejning/stratus/
https://www.luksustelte.dk/tipi-udlejning/cirrus1/
https://www.luksustelte.dk/tipi-udlejning/nimbus/


EFTERÅRS ÆSTETIK/

FØDSELSDAG, OKTOBER 2019

Den smukkeste fødselsdagsfest midt i efterårets gyldne time.

Varm atmosfære i brændte toner tilføjet et uhyre elegant touch.

En åben tipi-løsning med tilbygget WallFlex på indgangspartiet som 

lod gæsterne nyde udsynet til de smukke omgivelser. Udstyret med 

funklende lyskæder fra top til tå samt bålsted. 

Med udgangspunkt i tipiens langborde univers blev der arrangeret, 

at de uhyre dygtige kvinder fra a Table Story kom og dækkede 

4 smukke langborde med et klassiske twist på en teltfest. 

En bordopdækning med en fin balance mellem det fine - formelle og 

rustikke og afslappede. Alt i alt et sofistikeret og elegant set-up til et 

intim & festligt fødselsdagsarrangement

Da mørket sænkede sig, forvandlede tipien sig til det magiske 

univers, som den virkelig kan. Med glitrende lyskæder og levende lys 

på bordene var stemningen komplet fortryllende. Festen fortsatte til 

den lyse morgen med dans og marshmallows over bålstedet.

Læs hele casen - Klik her

45 PERSONER / 1 X STRATUS M. WALLFLEX

8 x Tipi borde m. 45 x ’Cross Back Chairs’, lyskæder fra top til tå 

1 x bålsted inkl. gas, 5 x Jordspyd m/olielamper

1 x varmekanon inkl. brændstof & modulgulv

Service fra A table story
Blomster fra A table story

Fotograf Mille Emilie

http://www.luksustelte.dk/rustik-efteraars-aestetik/


ROMANTISK BOHEME/

BRYLLUPSCASE, MAJ 2017

Varm atmosfære i jordnære farver tilføjet et sommerligt touch.

En åben tipi-løsning med tilbygget WallFlex på indgangspartiet som 

lod gæsterne nyde udsynet til de smukke omgivelser. Udstyret med 

funklende lyskæder fra top til tå samt hængende olielamper langs 

tipiens indgang. Aflange rå træborde samt klapstole til 60 gæster.

De rå borde var elegant dækket med lyst keramik og suppleret med 

krystalglas i varme farvetoner fra A table story. Enkel dekoration iform 

af løst bundne buketter af markblomster, små glas med stearinlys, 

som sammen med resten af rummet skabte en magisk og varm 

atmosfære i jordnære farver.

Da solen gik ned, og stjernerne dukkede frem på himlen, var der bål 

i haven under åben himmel. Drinks blev shaket og skænket i Den 

Grønne Horseboxbar af professionelle bartendere og kunne nydes i 

danseglade omgivelser i tipien eller i varmen ved det knitrende bål. 

Læs hele casen - Klik her

60 PERSONER / 1 X STRATUS M. WALLFLEX

10 x Tipi borde m. klapstole, lyskæder fra top til tå 

1 x bålsted inkl. gas, 1 x stort bålfad inkl. brænde, 20 x olielamper

1 x varmekanon inkl. brændstof, modulgulv & 

Den Grønne Horseboxbar

Service fra A table story
Blomster fra A table story
Fotograf Storybook Studio

http://www.luksustelte.dk/2018/05/28/intimt-boho-bryllup-i-haven/


32 PERSONER / CIRRUS TIPI

RUNDE BORDE & STOLE

32 pers v/8 pers. pr. bord

Tipi inkl. 4 runde borde & 32 ‘Cross-back 

chairs’, gasbålsted & lyskæder fra top til tå.

Opsætning/nedtagning inkl.

Excl. gulv/ Kr. 12.410

Inkl. gulv/ Kr. 15.535

72 PERSONER / STRATUS TIPI

AFLANGE BORDE & BÆNKE

72 pers v/8 pers. pr. bord

Tipi inkl. 9 borde/bænkesæt, renskind, 

gasbålsted & lyskæder fra top til tå.

