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Till vänsTer: 2014 besteg Will Copestake alla Skott-
lands Munros (toppar högre än 914 m), under en årslång 
tur . På vägen upplevde han tillsammans med sitt Soulo 
många fantastiska platser och utsikter . Foto:  
Will Copestake (willcopestakemedia .com) .

På omslageT: Ett Soulo är en utmärkt plats att 
betrakta norrskenet från under en paddeltur vintertid i 
Haukeland i Norge . Foto Björn Nehrhoff von Holderberg 
(liquidmedicine .de) .

Tryckt av Åtta45, 2017 – atta45 .se

Petra Hilleberg

CEO/Koncernchef för Hilleberg Group och 
President/VD i Hilleberg Inc.

Välkommen till Hillebergs tälthandbok 2018!

2017 var ett mycket bra år för Hilleberg. Vi inledde året med att fira 20 års jubileum av vår 
fabrik i Estland. Det känns verkligen bra att 8 av de 10 personer som fanns med från starten 
fortfarande är med oss än idag! 

Under året har vi också hälsat Tomas Engström välkommen som vår nye VD på vårt svenska 
kontor. Tomas har varit medlem i vår bolagsstyrelse och vi har haft ett nära samarbete 
under många år. Vi är mycket glada över det engagemang och den hängivenhet han tillför 
vårt Hillebergteam!

Vi är också förväntansfulla och hedrade över att 2017 ha tilldelats priset för bästa märke i 
kategorin tält av tyska tidningen Outdoor Magazin. Vi känner oss särskilt hedrade då vi även 
fick utmärkelsen 2013 och 2015, de enda gånger priset delats ut. 

Under året har vi också producerat en hel del nya videos. Bland dessa finns vår första 
”varumärkesvideo”, Hilleberg – sedan 1971. Här visar vi det spännande äventyr med att göra 
och använda tält, som vi haft i över 45 år, samt de djupa band som finns mellan familjen och 
företaget, men också de möjligheter som ligger framför oss. Om ni inte sett den så finns den 
att se på Hillebergs YouTubesida.

Till 2018 introducerar vi vårt Mesh Tält 1, gjort för den ensamme, minimalistiskt inriktade 
vandraren, som vill ha maximal naturkänsla ute i vildmarken. Vi är mycket nöjda med det, 
då det både är väldigt lätt samt svarar upp mot vår Hillebergstandard funktionsmässigt. 
Som alltid eftersträvar vi inte att göra de allra lättaste tält eller shelter, men vi försöker göra 
de starkast möjliga till den lägsta vikt vi kan. Mesh Tält 1 är designat att passa exakt ihop 
med vår Tarp 5, och tillsammans utgör de ett utmärkt lättvikts sheltersystem för turer i 
varmt väder.

Ny är också Vindsäck 2, en 2-personers version av vår sedan länge välkända Vindsäck, som 
nu får namnet Vindsäck 3. Vindsäcken, oavsett storlek, är en nödvändig produkt vintertid i 
skandinaviska fjäll, och den är en utmärkt försäkring mot oförutsedda väderomslag under 
vinterförhållanden var som helst i världen.

Dessutom kommer nu alla Yellow Label tält och alla Tarps att finnas i sandfärg såväl som i 
grön och röd färg. Av tälten i Blue Label serien kommer Stalon XL också att finnas i sandfärg 
och i röd färg, förutom i grönt. Även Atlas kommer att finnas i sandfärg, samt i grön och röd 
färg. 

Slutligen har vi även givit våra tillbehör en ansiktslyftning på paketeringssidan. Vi använder 
nu spillmaterial från tillskärningsprocessen till att göra förvaringspåsar för tillbehören. 
Dessa kan även användas som fina packpåsar till olika småsaker när de inte används till de 
avsedda tillbehören.

Vi önskar er alla det allra bästa av det nya året, och vi hoppas vi kommer att ses där ute!

Familjen Hilleberg ute på tur nyligen . Från 
vänster till höger, Bo, Petra, Renate och Rolf, 
och framför dem den tredje generationen 
Hilleberg – Alexandra; en av Rolfs döttrar .
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1971 grundade Bo HilleBerg, Hilleberg AB. Samma år, på skid-
semester i Tyrol i Österrike träffade han Renate Neuner. Renate 
flyttade snart till Bo i Sverige och efter en tid gifte de sig.

Konstellationen Bo och Renate visade sig vara mycket lyckad, 
inte bara privat, utan också affärsmässigt. Bo hade tidigare arbetat 
som skogvaktare och Hilleberg AB’s verksamhet var till en början 
huvudsakligen inom skogssektorn. Tälttillverkningen var en liten 
och ännu outvecklad del av företaget.

Bo, som alltid varit en mycket aktiv friluftsmänniska, hade tröttnat 
på den traditionella sortens tält där innertältet sattes upp först och 
därefter täcktes med ett regnskyddande yttertält. Han hade länge 

Om oss
funderat på möjligheten att koppla samman de båda tältdelarna för 
att undvika att yttertältet betedde sig som ett fladdrigt segel, men han 
saknade sömnadskunskaperna som behövdes för att lösa problemet 
på ett bra sätt. Därför kan man tala om Bos och Renates giftermål 
som en lyckad kombination också rent affärsmässigt. Renate tog sig 
an sömnaden medan Bo skötte design och försäljning.

Än idag är familjen och företaget nära förenade. Bo är styrelseord-
förande och ansvarar fortfarande för design och utveckling. Dottern 
Petra, är koncernchef och sköter företagets verksamhet utanför 
Europa. Bo, Renate, Petra och hennes bror Rolf utgör tillsammans 
styrelsen – det framgångsrika familjesamarbetet fortsätter.

Originalmodellerna av Yellow Label tält, Anjan, Anjan GT 
och Rogen har fått ny design . Dessutom kommer de nya 
4-personersmodellerna Kaitum 4 och Kaitum 4 GT att 
adderas till Kaitumfamiljen .

Keron lanseras – både då och idag företagets mest välkända 
tält .

Bo konstruerar om de sammansydda inner- och yttertälten 
så att de två delarna också kan tas isär och använder detta 
i en tunnel tältskonstruktion .

Bo upptäcker en silikonbelagd väv som är sex till sju gånger 
starkare än nästan all annan tältväv på marknaden och 
börjar använda den på samtliga yttertält från Hilleberg . 
Detta är första gången silikonbelagd väv används i tält 
och det blir startpunkten för Kerlon-vävarna .

Hilleberg börjar tillverka kupoltält . På bilden visas en Sta-
ika-prototyp i flera färger som tillverkades 1989 för en 
expedition till Syd polen .

