




Særlige begivenheder kræver særlige rammer, 

Og afholdelse af et studentergilde, fortjener i høj grad nogen 

unikke rammer, som skaber grobund for en mindeværdig dag.

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



 STUDENTERFEST/

Tillykke med den kommende student i familien – og velkommen til vores 

lille univers. Et studentergilde er en skøn måde at fejre, at man har over-

stået en vigtig studieperiode i sit liv - og det fortjener at fejres med maner. 

Søger I derfor en praktisk dog anderledes ramme til afholdelse af 

studenterfesten? En ramme som skal være noget særligt og hyggeligt? 

En ramme som gæsterne vil huske mange år frem? Så kan en unik 

teltløsning måske være det helt rigtige valg for jer.



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.



SOMMERMINDER/

FØDSELSDAG I HAVEN, JUNI 2020

Hyggeligt sommerarrangement i det grønne. 

Let & farverig elegance møder jordnære, grønne og botaniske elemen-

ter. Varme toner i rød & gul matchet op med sarte pastelfarver, som 

tilsammen skaber en følelse af omfavnende og kærlig fejring.

Et intimt arrangement for 12 pers. med opdækning ved aflange 

tipi-borde, som var dækket med farverige kontraster a Table Story

Se hele galleriet - Klik her

12 PERSONER / 1 X NIMBUS

1 x Nimbus tipi - Lyskæder fra top-til-tå & klassiske lyskæder

2 x Tipi borde - 10 x ‘Cross-back Chairs’

Til lounge: 2 x bænke m/renskind & 1 x Bålfad

Fotograf Trine Kjær
Service & blomster fra A table story

Grafik fra InkSaloon

https://www.luksustelte.dk/inspiration/galleri/sommerminder-i-haven/


HAVEFEST, AUGUST 2019

Et magisk sommer arrangement midt i byens puls. 

Elegant, personligt og afslappet. En åben tipi-løsning med 

1 x Stratus-telt, og udstyret med glitrende lyskæder fra 

top til tå, levende lys og et åbent ildsted, som medvirkede til at 

skabe et hyggeligt rum. 

Minimalistik opdækning med aflange tipi-borde som var dækket 

med grå hørduge til at forhøje elegancen. 

En tilbagelænget og afslappet havefest midt i byen, og 

under åben himmel på en varm sommeraften med kolde 

drikkevarer fra trillebør-baren. 

Læs hele casen - Klik her

64 PERSONER / 1 X STRATUS

Tipi borde & bænkesæt. 

Lyskæder fra top til tå & diskokugle

Koncept & afvikling Clover
Fotograf Nicholas Cosedis

COOL HAVEFEST /

http://www.luksustelte.dk/inspiration/galleri/cool-havefest/


GILDE I HAVEN/

STUDENTERGILDE I HAVEN, MAJ 2020

Hyggeligt og jordnært studentergilde i haven. 

Vild & farverig fauna på bordene & klatrende grønt på tipiens 

stolper. Lounge placeret under åben himmel – inkl. bålhygge 

& masser af marshmellows.

Et intimt arrangement for 10 pers. med opdækning ved aflange 

tipi-borde, som var dækket med farverige kontraster a Table Story

Se hele galleriet - Klik her

10 PERSONER / 1 X NIMBUS

1 x Nimbus tipi - Lyskæder fra top-til-tå & klassiske lyskæder

2 x Tipi borde - 10 x ‘Cross-back Chairs’

Til lounge: 2 x bænke m/renskind & 1 x Bålfad

Fotograf Trine Kjær
Service & blomster fra A table story

Grafik fra InkSaloon

https://www.luksustelte.dk/inspiration/galleri/studentergilde-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

24 PERS / 2xNIMBUS TIPI
AFLANGE BORDE & BÆNKESÆT

24 pers v/6 pers. pr. bord

2x Nimbus Tipi inkl. 4x borde/bænkesæt, 

renskind, & klassiske lyskæder. 

Opsætning/nedtagning inkl.

Se pris - Klik her

24 PERS / CIRRUS TIPI
AFLANGE BORDE & BÆNKESÆT

24 pers v/6 pers. pr. bord

Cirrus Tipi inkl. 4x borde/bænkesæt, renskind

gasbålsted & lyskæder fra top til tå.

Opsætning/nedtagning inkl.

Se pris - Klik her

30 PERS / CIRRUS TIPI
RUNDE BORDE & STOLE

30 pers v/6 pers. pr. bord

Tipi inkl. inkl. 5x borde & 30x klapstole, 

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

Delvis åben tipi inkl. 8x borde & 48x klapstole, 

gasbålsted & lyskæder fra top til tå.

Opsætning/nedtagning inkl.

Se pris - Klik her

42 PERS / STRATUS WALLFLEX
AFLANGE BORDE & BÆNKESÆT

42 pers v/6 pers. pr. bord.

Tipi m/1x WallFlex inkl. 7 borde/bænksæt, renskind, 

1x barmodul, 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

BAR/RECEPTION STRATUS
RUND BAR

Åben Stratus tipi inkl. Ø4m rund bar,

Blomstering Ø300cm & 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/


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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