Opsætning/nedtagning inkl.

Excl. gulv/ Kr. 21.100

Inkl. gulv/ Kr. 26.350

48 PERSONER / STRATUS TIPI

RUNDE BORDE & STOLE

48 pers v/8 pers. pr. bord

Tipi inkl. 6 runde borde & 48 ‘Cross-back 

chairs’, gasbålsted & lyskæder fra top til tå.

Opsætning/nedtagning inkl.

Excl. gulv/ Kr. 19.615

Inkl. gulv/ Kr. 24.865

54 PERSONER / STRATUS TIPI

AFLANGE BORDE & STOLE

54 pers v/6 pers. pr. bord

Tipi inkl. 9 borde & 54 klapstole, 

gasbålsted & lyskæder fra top til tå.

Opsætning/nedtagning inkl.

Excl. gulv/ Kr. 19.390

Inkl. gulv/ Kr. 24.640

84 PERSONER / STRATUS+CIRRUS TIPI

AFLANGE BORDE & STOLE

84 pers v/6 pers. pr. bord

Sammenbygget tipi m/WallFlex inkl. 14 borde 

& 84 klapstole, gasbålsted & lyskæder fra top 

til tå. Opsætning/nedtagning inkl.

Excl. gulv/ Kr. 33.740

Inkl. gulv/ Kr. 43.115

144 PERSONER / 2X STRATUS TIPI

AFLANGE BORDE & BÆNKE

144 pers v/8 pers. pr. bord

Sammenbygget tipi inkl. 18 borde/bænkesæt, 

gasbålsted & lyskæder fra top til tå.

Opsætning/nedtagning inkl.

Excl. gulv/ Kr. 42.200

Inkl. gulv/ Kr. 53.450

96 PERSONER / 2X STRATUS M. WALLFLEX

RUNDE BORDE & STOLE

96 pers v/8 pers. pr. bord

Sammenbygget tipi inkl. 12 runde borde & 96 

‘Cross-back chairs’, gasbålsted & lyskæder fra 

top til tå. Opsætning/nedtagning inkl.

Excl. gulv/ Kr. 43.305

Inkl. gulv/ Kr. 55.805

120 PERSONER / 3X STRATUS

AFLANGE BORDE & STOLE

120 pers v/6 pers. pr. bord

Sammenbygget tipi inkl. 20 borde & 120 

klapstole, 2x gasbålsted, 4m rund bar & lyskæder 

fra top til tå. Opsætning/nedtagning inkl.

Excl. gulv/ Kr. 54.625

Inkl. gulv/ Kr. 71.500

8,5m 10,3m 10,3m 10,3m

11m

17,5m
20,4m 20,4m 30,3m

33m

12 PERS / NIMBUS TIPI

AFLANGE BORDE & BÆNKESÆT

12 pers v/6 pers. pr. bord

Tipi inkl. 2x borde/bænkesæt, renskind, 

& klassiske lyskæder. 

Opsætning/nedtagning inkl.

Se pris - Klik her

32 PERS / CIRRUS TIPI

RUNDE BORDE & STOLE

32 pers v/8 pers. pr. bord

Tipi inkl. 4x runde borde & 32x Cross-back 

chairs, gasbålsted & lyskæder fra top til tå.

Opsætning/nedtagning inkl.

Se pris - Klik her

48 PERS / STRATUS TIPI

RUNDE BORDE & STOLE

48 pers v/8 pers. pr. bord

Tipi inkl. 6x runde borde & 48x Cross-back 

chairs, gasbålsted & lyskæder fra top til tå.

Opsætning/nedtagning inkl.

Se pris - Klik her

60 PERS / STRATUS WALLFLEX

AFLANGE BORDE & STOLE

60 pers v/6 pers. pr. bord

Tipi m/3x WallFlex inkl. 10x borde & 60x klapstole, 

gasbålsted & lyskæder fra top til tå.