Det helt modulära grupptältet Atlas introduceras; helt 
fristående, upp till åtta sovplatser, kan kombineras efter 
behoven, har olika innertältsalternativ och flera tält kan 
kopplas ihop med varandra .

Niak, ett lätt 2-personerstält läggs till Yellow Label serien . 
Stalon XL, ett stort, helt modulärt grupptält läggs till i Blue 
Label serien . Petra Hilleberg tar över som koncernchef 
för Hilleberg Group medan Bo fortsätter som styrelse-
ordförande .

2-personerstältet Allak och solotältet Soulo kompletterar 
produktlinjen . Båda har Kerlon 1200 i yttertältet, är helt 
fristående och har integrerade absider (två i Allak och en 
i Soulo) . Båda är rymliga, starka och lätta .

Hilleberg introducerar solotältet Enan i sin Yellow Label 
serie . Konstruerat utifrån Red Label tältet Aktos design 
är Enan ett väldigt lätt och rymligt tresäsongerstält för 
en person .

De första modellerna med förlängda absider, GT-modellerna, 
introduceras: Keron GT och Nammatj GT .

Första generationen Nallo introduceras och hyllas både 
för sin låga vikt och för den innovativa integreringen av 
ventilationssystemet i yttertältets öppning .

Bo Hilleberg grundar företaget Hilleberg AB och träffar 
under en skidresa i Österrike sin blivande fru, Renate Neuner .

Den första Saivo-modellen lanseras med det nya kombin-
erade kanal- och kroksystemet som gör att man snabbare 
och enklare kan resa tält med korsande tältstänger, inte 
minst i hård vind .

2000 grundar Petra Hilleberg det amerikanska dotter-
bolaget Hilleberg, Inc . i Redmond i staten Washington . 
2003 tar Rolf Hilleberg över som vd för Hilleberg the 
Tentmaker i Sverige . 

Hilleberg lanserar Keb, det första tältet på marknaden 
där inner- och yttertält är sammansytt . Möjligheten att 
kunna resa hela tältet på en gång gör att det omedelbart 
blir en succé .

Företaget köper fastigheter i Estland och börjar bygga upp 
sin nya Hilleberg-fabrik . Den öppnar den 2 februari 1997 .

Debut för kupoltälten Saitaris (för fyra personer), och det 
omdesignade 3-personers Saivo . Tillverkade för de mest 
krävande förhållandena har de ett nytt stångsystem som 
kombinerar hellånga stångkanaler med kortare kanaler 
med stångkrokar, designade för att göra det enkelt för en 
person att själv sätta upp ett större kupoltält .

Akto, ett rymligt och mycket lätt enmanstält med verklig 
kapacitet för alla årstider, blir omedelbart en framgång 
vid lanseringen .

Hilleberg lägger till Altai – ett enkelt, jurtainspirerat grupp-
tält . Det kan ge sovplats för sex personer eller fler, fungera 
som matsal eller samlingsplats för ännu fler . Innertält och 
golv kommer som tillval 2011 .

2012 introducerar Hilleberg sina första tresäsongers tält, 
tunnelmodellerna Anjan och kupoltältet Rogen . Alla med 
9 mm stänger och mycket lätt yttertältsväv, Kerlon 1000 . 
2013 delar Hilleberg in alla tält i fyra olika kategorier, eller 
Labels – Black, Red, Yellow och Blue – där varje Label 
delas in efter ingående komponenter och konstruktion .

Mesh Tent 1 lanseras . Ett mycket lätt solotält i meshväv med 
insytt golv . Det är ett perfekt skydd mot insekter för den 
minimalistiskt inriktade solovandraren . Tomas Engström, 
tidigare styrelsemedlem, utses till ny VD för Hillebergs 
Europeiska verksamhet .
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”HållBarHet” Har Blivit ett viktigt begrepp i dessa dagar. Att 
tydligt definiera innebörden kan dock vara svårt. På Hilleberg tänker 
vi därför mer i termer av ”ansvar”, och för att tydliggöra detta följer vi 
vår egen ansvarskod: 1) Vi tar ansvar för att göra tält i högsta möjliga 
kvalitet, som fungerar som de avses göra utan kompromisser. 2) Vi 
är samtidigt ansvariga för att använda material och tillverknings-
processer med så liten negativ påverkan på vår omgivande miljö 
som möjligt. 3) I vårt ansvar ligger även att fortlöpande utvärdera 
punkt 1 och 2 på sådant sätt att vi alltid kan arbeta mot såväl ökad 
funktion som minskad miljöpåverkan.

Allt detta bygger egentligen på hur vi alltid betraktat vårt förhål-
lande till naturen, och på vilket sätt vi bäst kan integrera friluftsliv 
med vardagslivet. För många år sedan skrev Bo Hilleberg, ”Jag vet 
att friluftslivets enkelhet är vad som är mest utmanande; då det är, 
och alltid har varit, något av en uppenbarelse för mig att komma 
till en vacker plats och slå läger, är det minst lika viktigt att lämna 
platsen utan spår av att jag någonsin varit där.” Dessa tankar om 
enkelhet och engagemang, och att lämna minsta möjliga avtryck i sin 
omgivning är direkt överförbara till hur vi driver vårt företag, och de 
har varit vår ledstjärna sedan Hilleberg startade för över 45 år sedan.

Till dags dato har vi alltid eftersträvat att göra de mest funktio-
nella och användarvänliga produkter vi kan; att konstruera dem för 
att hålla länge; att säkerställa att de fungerar som de designats att 
göra; samt att ha möjlighet att laga våra tält om så krävs. Vi väljer 
material som ska svara upp mot våra kvalitetskrav utan att kompro-
missa, men där produktionens skadliga miljöpåverkan är så liten 
som möjligt. Vi bemödar oss att utveckla långsiktiga relationer, 
byggda på förtrolighet, med våra leverantörer, återförsäljare och 
kunder. Vi garanterar att alla som arbetar hos oss har en bra och 
säker arbetsmiljö, samt att de behandlas på ett ansvarsfullt sätt. 
Och vi beskriver öppet och ärligt hur våra produkter fungerar och 
hur de bör användas.

Bevara vår trovärdighet 
Vår ansvarsetik grundar sig på ett medvetet val att hålla vårt företag 
förhållandevis litet och familjestyrt. Vi har absolut inget emot att 
växa, men vi har valt att driva det på sådant sätt att vi kan bibehålla 
produkternas höga kvalitet, värna om personalens goda arbetsmiljö, 
och vårda relationerna med alla som vi samarbetar med. Detta har 
alltid kommit i första rummet, och genom att hålla företaget litet, 
har vi också kunnat bevara vår trovärdighet och vara våra grund-
tankar och vår ansvarskod trogna, vilket i ordets rätta bemärkelse 
är hållbarhet.

