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Aan de slag 
 

Over de Blitsr Tipi Tenten 

Met deze Blitsr tipi speeltent voor kinderen haalt u een prachtige wigwam in huis, geschikt voor kinderen tussen de 1 jaar en 11 jaar. Welk kind droomt 

niet van zo’n tent op zijn kamer. De tipi speeltent is fantastisch voor zowel jongens als meisjes. De kinderen hebben met deze tipi een eigen plekje, waar 

ze hun fantasie volledig los kunnen laten. En in hun eentje of samen met vriendjes en vriendinnetjes uren in kunnen spelen. Wilt u liever een andere 

kleur voor uw kindje? Geen probleem. Er is ook een echte meidentent in de kleur roze.  

Ontwerp van de tent 

De Blitsr tipi speeltent voor kinderen is er in meerdere kleuren, 150 cm hoog 

en heeft aan de voorkant een eigenwijze opening waar je de tent in kan. Deze 

opening is met een flap eenvoudig dicht te maken, zodat uw kind zelf de tent 

kan afsluiten als een winkeltje. Aan de zijkanten van de speeltent zitten twee 

kleine raampjes die ook dicht kunnen. De wigwam heeft vier houten palen 

die aan de bovenkant zichtbaar blijven als de tent in elkaar gezet is. Een 

lichtgekleurd touw houdt de palen bij elkaar gebonden. 

Hoe leuk is het om een tipi op je kamer of in de speelhoek te hebben. Laat 

uw kindje zich even terugtrekken om te spelen, uit te rusten, een boekje te 

lezen, een beetje te knutselen et cetera. Het opzetten van deze gave speeltent, 

waar meerdere kindjes in kunnen spelen, is snel gedaan. Vraag of uw kind 

wilt meehelpen met het opbouwen van het kasteel en laat ze hun eigen 

droomplekje verwezenlijken. En als ze uitgespeeld zijn, breekt u de tent heel 

makkelijk weer af en plaatst u de onderdelen onder het bed of in de kast. 
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Hoe zet je de tent in elkaar? 

Kenmerken 

• Tipi tent voor kinderen (1-11 jaar) 

• Afmetingen: 120 cm bij 120 cm bij 150 cm 

• Kleuren: wit, roze, grijze, grijs/blauw 

• 4 houten palen (incl. dopjes) 

• Verbindingsstukken 

• Incl. handleiding 
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Assortiment 
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Copyright 

Copyright Copyright © 2019 Blitsr

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale copyrightwetten. Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden 

gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door 

deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Blitsr. 

Handelsmerken

Blitsr en het Blitsr-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Blitsr. 

Alle overige handelsmerken en copyrights zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.
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