Opsætning/nedtagning inkl.

Se pris - Klik her

80 PERS / STRATUS + CIRRUS

RUNDE BORDE & STOLE

80 pers v/8 pers. pr. bord

Straus & Cirrus tipi m/3x WallFlex inkl. 10x runde 

borde & 80x Cross-back chairs, 2x barmoduler, 

gasbålsted & lyskæder fra top til tå. 

Opsætning/nedtagning inkl.

Se pris - Klik her

88 PERS / 2X STRATUS

RUNDE BORDE & STOLE

88 pers v/8 pers. pr. bord

2x Stratus tipi m/2x WallFlex inkl. 11x runde 

borde & 88x Cross-back chairs, 2x barmoduler, 

2x gasbålsted & lyskæder fra top til tå.

Opsætning/nedtagning inkl.

Se pris - Klik her

108 PERS / 2X STRATUS

AFLANGE BORDE & STOLE

108 pers v/6 pers. pr. bord

2x Stratus tipi m/2x WallFlex inkl. 18x borde 

& 108x klapstole, 2x barmoduler, gasbålsted 

& lyskæder fra top til tå.

Opsætning/nedtagning inkl.

Se pris - Klik her

108 PERS / 3X STRATUS

AFLANGE BORDE & STOLE

108 pers v/6 pers. pr. bord

3x Stratus tipi m/1x WallFlex inkl. 18x borde 

& 108 klapstole, 2x gasbålsted, Ø4m rund bar 

& lyskæder fra top til tå.

Opsætning/nedtagning inkl.

Se pris - Klik her

https://www.luksustelte.dk/tipi-udlejning/tipi-priseksempler/
https://www.luksustelte.dk/tipi-udlejning/tipi-priseksempler/
https://www.luksustelte.dk/tipi-udlejning/tipi-priseksempler/
https://www.luksustelte.dk/tipi-udlejning/tipi-priseksempler/
https://www.luksustelte.dk/tipi-udlejning/tipi-priseksempler/
https://www.luksustelte.dk/tipi-udlejning/tipi-priseksempler/
https://www.luksustelte.dk/tipi-udlejning/tipi-priseksempler/
https://www.luksustelte.dk/tipi-udlejning/tipi-priseksempler/


DEN ELEGANTE SPERRY/

Et unikt mastetelt, som rummer en tidsløs elegance med dets 

majestætiske toppe, råhvide lærred og massive rå stolper i træ. Vores 

Sperry-telte er betagende, som de er, men de bliver virkelig unikke, 

når I har sat jeres eget personlige touch på dem.  

Sperry teltet er et æstetisk og originalt telt, som skaber et lyst og elegant 

rum med smukke draperet linjer i nøje overvejet materiale. Teltene er pro-

duceret med en kompromisløs tilgang til detaljer af sejldugs specialister i 

USA, og stammer fra en familieejet virksomhed med rødder i sejlsporten, 

som siden 70’erne har produceret teltene med stor kærlighed. Med andre 

ord, et funktionelt og solidt telt produceret af fagfolk.

Når sperryen udfolder sig i fuld format med sine smukke facetter, så 

gøres det med unægtelig stil og finesse. Teltet rummer en helt særlig 

æstetik, og må i den grad siges at have sine muligheder. Sammenlignet 

med vores store tipi, har vores største model af sperryen en kapacitet 

op til 210 siddende gæster. Det skaber i den grad fest-muligheder. 

På nuværende tidspunkt råder vi over fem forskellige størrelser 

af sperryen: Den mindste Sperry ”7x13M” - Den mellem Sperry “10x15M” 

– Den runde Sperry “Ø14M” - Den mellemstore Sperry “10x22M” & Den 

store Sperry “14x26M”. NB! Alle sperry telte kræver 3m ejstra til fæstning 

m/barduner & pløkker.

7x13m Ø14m 10x22m 14x26m

86 kvm 154 kvm 194 kvm 325 kvm

48 pers. 80 pers. 104 pers. 160 pers.