Varaktighet
För 20 år sedan flyttade vi vår produktion från Sverige, men valde 
avsiktligt att stanna i Europa. Vi ville ha en långsiktig lösning, och 
startade därför en egen fabrik i Rapla i Estland. Vi skapade också 
goda relationer med noga utvalda underleverantörer i närområdet. 
Detta har gjort det möjligt för oss att få exakt den kvalitet vi efter-
strävar, och att snabbt kunna göra ändringar om det krävs. Estland 
är endast en kort flygresa bort från vårt svenska huvudkontor, och 
korta resor ger mindre miljöpåverkan. Dessutom gör närheten med 
god kommunikation att vi kan arbeta effektivt. Det är också viktigt 
att Estlands lagar och förordningar är väldigt lika de svenska, så vi 
kan försäkra oss om att både vår egen fabrik och våra underleveran-
törer har samma goda arbetsförhållanden som vi alltid tillämpat. 
Som en följd av detta har många av våra estländska medarbetare 
varit med oss sedan fabriken startades. Exempelvis har en av våra 
tältkontrollanter arbetat hos oss i 19 år, och under den tiden mon-
terat minst 65 000 tält.

Kloka materialval
I alla materialfrågor ansluter vi oss till EU:s Europeiska kemika-
liebyrås bestämmelser, som står för: “Registrering, Utvärdering, 
Godkännande och Begränsning av kemikalier,” eller REACH. I 
alla kontakter med våra leverantörer kräver vi att de inte använder 
några kemikalier som är listade av ECHA, och vi eftersträvar att 
inte använda några skadliga material i vår hela produktionskedja. 

Än viktigare är att vi väljer materialleverantörer som vi vet kan 

Vi samarbetar med betydelse-

fulla organisationer som arbe-

tar i linje med vår filosofi att in-

tegrera natur och friluftsliv med 

vardagslivet. Vi försöker skapa 

långsiktiga relationer som byg-

ger på förtroende och engage-

mang mot gemensamma mål.

arbeta för att uppfylla våra krav och som 
passar in i vår ansvarskod. Vår stångleveran-
tör, DAC, är ett bra exempel. Den för miljön 
mest skadliga sidan av tältstångsproduktion 
i aluminium är anodiseringsprocessen. 
Historiskt sett har den processen inneburit 
användning av starkt giftig svavelsyra och 
fosfor. DAC har under flera år arbetat med 
att förfina sin “gröna” anodiseringsprocess, som eliminerar bruket 
av båda dessa kemikalier. De har utvecklat och konstruerat sin egen 
utrustning för att hålla denna process så ren som möjligt, och de 
sätter en ära i att vida överträffa alla tänkbara regeringskrav. De har 
även skapat en “grön atmosfär” i sina lokaler, där både områden 
med gröna växter och vatten ingår. Avsikten är att inspirera folk att 
tänka mer på naturen och vår egen plats däri.

Att utveckla samarbeten
Grundläggande för vår ansvarsetik är de långsiktiga relationer vi 
skapar inom alla delar av vår verksamhet. Vi har samarbetat med 
DAC-stänger i 17 år, och är nära vänner med Jake Lah, företagets 
grundare och ägare. Vi har även arbetat tillsammans med vår huvud-
sakliga vävleverantör under minst lika lång tid, och har med dem en 
lika nära relation. Vi har ständig kontakt med alla våra leverantörer, 

Vi gör våra tält för att de ska hålla länge och klara verkligt tuffa förhållanden . Här klarar sig 
ett 30 år gammalt Nammatj fint trots riktigt hårda förhållanden . Foto: Anders Gustafsson . 

och vi uppmuntrar varandra till att hela 
tiden bli bättre både vad gäller funktion och 
processer. Dessa relationer som utvecklats 
över tid i lojalitet och förtroende, tillåter alla 
parter att nå högre mål i positiv anda, och 
med så liten negativ påverkan på miljön 
som möjligt.

Vi anser utan tvekan att vår största 
tillgång är våra kunder. Många av våra kunder är professionella 
användare, som har expeditioner och upptäcktsresor som sitt leve-
bröd. Men de allra flesta är vanliga människor som bara älskar att 
vara ute. Alla har de medvetet valt våra tält, och är därför en del av 
“Hilleberg”. Kundservice är av högsta prioritet för oss, vilket inne-
bär en kundrelation som förhoppningsvis är långvarig. En viktig 
del i detta är vår reparationsservice. Där tar vi hand om såväl stora 
lagningar som mindre reparationer, antingen i vår egen verkstad 
eller i vårt nätverk av Hillebergutbildade service partners. Det är 
inte ovanligt att gamla kunder vill ha översyn och service på sina 
gamla, ofta kära tält (vissa äldre än 30 år). Denna service inte bara 
minskar miljöpåverkan, men är också något som stärker känslan 
av gemensamt förtroende, respekt och lojalitet som vi eftersträvar 
i alla våra relationer.

”
”

Jag vet att friluftslivets enkelhet är vad som 

är mest utmanande; då det är, och alltid 

har varit, något av en uppenbarelse för mig 

att komma till en vacker plats och slå läger, 

är det minst lika viktigt att lämna platsen 

utan spår av att jag någonsin varit där.

– Bo Hilleberg

Företagaransvar

Leave No Trace
Bo Hillebergs ord (se ovan) om naturupplevelsens lockelse och vikten av att alltid lämna så få spår som möjligt efter sig i vildmarken är den 

ledstjärna som guidar oss i allt vi gör på Hilleberg . Detta grundläggande synsätt har alltid varit viktigt för oss och präglat vårt företag från 

början . Det är också en avgörande anledning till vårt långvariga samarbete med ”Leave no Trace” . ”Leave No Trace” skapades från början av 
”US Forest Service” på 1960- talet, för att senare, 1994, ombildas till en egen ideell förening, ”The Leave No Trace Center for Outdoor Ethics” . 
Den filosofi man lever och verkar efter är enkel; lämna de platser du uppskattar i samma eller bättre skick än du fann dem . Deras uppdrag är att 
utbilda folk i hur man uppnår detta genom att träna sig i minsta möjliga påverkan med lämpliga verktyg och information . De samarbetar med 
alla från privatpersoner till statliga organisationer . Deras ledstjärna är idén att en framväxande respekt och förståelse för naturen och dess bevarande är möjlig när man lär sig 
hur man kan vara aktsam och bevara den miljö man uppskattar, till förmån för kommande generationer . Deras etiska filosofi och uppdrag har fått genklang ute i världen, och 
”Leave No Trace” samarbetar med organisationer i många länder och når ut till miljontals människor runt om i världen . Läs mer om ”Leave No Trace” på LNT .org . 

