




Hos Luksustelte kan vi skabe teltopsætninger til alt fra det lille 

praktiske set-up i instituitionen – til den store institutions-fest 

for børn, pædagoer & forældre, og vi gør det ved at tilbyde 

telte i høj kvalitet med stor fleksibilitet. 

Vi har kort sagt specialiseret os i at levere unikke telte og 

tilbehør til arrangementer, som ønskes både autentiske, 

fleksible og helt særlige.

Rent praktisk kan teltene både rumme den gode stemning 

og samtidig holde vind og vejr ude. Alle telte har et godt inde-

klima, og samtidig skaber deres smukke nordiske design en 

helt særlig autentisk stemning, som mærkes med det samme, 

når man træder ind.

Vi har en ambition om at forvandle det ordinære til det eks-

traordinære – Teltrammer behøver ikke at være kedelige og 

usexede, men bør tværtimod skabe udgangspunktet for et 

omfavnende rum, som bidrager til, at gæsterne går hjem 

med en helt særlig oplevelse.

På vegne af hele holdet ønsker jeg velkommen til vores 

lille univers; Unikke rammer under åben himmel -

UNIK TELTUDLEJNING/

Peter Vilhelmsen
Stifter og konceptudvikler





UDENDØRS RAMMER/

Fremtidens arrangementer og gøremål kommer i langt højere grad til at fore-

gå udendørs, og dagligdagens sammensætning er ingen undtagelse. Flere 

krav bliver stillet til indendørs arealer, og ad flere omgang er det blevet frem-

hævet at børn og voksne skal være ude så meget, som det kan lade sig gøre.

Istedet for at anse kravene som en begrænsning, har vi i Luksustelte forsøgt 

at se på det som en mulighed for at hjælpe – Vi kan nemlig skabe praktiske 

udendørs rammer, som samtidig bidrager med en særlig atmosfære og læg-

ger op til fordybelse. Udvid det klassiske lokale til et udendørsrum med fokus 

på faglige aktiviteter.



DEN UNIKKE TIPI/

En tipi kan noget helt andet, end hvad et traditionelt udlejningstelt 

kan. Med tipiens smukke form og naturfarve - og de funklende lys-

kæder fra top-til-tå, kan man med få elementer skabe et magisk rum, 

som bidrager med en jordnær og hyggelig atmosfære.

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. Tipi-dugen er produceret i bomuld, er åndbar og 

samtidig vandafvisende samt brandhæmmende. Træpælene er pro-

duceret af afbarkede, klima-neutrale grantræer fra den nordlige del af 

Sverige og bidrager med stor styrke til den solide tipi-konstruktion. 

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

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

termånederne, er det vigtigt, vi tager en snak omkring de forholdsreg-

ler, der skal tages på aftenen. Snak med os omkring muligheden, 

og vi finder den bedste løsning til jeres behov.

I alle årets sæsoner er det populært at benytte gennemsigtige vægpa-

neler iform af WallFlex, idet det skaber en helt igennem magisk stem-

ning 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 TIPI (Ø5,5 M)

12 PERSONER (V/BÆNKE)

CIRRUS TIPI (Ø8,5 M)

40 PERSONER (V/BÆNKE)

STRATUS TIPI (Ø13,0 M)

72 PERSONER (V/BÆNKE)

STRATUS TIPI (Ø13,0 M)

72 PERSONER (V/BÆNKE)
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