Ovennævnte kapacitet skal anskues som værende vejledende, og er vores 
anbefaling til en plantegning m/plads til mere end bare borde & stole.

10x15m

134 kvm

65 pers.

https://www.luksustelte.dk/sperry-udlejning/14x14-sperry/
https://www.luksustelte.dk/sperry-udlejning/10x22-sperry/
https://www.luksustelte.dk/sperry-udlejning/14x26-sperry/
https://www.luksustelte.dk/sperry-udlejning/14x26-sperry/


SHOMWROOM CASE, OKTOBER 2020

Et varmt, farverigt, festligt & luksuriøst univers i den lyse & 

elegante Sperry. Et koncept udarbejdet tone-i-tone: Lys & beige i mix 

med pasteller, mørke, brændte toner & naturlige gyldne detaljer. 

En lukket Sperry-løsning med brug af både Window & Canvas væg-

paneler. Udstyret med hængende klassiske lyskæder, varmekanon. 

Runde & aflange borde med tilhørende brug af Cross-back-chairs.

Photoshoot opdækning til 48 personer. OBS! Denne opsætning var 

en del af vores showroom 2020, og dertil skabt med udgangspunkt i 

god plads. Sperry 10x22m kan reelt kapacitere op til 104 personer.

Se hele galleriet - Klik her

48 PERSONER / 1 X SPERRY 10 X 22M

Bordopdækning på runde & tipi borde, 

Cross-back-chairs, 1 x Halv rund bar & klassiske lyskæder.

1 x varmekanon inkl. brændstof, gulvtæpper & 

dansegulv

Fotos af Lene Westergaard
Service & blomster fra A table story

Grafik fra Ink Saloon

MODERNE BOHEME/

https://www.luksustelte.dk/inspiration/galleri/moderne-boheme/


BRYLLUPSCASE, AUGUST 2019

Afslappet og cool atmosfære med et råt træ-look tilføjet et botanisk 

udtryk med svævende dekorationer, som udnytter SPERRYENS 

unikke højder og dramatiske facetter.

En åben Sperry-løsning med transparente sider på 

halvdelen af teltet, medskabende til en mere uformel og åben 

planløsning. Udstyret med klassiske lyskæder indenfor samt udenfor 

via en fortryllende allé med hyrdespyd og fairly lights. 

Aflange rå træborde med tilhørende bænke-sæt.

Borde dækket elegant med en enkel hørløber, lyst keramik 

& krystalglas. Enkle borddekorationer i form af løst bundne buketter 

af markblomster, små glas med stearinlys, som sammen med resten 

af rummet skaber en varm og hyggelig atmosfære.

Se hele galleriet - Klik her

80 PERSONER / 1 X SPERRY 10 X 22M

14 x Tipi borde, 28 x bænke-sæt, klassiske lyskæder, 

1 x bålsted inkl. gas, 1 x stort bålfad inkl. brænde, 

1 x varmekanon inkl. brændstof, gulvtæpper & 

4 x Høje jordspyd med klassiske lyskæder

Fotos af PAPAKATA

AFSLAPPET ELEGANCE/

http://www.luksustelte.dk/inspiration/galleri/afslappet-elegance/


48 PERSONER / SPERRY 7x13M

RUNDE BORDE & STOLE

48 pers v/8 pers. pr. bord

Sperry inkl. 6x runde borde & 48x Cross-back 

chairs, 2x barmoduler & klassiske lyskæder.

Opsætning/nedtagning inkl.

Se pris - Klik her

64 PERSONER / SPERRY 10x15M

RUNDE BORDE & STOLE

64 pers v/8 pers. pr. bord

Sperry inkl. 8x borde & 64x Cross-back chairs,

3x barmoduler & klassiske lyskæder. 

Opsætning/nedtagning inkl.