Vi-Skogen
Innan Bo Hilleberg började med tälten arbetade han som skogvaktare . Företaget Hilleberg sysslade ursprung-
ligen med skogsutrustning och konsulting innan tälten tog över helt och hållet . Skogen har därför alltid varit en 
viktig del av vår verksamhet . Därför känns partnerskapet med Vi-Skogen och att plantera ett träd för varje sålt 
tält så rätt for oss . I över 25 år har Vi-Skogen bidragit till att förbättra förhållandena för över en miljon utsatta 
människor runt Lake Victoria i västra Afrika . Genom att plantera träd och utbilda i agroforestry – plantering 
av träd och utsäde tillsammans – hjälper man bönder att komma ur fattigdom, minskar miljöförstöring och 
klimatförändring . Varje planterat träd motverkar erosion, fångar koldioxid, minskar vattenavdunstning och ger skugga och skydd 
för andra grödor . Utbildningen och planteringen hjälper till att höja levnadsstandarden, fostrar jämlikhet och ger bättre miljö, både 
lokalt och globalt . Vi-Skogen är medlem i FN:s Billion Tree kampanj . Läs mer på www .viskogen .se . 

Hilleberg och DAC, som är vår leverantör av stänger, har haft ett nära samarbete i nästan 
20 år . Under den tiden har vi blivit nära vänner såväl som affärskollegor . Här ser sig Petra 
Hilleberg och Jake Lah, grundare av DAC, omkring under ett besök i Sydkorea .

Vi har byggt upp ett väldigt fint samarbete med Mittuniversitetet i Östersund, som ligger 
endast några minuter från vårt kontor på Frösön . Här kan vi testa vävar och andra material, 
samt arbeta tillsammans med materialforskare . Här testar Hillebergs Lisa Nilsson rivstyrka 
i universitets testlaboratorium .
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Hillebergs principer

Mångsidighet
Ett Hillebergtält måste fungera lika bra ur alla aspekter av den 
Label kategori som det tillhör . Black och Red Label modeller 
måste alltså verkligen vara fyrasäsongerstält . Särskilt Black Label 
modellerna måste fungera både under de mest krävande och de 
minst krävande förhållandena . Red Label tält måste vara nästan 
lika mångsidiga, med den skillnaden att där prioriteras låg vikt 
framför högsta anpassningsbarhet . Yellow Label tält, designade 
för varmare miljöer och för turer i snöfri och mer skyddad terräng, 
måste fortfarande fungera väl i både hetta och kyla, regn och torka, 
blåst och vindstilla .

Säkerhet
Enkelt uttryckt måste man kunna lita på våra Hillebergtält, oavsett 
om det är någon av de starkaste Black Label modellerna eller ett 
av våra minimalistiska och mycket lätta Yellow Label tält . Vi väljer 
material, tillbehör och tillverkningsteknik, till exempel ytterväv, 
stångdiameter och placering av staglinor, så att tälten med marginal 
klarar kraven för varje Label kategori .

vi tillverkar tält och skydd för vildmarksboende. Det är vår enda 
produktlinje, och ända sedan vårt första tält 1973 är vår utgångs-
punkt detta: att bestämma vilka egenskaper vi vill ha i det tält vi 
tänker ta fram och sedan tillverka det med bästa möjliga avvägning 
mellan sex grundläggande principer. Vi tror att den här design- och 
tillverkningsmetoden ger de bästa tältlösningarna.

För att beskriva tältets egenskaper använder vi Label kategorier: 
Black Label modeller är fyrasäsongerstält för alla typer av användare. 
Red Label tält är fyrasäsongersmodeller som prioriterar lägre vikt 
över högsta styrka. Tält i gruppen Yellow Label har lägsta vikt och 
är avpassade för varmare klimat och för användning under snöfria 

Låg vikt
Att göra ett säkert, mångsidigt och lätthanterligt tält som är tungt stämmer inte med vår filosofi . Det gör heller inte ett tält som är super-
lätt på bekostnad av våra högt ställda krav i övrigt . Kärnpunkten i vår lättviktsfilosofi är inte att göra lägsta möjliga vikt till självändamål, 
utan låta den bli det som sammanbinder alla övriga kriterier . Vid utvecklingen av både vår lätta väv Kerlon 1200 för Red Label tält och vår 
ännu lättare Kerlon 1000 för Yellow Label tält ställdes vi inför ett antal val . I båda fallen valde vi de material som har bäst balans mellan 
låg vikt och styrka . Vi kunde ha valt en ännu lättare väv, men den hade inte svarat upp mot våra höga kvalitetskrav . Vårt mål är inte 
att göra det lättaste tältet utan att göra det lättaste, starkaste, mest pålitliga, bekväma och hållbara tältet inom dess kategori .

Livslängd
Tältet ska inte bara tåla det dagliga slitaget under turerna, det ska 
också hålla så länge som möjligt . Black Label tälten är designade 
och tillverkade för längsta möjliga livslängd . Red Label  och Yellow 
Label modellerna är tillverkade för så lång livslängd som möjligt 
med tanke på det lättare materialet . Samtidigt är vi rätt försiktiga 
av oss, så vi testar tälten under tuffare förhållanden än vad vi anger 
i specifikationerna .

Hanterbarhet
Det spelar ingen roll hur säkert ett tält är om det inte kan sättas 
upp . Alla Hillebergtält har sammankopplade inner- och yttertält 
vilket gör att båda sätts upp samtidigt och det underlättar upp-
sättningen av tältet även när vädret är dåligt . För Black och Red 
Label modellerna innebär det att tälten är lätta att sätta upp, även 
i hård vind och drivsnö, i mörker, av en enda person med tjocka 
handskar på händerna . Yellow Label modellerna måste på samma 
sätt vara lika enkla att hantera av en person i regnigt och blåsigt 
väder nattetid som vid bra väder .

Komfort
Komfort i vildmarken handlar inte om ”lyx” utom om bekvämlighet . 
Därför har alla Hillebergtält ljusa och rymliga innertält och venti-
lation som ger bra luftflöde vid alla väder . Dessutom finns alltid 
förvaringsfickor och torklina i innertältet . Ingångar och ventiler 
kan lätt rullas undan och fästas med upphängare för bekväm 
passage och funktion .

