




Særlige begivenheder kræver særlige rammer, 

Konferencer - Kick-Offs - Workshops - 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 deltagerne går 

hjem med en særlig oplevelse.

De perfekte eventrammer 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 event under åben himmel -

UNIK TELTUDLEJNING/

Peter Vilhelmsen
Stifter og konceptudvikler





UNIKKE EVENTS/

Tænk anderledes - Skil jer ud fra mængden og lad rammerne være 

med til at skabe noget anderledes og unikt for eventens deltagere – 

hvad enten I søger rammerne til en intim workshop for 15 deltagere 

– eller til en større outdoor konference for 100+ deltagere, så kan vi 

bygge en løsning, som passer netop til jeres behov.

Mulighederne er uendelige for, hvad der kan arrangeres i teltene. 

Igennem tidens løb er tipierne blevet brugt til bl.a. Pop-Up 

Restauranter – Festivaller – TV-Produktion – Vin & cocktail-barer – 

Diverse messer – Sport- og trekking løb – Live radio mm.

Lad jer inspirere af mulighedene - 



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.
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12 PERSONER / NIMBUS TIPI

AFLANGE BORDE & BÆNKE

12 pers v/6 pers. pr. bord / Tipi inkl. 2 bænke-sæt /

/ Lyskæder fra top til tå. 

72 PERSONER / 2 x STRATUS TIPI

AFLANGE BORDE & STOLE

72 pers v/3 pers. pr. bord / Tipi inkl. 24 borde /

72 stole / Scene / Lyskæder fra top til tå. 
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45 PERSONER / STRATUS + CIRRUS TIPI

AFLANGE BORDE & STOLE

45 pers v/3 pers. pr. bord / Tipi inkl. 15 borde /

25 stole / Scene / Lyskæder fra top til tå. 
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90 PERSONER / 3 x STRATUS TIPI

AFLANGE BORDE & STOLE

90 pers v/3 pers. pr. bord / Tipi inkl. 30 borde / 90 stole /

 Scene / 3 x Gasbålsted / Lyskæder fra top til tå. 
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24 PERSONER / STRATUS TIPI

AFLANGE BORDE & STOLE

24 pers v/3 pers. pr. bord / Tipi inkl. 8 borde /

24 stole / Lyskæder fra top til tå. 



NORDISK BRAND/

Hos Luksustelte brænder vi for at skabe det ekstraordinære, og vi gør 

det ved at tilbyde unikke telte og møbler i høj kvalitet, fordi vi ved, at 

det gør en forskel at gøre sig umage. 

Uanset om mediet er træ, glas, metal eller tekstiler, så adskiller hånd-

lavet produkter sig fra den masseproducerede mængde med over-

legen kvalitet, detaljer og originalitet. Alle produkter i Luksustelte er 

valgt med stor omhu og med et skarpt øje for æstetik og solid kvalitet 

- og dertil har vi fundet en stærk partner i svenske Tentipi. 

I Luksustelte har vi valgt at arbejde med tipier fra svenske Tentipi, 

grundet brandets kompromisløse tilgang til kvalitet, og tilhørende visi-

on om konstant at skubbe til en mere bæredygtige produktion. 

Tentipi brandet er skabt med udgangspunktet om, at producere de 

bedste telte - og derfor arbejder teamet konstant imod at forbedre 

forretningens produkter & processer, så de følger med de forskellige 

markedstendenser. Tentipi forener æstetisk & solidt håndværk med 

social ansvarlighed i én og samme - og har deraf skabt et produkt, 

som syner såvel som rummer 360grader kvalitetsovervejelser. 



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. 



Foto: Papakata



Luksustelte ånden blev etableret som et outdoor-koncept 

i Danmark i 2010, og fungerede primært i 5 år som et 

medie for teambuildings og udendørsaktiviteter. I 2015 

påbegynder vi rebrandingen af konceptet, og arbejder os i 

en retning af et mere luksusriøst og festpræget koncept. 

Siden har Luksustelte-familien kun vokset sig større og 

større, og i dag tilbyder vi unik teltudlejning til en lang 

række arrangementer over hele Danmark indeholdende 

alt fra store festivaller til intime bryllupper.

Der findes mange teltudbydere i landet – og i stedet for 

at tilbyde alt, tilbyder vi et nøje udvalg af telte og møbler i 

høj kvalitet og med en gennemgående æstetik. 

I Luksustelte gør vi en dyd ud af at tilbyde vores kunder 

det allerbedste, og derfor er vi også en del af et internati-

onalt fællesskab med kollegaer fra hele verden. Vi mødes 

på kryds og tværs af landegrænser og sammen udveks-

ler vi erfaringer og ideer, så vi alle bliver dygtigere og 

bedre til det vi brænder for.

VÆRDIER/

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

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