Se pris - Klik her

84 PERSONER / SPERRY Ø14M

AFLANGE BORDE & STOLE

84 pers v/6 pers. pr. bord

Sperry inkl. 14x borde & 84x klapstole, 

2x barmoduler & klassiske lyskæder.

Opsætning/nedtagning inkl.

Se pris - Klik her

90 PERSONER / SPERRY 10x15M

AFLANGE BORDE & STOLE

90 pers v/6 pers. pr. bord

Sperry inkl. 15x borde & 90x klapstole, 

3x barmoduler & klassiske lyskæder.

Opsætning/nedtagning inkl.

Se pris - Klik her

104 PERSONER / SPERRY 10x22M

RUNDE BORDE & STOLE

104 pers v/8 pers. pr. bord

Sperry inkl. 13x runde borde & 104x Cross-back 

chairs, 3x barmoduler & klassiske lyskæder.

Opsætning/nedtagning inkl.

Se pris - Klik her

126 PERSONER / SPERRY 10X22M

AFLANGE BORDE & STOLE

126 pers v/6 pers. pr. bord

Sperry inkl. 21x borde & 126x klapstole

3x barmoduler & klassiske lyskæder. 

Opsætning/nedtagning inkl.

Se pris - Klik her

160 PERSONER / SPERRY 14X26M

RUNDE BORDE & STOLE

160 pers v/8 pers. pr. bord

Sperry inkl. 20x borde & 160x Cross-back chairs, 

Ø4m rund bar & klassiske lyskæder. 

Opsætning/nedtagning inkl.

Se pris - Klik her

192 PERSONER / SPERRY 14X26M

AFLANGE BORDE & STOLE

192 pers v/6 pers. pr. bord

Sperry inkl. 32x borde & 192x klapstole, 

Ø4m rund bar & klassiske lyskæder.

Opsætning/nedtagning inkl.

Se pris - Klik her

15m 14m 15m

10m

22m 22m 26m 26m

10m

10m

14m

14m

13m

10m

7m

https://www.luksustelte.dk/tipi-udlejning/sperry-priseksempler/
https://www.luksustelte.dk/tipi-udlejning/sperry-priseksempler/
https://www.luksustelte.dk/tipi-udlejning/sperry-priseksempler/
https://www.luksustelte.dk/tipi-udlejning/sperry-priseksempler/
https://www.luksustelte.dk/tipi-udlejning/sperry-priseksempler/
https://www.luksustelte.dk/tipi-udlejning/sperry-priseksempler/
https://www.luksustelte.dk/tipi-udlejning/sperry-priseksempler/
https://www.luksustelte.dk/tipi-udlejning/sperry-priseksempler/


SKAB JERES EGET/

Alle vores telte er nøje udvalgt på baggrund af deres 

kompromisløse kvalitet, deres æstetiske design og ikke mindst 

fleksible systemer. Teltene er skalerbare, og vi kan derfor tilpasse tel-

tene til netop jeres ønsker og behov. De præsenterede planløsninger 

i denne brochure er derfor meget fleksible, og alle kan tilpasses helt 

individuelt efter jeres ønsker og behov. 

Vi brænder for at skabe hele universer – og heraf totale løsninger 

efter jeres ønsker. Vi gør en stor dyd ud af at lære jer at kende fra 

første møde og lytte til jeres individuelle drømmescenarier. Drømme-

ne og ønskerne kæder vi sammen med de praktiske muligheder og 

begrænsninger, der måtte være, og herefter skaber vi en 

skræddersyet løsning.

I kan være med til at skabe jeres eget univers fra start til slut  - 

og det gælder alt lige fra valg af telt og lyssætning til dekorations 

-elementer og barløsninger. 