årstider i mer skyddad terräng. Blue Label modellerna har tagits fram 
för mer specifika tillämpningar. Våra utvecklingsprinciper – de sex 
egenskaper som vi anser vara viktigast för ett välfungerande tält – är 
säkerhet, mångsidighet, hanterbarhet, livslängd och komfort, allt 
kombinerat i ett tält med låg vikt.

Black Label modeller är alltså den grupp som erbjuder högst 
nivå av alla dessa egenskaper. Eftersom låg vikt har större prioritet 
i kategorin Red Label, och framför allt i Yellow Label, har säkerhet, 
mångsidighet och hanterbarhet i någon mån fått stå tillbaka för 
vikten i dessa grupper. 

Adam Foss och Cole Kramer står emot oktobervädret på Kodiak Island i Alaska . Att kunna 
sätta upp sitt tält även i de mest utmanande förhållanden kan vara livsviktigt . Foto: Mark 
Seacat/Seacat Creative .

Våra Black Label tält är konstruerade för såväl maximal hållbarhet som enkel hantering i 
både fint väder och under tuffa förhållanden . Leo Houlding råkade ut för vindstyrkor upp 
mot 80 km/h under en 56 timmar lång storm på sin 1600 km långa färd över Grönland . 
Foto: Leo Houlding .

I vildmarken är tältet ditt hem, så optimalt utnyttjande av utrymmet är nödvändigt för 
bästa komfort . Detta är extra viktigt när turerna sträcker sig över stora områden . Foto: 
Oliver Latouille (tibouditinerances .jimbo .com) .

Att kunna lita på ditt tält är viktigt, alldeles oavsett vilken typ av äventyr du gillar . Om din passion är vinterexpeditioner, vandring sommartid, eller att resa jorden runt; och särskilt om 
du beger dig av till avlägsna platser, måste ditt tält vara starkt och bekvämt under alla tänkbara förhållanden . Här är ett Nammatj som vinterläger i Ball Pass, Aoraki Mt . Cook National 
Park, Nya Zeeland . Photo: Jordan Reed (wirednomads .com) .
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På HilleBerg Har drivkraften i utvecklingsarBetet inte 
varit att skapa något nytt, utan att lösa problem. Bo Hilleberg eta-
blerade den här principen för 40 år sedan när han bestämde sig för 
att bygga ett tält som var enkelt att sätta upp i besvärligt väder. Och 
även om hans lösning – konstruktionen med sammankopplat inner- 
och ytter tält – var både ny och revolutionerande, var innovationen 
själva resultatet, inte drivkraften.

Bo leder än idag vårt designteam där alla har bred friluftserfa-
renhet, och alla ser på designarbetet utifrån detta problemlösnings-
orienterade perspektiv. Bo och övriga på Hilleberg tillbringar en hel 
del tid i tält under alla årstider, så nästan alla lösningar grundas på 
egna erfarenheter.

De skisser och idéer som tas fram går vidare inom designtea-
met och förvandlas till CAD-ritningar och arbetsprototyper. I detta 
stadium går arbetsprocessen över i en modellutvecklingsfas. Varje 
tält och detalj genomgår månader, ibland år, av tester och vidare-
utveckling innan det släpps ut på marknaden.

Att designa ett bra tält och ta fram en elegant lösning på ett pro-
blem är en sak, men att tillverka det är något annat. För att säkerställa 
att vi kan tillverka det vi tänkt oss och med den kvalitet vi vill ha 
äger och driver vi vår egen ISO-9001: 2008-certifierade tillverknings-
anläggning i Estland. Vi arbetar även med ett fåtal noga utvalda 
kontraktsfabriker i Estland, men navet i vår produktionsprocess är 
vår egen anläggning där vi sätter upp, inspekterar och godkänner 
tälten innan de skickas vidare.

Detta ger oss total kontroll över tillverkningen och möjligheten 
att snabbt göra ändringar i tillverkning eller design. Vi testar alla 
nya material och prototyptält grundligt både i laboratorium och ute 
i fält under alla årstider. Vi utvärderar även kontinuerligt befintliga 
modeller. Alla i företaget deltar i utvecklingsarbetet, dels genom vad 
de lärt sig i samband med egna friluftsaktiviteter, dels genom att vi 
tar in synpunkter från våra återförsäljare och andra användare av 
Hillebergtält runt om i världen.

Design & tillverkning Material: kompromisslös kvalitet

Fälttester är en viktig del av designprocessen och Jämtland är en idealisk plats för att testa i många olika förhållanden . Foto: Christian Benedikt/Hilleberg Team .

eftersom vi anser att de bäst uppfyller det krav på prestanda som vi 
ställer på våra material, och till de flesta av våra modeller använder 
vi DAC Featherlite NSL stänger. NSL-stängernas kopplingsdel är 
expanderad, så stängerna är både betydligt starkare och lättare än 
standardstänger.

Vi väljer den optimala stånglängden och diametern för varje 
tältmodell, och om det är nödvändigt så förböjs de. Stänger med 9 
mm diameter används i både Yellow och Red Label modeller eftersom 
de, på samma sätt som våra vävar, Kerlon 1000 och 1200, ger mycket 
hög styrka till låg vikt. Vi använder ännu starkare stänger med 10 
mm diameter i våra Black Label tält som är gjorda för att klara de 
mest krävande förhållanden.

Andra material
Vi väljer och utvärderar andra material på våra tält – blixtlås, staglinor, 
markpinnar och alla andra detaljlösningar – med samma funktions-
prioritering och omtanke som vi gör med våra vävar och stänger.

Vi använder YKK-blixtlås, vilka vi har funnit vara de starkaste 
och mest pålitliga på marknaden.

Våra egenutvecklade staglinor har en blandning av superstarka 
Vectran-fiber och polyester, unikt sammanvävda för att undvika en 
glipa till kärnan. De är mycket lätta och starka, absorberar nästan 
inget vatten och har försumbar töjning. 

Alla våra tält utrustas med lämpliga markpinnar i aluminium. 
Extra starka men ändå av låg vikt för våra Black Label tält, mycket 
lätta och starka på våra Red Label tält och superlätta, men tillräckligt 
starka, för våra Yellow Label modeller.

Mindre detaljer är lika genomtänkta. Linsträckaren som finns 
på tältlinor håller även i extrem kyla och låser linan även när den 
är blöt eller fryst så att den enkelt kan justeras.

