




Særlige begivenheder kræver særlige rammer, 

Jubilæums - Personalefester - Firmaevents etc. 

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



 FIRMAEVENTS I TELT/

Hvordan skaber man en mindeværdig firmafest? En anderledes konfe-

rence? Eller et møde der skiller sig ud fra mængden? Man skaber de 

rigtige rammer – uforglemmelige rammer.

 Søger I en lokation til jeres kommende firmaarrangment, som er en 

oplevelse i sig selv – så har I fundet det helt rigtige. Det er slet ikke så 

komplekst at holde et arrangement i telt, så fortæl os hvad I ønsker – 

og vi skaber det sammen.



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.



1.100 PERSONER FIRMAFEST/

VIRKSOMHEDSCASE, MAJ 2019

Firmaarrangement med udgangspunkt i at skabe unikke rammer for 

en jubilæumsfest for kunder og deres tilhørende familier. Arrange-

mentet fandt sted ved en stor sportsplads på Fyn, tæt på virksomhe-

dens hovedafdeling. Gæstelisten lød på total 1.100 gæster.

Arrangementet fungerede som et åbent heldagsevent, og bød på bl.a. 

picnicområde, foodtrucks, workshops for børn samt masser af live 

musik fra en lang række artister. Kundens ønske var at skabe et 

uformelt miljø med højt til loftet, som samtidig inspirerede gæsterne 

til at interagere med hinanden. Set-uppet blev et åbent rum, og med 

stor kapacitet til sidemiljøer samt stå-områder. 

Total blev 14 tipier bygget sammen, og fordelt i 2 forskellige 

sektioner. En opstilling som total spredte sig udover 3200 kvm, og 

med en siddekapacitet på ca. 60%. Tipierne var udstyret med funklen-

de lyskæder fra top til tå, og de 75 tipi-borde var simpelt pyntet 

med små buketter af markblomster. Sammen skabte det en magisk, 

uformel og varm atmosfære, som blev nydt af forældre 

som børn til langt ud på aften.

Læs hele casen - Klik her

1.100 PERSONER / 14 X STRATUS

75 x Borde bænke-sæt, lyskæder fra top til tå 

8 x Nimbus tipier & Den Grønne Horseboxbar

Afvikling af Impact Group
Fotograf Storybook Studio

http://www.luksustelte.dk/2019/10/14/1000-personer-firmaevent/


VIRKSOMHEDSCASE, OKTOBER 2019

Forestil jer at sidde midt ude i skoven efter en lang dag på jagt. 

Midt i naturen sidder I i en camp, hvor bordene boomer med 

friske råvarer, og maden simrer over de knitrende bål. 

Igennem dagen er der sørget for det hele: Fra morgenstunden er der 

arrangeret en let morgenmad, til frokost serveres der mad i ægte 

vildmands stil, og aftensmaden laver I i fællesskab over bål med en 

erfaren kok som guide. Et koncept der skaber associationer til Nak 

& Æd konceptet man kender fra DR.

Tipiens funktion i dette set-up var at danne rammerne for langbordet 

og tilhørende middag. Med en kapacitet á 20 mand var vores 

mellemste tipi ‘Cirrus‘ den helt rigtige løsning til arrangementet. 

Tipien blev udsmykket med olielamper hængende langs 

tværpælene i tipien, så da solen gik ned, og mørket indtog de dybe 

skove, var atmosfæren stadig i top. Borde og bænke-sæt 

var en selvfølge til setuppet, samt renskind som var lige i 

konceptets ånd.

Læs hele galleriet - Klik her

24 PERSONER / 1 X CIRRUS & NIMBUS

1 x Cirrus-tipi & 1x Nimbus-tipi 

4  x Borde bænke-sæt, 8 x Renskind, bålfade & gulvtæpper

NB Brændeovn leveres ikke af Luksustelte
Afvikling, service & blomster af Foodstudio

Fotograf Mads Tolstrup

OUTDOOR MIDDAG/

https://www.luksustelte.dk/outdoor-middag-foodstudio/


84 PERSONER / 2x STRATUS TIPI

2x Stratus tipi m/2x WallFlex inkl. 14 borde & 84 klapstole, 

2x barmoduler, gasbålsted & lyskæder fra top-til-tå. 

Opsætning/nedtagning inkl.

Se pris - Klik her

120 PERSONER / 3x STRATUS

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.

Se pris - Klik her

162 PERSONER / 5x STRATUS TIPI

162 pers v/6 pers. pr. bord / Tipi inkl. 27 borde/bænkesæt, renskind, 

4 x gasbålsted, 2 x bar, 1 x scene, 7 x cafe borde & lyskæder fra top-til-tå.

Opsætning/nedtagning inkl.

Se pris - Klik her

270 PERSONER / 7x STRATUS TIPI

270 pers v/6 pers. pr. bord / Tipi inkl. 45 borde/bænkesæt, renskind, 

6 x gasbålsted, 1 x rund bar, 1 x scene & 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/


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/


CASE, 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 samt 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.

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/



64 PERSONER / SPERRY 10x15M

64 pers v/8 pers. pr. bord

Sperry inkl. 8 runde borde & 64 cross-back chair stole, 

3x barmoduler & klassiske lyskæder.

Opsætning/nedtagning inkl.

Se pris - Klik her

104 PERSONER / SPERRY 10X22M

104 pers v/8 pers. pr. bord

Sperry inkl. 13 borde & 104 cross back chair stole, 

3x barmoduler & klassiske lyskæder.

Opsætning/nedtagning inkl.

Se pris - Klik her

84 PERSONER / SPERRY Ø14M

84 pers v/6 pers. pr. bord

Sperry inkl. 14 borde & 84 klapstole, 2x barmoduler 

& klassiske lyskæder.

Opsætning/nedtagning inkl.

Se pris - Klik her

192 PERSONER / SPERRY 14X26M

192 pers v/6 pers. pr. bord

Sperry inkl. 32 borde & 192 klapstole, Ø4m rund bar 

& klassiske lyskæder.

Opsætning/nedtagning inkl.

Se pris - Klik her

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



Luksustelte · +45 60 226 226 · info@luksustelte.dk · www.luksustelte.dk

mailto:info%40luksustelte.dk?subject=Luksustelte%20Bryllup%20%28Brochure%29
https://www.luksustelte.dk/?utm_source=brochure&utm_medium=mail&utm_campaign=dk_brochure_bryllup