NIMBUS TIPI 

TIPI UDLEJNING

Den lille sidekick tipi

Kapacitet: 12 pers. (Anbefaling)

24 kvm (Overdækket)

CIRRUS TIPI 

TIPI UDLEJNING

Den mellem tipi

Kapacitet: 30 pers. (Anbefaling)

49 kvm (Siderne nede)

SPERRY 10x15M

SPERRY UDLEJNING

Den mellem sperry

Kapacitet: 65 pers. (Anbefaling)

134 kvm (Siderne nede)

SPERRY Ø14M

SPERRY UDLEJNING

Den runde sperry

Kapacitet: 80 pers. (Anbefaling)

154 kvm (Siderne nede)

SPERRY 7x13M

SPERRY UDLEJNING

Den mindste sperry

Kapacitet: 48 pers. (Anbefaling)

86kvm (Siderne nede)

STRATUS TIPI 

TIPI UDLEJNING

Den fleksible tipi

Kapacitet: 54 pers. (Anbefaling)

83 kvm (Siderne nede)

SPERRY 14x26M

SPERRY UDLEJNING

Den store sperry

Kapacitet: 160 pers. (Anbefaling)

325 kvm (Siderne nede)

SPERRY 10x22M

SPERRY UDLEJNING

Den mellemstore sperry

Kapacitet: 104 pers. (Anbefaling)

194 kvm (Siderne nede)



WALLFLEX WINDOW 

TIPI UDLEJNING

Transparente vægpaneler

Øger tipi-areal med 28% pr. fag

Tilkøb til Stratus tipi

CROSS BACK CHAIRS

MØBLER

B70 x L220 x H80 cm

Inkl. opsætning

RUNDE BORDE

MØBLER

Ø165 x H76 cm 

Inkl. opsætning

CATERING TELT 

TELTUDLEJNING

Tilbygning til Tipi & Sperry

6 x 6m (36 kvm)

WALLFLEX CANVAS 

TIPI UDLEJNING

Canvas vægpaneler

Øger tipi-areal med 28% pr. fag

Tilkøb til Stratus tipi

KLAP STOLE

MØBLER

Sæde: 36×36 cm

Inkl. opsætning

TIPI BORDE

MØBLER

B70 x L220 x H80 cm

Inkl. opsætning

TRÆ BÆNKE

MØBLER

Mål: B21,5 x L200 x H44 cm

Inkl. opsætning



HYNDE TIL STOLE

MØBLER

Ø36 cm.

Inkl. opsætning

RENSKIND TIL BÆNKE

MØBLER

L140 x B110 cm (Varierende)

Inkl. opsætning

BARMODUL

MØBLER

D55 x L200 cm

Inkl. opsætning

DEKOHJUL Ø150cm 

DEKORATIONER 

Dekorations hjul til ophæng.

Ø135cm. Inkl. opsætning

GASBÅLSTED 

MØBLER

Lugtfri gasbålsteder der skaber atmosfære

Inkl. opsætning & gas til min. 8 timer

RUND BAR

BARLØSNINGER

Rund bar i egetræ Ø400 cm. 

Inkl. lys & opsætning

DEKORING Ø300cm

DEKORATIONER

Dekoring til blomster el. anden deko 

Ø300cm. Inkl. opsætning - Ex. blomster

DEKORING Ø200cm

DEKORATIONER 

Dekoringtil blomster el. anden deko  

Ø200cm. Inkl. opsætning - Ex. blomster



SPERRY VIMPEL

DEKORATIONER

Vimpel til sperry telte.

Inkl. opsætning

LYSKÆDER TIL TIPI 

LYSSÆTNING

Lyskæder fra top-til-tå (LED) 

Inkl. opsætning

LYSKÆDER TIL SPERRY 

LYSSÆTNING

Klassisk lyskæder (LED) 

Inkl. opsætning

GULVTÆPPE

GULV

Gulvtæppe

Inkl. opsætning

LYSKÆDE ALLÈ 

LYSSÆTNING

Magisk allé (Minimum 8m)

Inkl. opsætning

DISKOKUGLE

LYSSÆTNING

Dekorative diskokugler

Inkl. opsætning

DANSEGULV

GULV

Egetræsparket moduller á 80×80 cm

Inkl. opsætning

MODULGULV

GULV

Modul gulv

Inkl. opsætning
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