Till våra stånghållarspännen använder vi metall eftersom dessa 
spännen måste vara så starka som möjligt. De justerbara markpinne-
fästena är alla immuna mot väta och kyla och kan justeras enkelt, 
till och med med stora vinterhandskar på.

styrka, PålitligHet, låg vikt ocH lång livslängd är krav vi 
ställer på de material som används i våra tält och bivackskydd, och 
kravspecifikationerna är mycket hårda. Material som möter sådana 
krav är alltid dyra, men har också egenskaper som är överlägsna enk-
lare material. Det är dessa exceptionella prestanda som är signum för 
Hillebergtält. Vi testar också hela tiden egenskaper och prestanda, 
allt från hållbarhet i vävar och tältstänger till pålitlighet och funk-
tion i blixtlås, linor, linsträckare och fästpunkter. Testprogram 
genomförs i såväl laboratorium som ute i fjäll och natur, med syftet 
att hela tiden finna de allra bästa materialen och detaljlösningarna.

Vävar
Tältets väv är det som skyddar dig från vädret. I ett Hillebergtält 
måste dessa vävar leva upp till en rad specifika krav på ett flertal 
punkter – krav som vi testar både i laboratorium, med standardi-
serade test, och ute i fält.

Vår yttertältsväv Kerlon är troligen den starkaste och lättaste som 
finns att tillgå (läs mer om detta i ”Rivstyrkans betydelse”), men den 
måste även uppfylla bland annat krav på vattentäthet (lägsta vatten-
pelare). Färg  bestän dig he ten måste också möta högt ställda krav. 

Medan yttertältsväven ser till att hålla vädret utanför tältet, 
måste innertältet tjäna till att de boende har det så bekvämt som 
möjligt. Våra innertältsvävar är mycket lätta och har både hög luft-
genomsläpplighet och bra vattenavvisning, så samtidigt som fukten 
lämnar innertältet hindrar den vattendroppar från att tränga in.

Viktigt för tältets prestanda är också dess golvväv. Våra golvvävar 
är inte bara helt vattentäta, utan också slitstarka och motstånds-
kraftiga mot vassa föremål, och bibehåller sin mjukhet även i de 
kallaste temperaturerna.

Stänger
Det räcker inte att vävarna i ett tält är starka och tåliga, stängerna 
som håller tältet uppe är lika viktiga. Som alltid är ingen kedja 
starkare än den svagaste länken. Vi använder stänger från DAC, 

1. & 2. Tälttillverkning 
Väven bereds på läggbordet och skärs till efter mönster-
ritningar . Därefter sorteras alla ingående komponenter, 
som vävdelar, blixtlås och övriga tillbehör och delas ut 
till tältmakarna .

3. Montering och kvalitetskontroll
Alla tält vi tillverkar ställs upp och inspekteras innan de 
levereras . En kontrollant inspekterar visuellt både inner- 
och yttertältet, kopplar ihop dem, sätter i tältstängerna, 
monterar marklinor, och reser tältet . Kontrollanten ser 
till att marklinorna har rätt spänning, öppnar tältet och 
kollar blixtlås och sömmar, och gör slutligen ytterligare 
en kvalitetskontroll innan staglinor och linsträckare 

monteras . Om ett fel hittas återsänds tältet till pro-
duktionen för åtgärd . 

Om tältet godkänts tas det ned och packas med 
stänger och markpinnar i egna separata packpåsar,en  
instruktionsbok läggs till, och kvalitetsmärkning och 
modelletikett sätts slutligen på .

Det kompletta tältet är nu klart att skickas till 
Hillebergs lager i Sverige eller USA .

4.  Erfarenhet är betydelsefullt
Vi startade vår fabrik i Rapla i Estland för över 20 år 
sedan, och de flesta i personalen, som ses här, har varit 
med oss allt sedan starten .

Vi köper in material för varje produktionsserie många 
månader i förväg och genomför omfattande kvali-
tetskontroller . Detta göt att vi hinner byta ut material 
som inte klarat testerna, långt innan produktionen 
tar sin början . 

Vi testar alla våra vävars färgriktighet, nötnings-
härdighet, vikt och känsla, samt vattentäthet där det 
är relevant . Vi gör tester på våra yttertältsvävar och 
golv för rivstyrka, samt i fallet med yttertältsvävar, 
konsekvent kontroll av färgöverensstämmelse och 
färgbeständighet mot UV-ljus . Dessutom kontrollerar 
vi att alla tältstänger, blixtlås, myggnät, spännen med 
mera uppfyller våra kvalitetskrav .

Tillverkning

Design och utveckling Materialkontroll

Vår designprocess är lika beroende av arbetet vid skrivbordet som ute i terrängen . Fälttester och utvärderingar 
görs under hela året under alla typer av förhållanden . Även själva designarbetet – CAD-ritningar, prototypfram-
tagning eller revidering av data från fälttesterna – pågår hela tiden .
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Rivstyrkans betydelse

Vi använder en standard för certifiering från den internationella organisationen för 
standardisering (ISO) för att fastställa våra materials vattentäthet . Andra, mindre 
tillförlitliga testmetoder, kan tänkas ge högre resultat, men eftersom det inte finns 
någon vedertagen standard inom industrin så har vi valt den världsomspännande 
ISO-metoden . Detta kan göra det svårt att jämföra resultat varumärken emellan .

Eftersom lång livslängd hos våra produkter är väldigt viktigt, testar vi även våra 
vävar efter att de blivit utsatta för väder och mekanisk slitning så att de, utöver den 
garanterade vattentätheten, kommer att fungera väl även efter en tids användning .

in
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Atlas golv och Stalon XL 

golv och skyddsgolv är till-

verkat i Black Label golvväv . 

Altai golv är tillverkat i Red 

Label golvväv .

Atlas och Stalon XL innertält 

är tillverkade i Black Label 

innertältsväv . Altai inner-

tält är tillverkat i Red Label 

innertältsväv .

*  Förutom Altai UL:s yttertält, 
som är Kerlon 1200

Grundväv:

Behandling:

Vikt:

100 Denier Nylon

Tredubbel Polyure-
tanbeläggning

110 g/m 2

20,000 mm/196 kPa
(ISO 811) 

Mycket hög nötnings-
och stickhärdighet .

70 Denier Nylon

Tredubbel Polyure-
tanbeläggning

90 g/m 2

15,000 mm/147 kPa
(ISO 811) 

Mycket hög nötnings-
och stickhärdighet .

50 Denier Nylon

Dubbel Polyure-
tanbeläggning

75 g/m 2

12,000 mm/118 kPa
(ISO 811) 

Mycket hög nötnings-
och stickhärdighet .

Grundväv:

Behandling:

Vikt:

Vattenpelare:

Övrigt:

Kerlon 1800

40 D High Tenacity 
Ripstop Nylon 66

55 g/m 2

18 kg 
(ISO 13937-4)

5500 mm/54 kPa
(ISO 811)

Kerlon 1200

30 D High Tenacity 
Ripstop Nylon 66

49 g/m 2

12 kg
(ISO 13937-4)

5000 mm/49 kPa
(ISO 811)

Kerlon 2500*

70 D High Tenacity 
Nylon

78 g/m 2

25 kg
(ISO 13937-4)

5500 mm/54 kPa
(ISO 811)

Kerlon 1000

20 D High Tenacity 
Ripstop Nylon 66

40 g/m 2

8 kg
(ISO 13937-4)

5000 mm/49 kPa
(ISO 811)

Namn:

Grundväv:

Behandling:

Vikt:

Rivstyrka:

Vattenpelare:

40 Denier Ripstop Nylon

43 g/m 2

30 Denier Ripstop Nylon

35 g/m 2

20 Denier Ripstop Nylon

30 g/m 2

10 Denier Ripstop Nylon

21 g/m 2

Dubbelsidigt belagd med totalt tre lager av 100 % silikon, och behandlad för ökad UV-resistens vid både infärgning och silikonbeläggning .

DWR – Vattenavvisande luftgenomsläpplig impregnering

Hilleberg Vävspecifikationer

Foton (från vänster): Rolf Hilleberg, Johan Pettersson/Hilleberg Team, Mind for Adventure, and Joe Stock/stockalpine .com

Hög styrka ger Högre säkerHetsmarginaler. Det är inte svå-
rare än så. Ju starkare materialet i ditt yttertält är, desto mindre risk 
för skador på grund av hård vind, slitage eller misstag i handhavandet.  

Hillebergs yttertältsvävar i Kerlon är påfallande starka. Kerlon 
1800, som finns i våra Black Label modeller, och Kerlon 2500 i vissa 
av våra Blue Label tält och i våra XP-tarpar, har rivstyrka på 18, res-
pektive 25, kg. Kerlon 1200 som används i vår Red Label kollektion, 
har en rivstyrka på 12 kg. Även vår lättaste yttertältsväv Kerlon 1000 
som används i våra Yellow Label tält, har en rivstyrka på 8 kg. Trots 
dessa höga rivstyrkor har samtliga våra vävar låga vikter. I använd-
ning ute i naturen, ger denna kombination den bästa produkten. 
Som jämförelse har många andra tält polyuretanbelagda vävar med 
rivstyrka på 2 – 3 kg.

Silikonbeläggningen
1975 skickade en materialleverantör ett nytt varuprov till Bo Hilleberg. 
Väven var både lättare och tätare än andra material på marknaden. 
Bo upptäckte att den var närmast omöjlig att riva isär. Väven var 
belagd med silikon istället för det mer vanligt förekommande 
polyuretan. Denna nya väv var väldigt lätt och helt vattentät, men 
samtidig oerhört stark. Det var precis det som Bo hade letat efter, 
och med detta var Kerlonväven född.

Tillverkningsprocessen för silikonbelagda vävar kan skilja sig 
en del. Hillebergs Kerlon material är belagda på båda sidor med tre 
lager ren silikon. Processen ger en helt vattentät och mycket lätt väv. 
Denna metod ökar även vävens styrka väsentligt, till nivåer långt 
över vad som är möjligt med den betydligt vanligare polyuretanbe-
läggningen. Vår silikonbelagda Kerlon är även överlägsen i styrka 
jämfört med så kallade ”silikoniserade” material, som innebär en 
blandning av silikon och annan beläggning.

Detta innebär att vi kan börja med lättare vävar som bas och 
fortfarande producera yttertält i material som är starkare totalt sett, 
och i fallet med Kerlon 1200, 1800 och 2500 är dessa starkare än 
många av de så kallade expeditionsvävar som finns på marknaden. 
Till och med vår extremt lätta Kerlon 1000 är starkare än många 
betydligt tyngre vävar. Vävarnas höga rivstyrka betyder minskad 
risk att små vävskador förvärras.

Sådan hög rivstyrka är som en försäkring; det är mycket bättre 
att ha den utan att behöva använda den, än att behöva den utan att 
ha den. Men det är till och med bättre än en försäkring eftersom 
styrkan ger ditt Hillebergtält riktigt lång livslängd.

Rogen Övriga Yellow Label tält

På alla turer är det viktigt att ha den extra försäkringen som hög rivstyrka i yttertältet ger . Detta är av än större vikt om det gäller långa turer till avlägsna områden, eller om det handlar 
om platser kända för snabba väderomslag eller konstant dåligt väder . Här är ett Nallo GT i Sareks Nationalpark . Foto: Patric Dalebo .
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Staglinor och fästanordningar
Staglinor är en väsentlig del av stabiliteten i tuffa 
förhållanden och varje tält utrustas med linor . På 
tält med heldragna kanaler har varje staglina två 
fästpunkter, vilket sprider belastningen jämnt . På 
kupoltält med korta kanaler och stångkrokssystem 
är många av staglinorna designade för att lindas 
runt stången eller stångkorsningar, och gör tältet 
ännu starkare . Linan i sig är lätt, stark, absorberar 
minimalt med vatten och har försumbar töjning . 
Vi använder oss av en egenutvecklad staglina i 
Polyester och Vectran som är, i förhållande till sin 
vikt, fem gånger starkare än stål . 

Stångkanaler
Vi använder kraftig 100 denier nylonväv i alla stång-
kanaler . Det är ett starkt material som utan problem 
klarar nötningen från stängerna då tältet sätts upp 
och tas ned . Kanalerna är tillräckligt vida för att vid 
behov rymma dubbla stänger; ett bra alternativ för 
ökad stabilitet vid extremt väder . Kanalens upphöjda 
profil gör det enkelt att föra in tältstången, samtidigt 
som den skyddar sömmen mot slitage . Kanalens 
formgivning håller tältstången borta från tältväven 
för extra säkerhet .

Stångåtdragare
På alla Hillebergtält med heldragna eller trekvarts-
långa kanaler hittar du stångåtdragare som gör 
det lätt att spänna tältstängerna . När tältstången 
placerats i hållaren spänner du helt enkelt bandet 
tills den nedre delen av hållaren är i nivå med tältets 
nedre kant och baksidan på hållaren ligger an mot 
tältväggen . Åtdragarna är lätthanterade också med 
tumvantar på, och det finns tillräcklig plats i hållarna 
för dubbla stänger .

Justerbara markpinnfästen
Justerbara markpinnfästen ger tältet perfekt spän-
ning . Fästena dras ut till sitt längsta läge där mark-
pinnen förankras och sedan spänns bandet för att 
ge bästa spänning och stabilitet till tältet .

Koppling mellan inner- &  
yttertält
Sammankopplade, men isärtagbara inner- och 
ytter tält är Hillebergs signum . Starka öglor med 
toggles monteras på innertältet och mot svarande 
ringar utmed stången på insidan av yttertältet . 
Denna koppling kan enkelt sättas ihop och tas isär, 
vilket gör det möjligt att både använda inner- och 
yttertält separat, men även att anpassa inner tältet 
efter ditt behov av absid .

Reflexer
På varje tält finns flera noggrant placerade re-
flexband . Dessa är monterade högt upp och runt 
om på tältet . De kan fånga in svagare ljus och 
reflekterar även när ljuskällan inte är direkt riktad      
mot reflexen .

Sömmar
Vår tråd är vald med stor omsorg utifrån krav på 
styrka och hållbarhet . Vi syr alltid med fällsöm där 
varje stygn går igenom fyra lager väv för högsta 
hållfasthet och täthet . Dessutom kyls nålarna på 
våra symaskiner för att undvika att friktionsvärme 
skall vidga nålhålen . Resultatet är en väldigt precis 
och pålitlig söm som är mycket stark och tät .

Rymlig och ljus interiör
Erbjuder gott om utrymme så du kan sova gott, vila och rida ut en storm med god 
komfort . Foto: Oliver Latouille (tibouditinerances .jimbo .com) .

Inner- och yttertält kan användas separat
Koppla isär inner- och yttertältet och använd bara innertältet när det är varmt och 
torrt . Eller använd yttertältet som samlingsplats i lägret eller som tillfälligt lunch- 
skydd . Foto: Alaska Mountaineering School .

Rymliga absider
Erbjuder såväl plats för utrustning som skyddade innertältsingångar . Förlängd absid, 
som här i Keron GT, ger plats för ännu mer utrustning . Foto: Chris Magerl .

Genomtänkta tältöppningar
Ger full och enkel access, och kan anpassas på olika sätt efter skiftande väder .  
Foto: Will Copestake (willcopestakemedia .com) .

…ligger i detaljernaSkillnaden med Hilleberg…
för HilleBerg är ”komfort” en viktig egenskap, för i ett tält 
handlar komfort inte om lyx. Det är det totala måttet på ett tälts 
prestanda och inkluderar allt från att hålla dig torr när det är blött 
och vara ventilerande när det är varmt till att ge dig rörelsefrihet 
och tillräckligt med utrymme att sortera din utrustning. Vi skapar 
sådan komfort genom till synes små detaljer.

Vi bygger inte bara tält med dubbla väggar för att de erbjuder 
den bästa ventilationen, utan också för att det ger högre komfort 
att ha två lager väv mellan dig och vädret utanför.

Våra tält har ihopkopplade inner- och yttertält samt stängerna 
på utsidan för att undvika att en trasig stångdel äventyrar tältets 
vävar och för att tältet ska kunna sättas upp enkelt. Den enkla upp-
sättningen betyder att du kan få skydd från dåligt väder snabbare 

och håller dig torr längre. Innertältet håller sig alltså torrt även om 
du slår läger i blött väder. Det betyder också att du snabbt kan sätta 
upp ditt tält på till exempel en lunchpaus, koppla ur innertältet och 
på detta sätt skapa dig ett rymligt skydd från väder och vind.

Vi ser till att alla modeller har tillräcklig plats för det avsedda 
antalet personer och deras utrustning. Innertälten är designade för 
att ha så vertikala innerväggar som möjligt för att skapa maximalt 
användbart utrymme och höjd utan att göra tältet tyngre. Dörrarna 
är viktiga delar i tältets ventilationssystem.

Allt detta är bara några av detaljerna du hittar på våra tält. Andra 
exempel är skyddsflik över blixtlåsen, fästanordningar för upprullade 
dörrflikar i både inner- och yttertältet, förvaringsfickor och torklina 
eller öglor för torklina i alla innertält.

”Säkrat blixtlåssystem”
Vi använder en specialdesignad blixtlåslöpare i 
ingången på våra yttertält . Den har en ring som 
låses med en röd toggle längst ned på blixtlåset . 
Systemet låser effektivt blixtlåset och förhindrar 
att det kan blåsa upp i hård vind . Det är enkelt att 
fästa och lossa .

Olika stångsystem
De olika stångsystemens funktion hänger samman 
med hur tälten används . I våra tunneltält och i några 
av de mindre kupoltälten använder vi heldragna 
stångkanaler med öppning i ena sidan och justerbara 
stånghållare . Detta system är anpassat för turer 
där låg vikt prioriteras allra högst . I våra mindre 
4-säsongers kupoltält använder vi vårt system med 
korta stångkanaler och krokar, där en kanal på varje 
sida av tältet fixerar stängernas ändar, och noggrant 
placerade krokar kopplar tältet till stängerna . I större 
kupoltält används en kombination av heldragna 
kanaler med justerbara stånghållare och korta 
kanaler med krokar . Det är ett system konstruerat 
speciellt för att underlätta uppsättning av större 
kupoltält av en person . Alla system är starka och 
enkla att hantera vid uppsättning, och kan också 
användas tillsammans med dubbla stänger .

Ventilationssystem
Bra ventilation är av största vikt, och vi har därför 
ventiler anpassade för bästa funktion i alla våra tält . 
Våra fyrasäsongerstält, kostruerade för användning 
året runt, har yttertält som går helt ned mot marken 
för bästa väderskydd . De har justerbara ventiler högt 
placerade på tältet, och innertält vars nätpaneler 
alla kan täckas med justerbara vävluckor . Våra 
tresäsongerstält, som konstruerats för användning 
under snöfria förhållanden har konstant luftflöde 
tack vare stora myggnät i innertältet och inbyggda 
ventilationsöppningar i yttertältet .
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BLACK LABEL

BLUE LABEL

RED LABEL YELLOW LABEL

nammatj

stalon xlatlas altai

nallo anjan

89
 c

m

77 kg

18
0 

cm

Att välja rätt Hillebergtält… …med Hillebergs Label system

J  Våra starkaste, mångsidigaste och be-
kvämaste fyrasäsongerstält .

J  Perfekt för alla turer, oavsett plats, väder 
och årstid .

J  De mest lätthanterliga av alla våra tält, 
passar både förstagångsvandraren och 
erfarna expeditionsteam . 

J  Våra specialtält, designade och byggda 
för ett visst ändamål .

J  Aktuella Blue Label modeller visas till 
höger .

J  Fyrasäsongerstält där låg vikt priori-
terats över styrka, mångsidighet och 
bekvämlighet .

J  Perfekt för turer där låg vikt prioriteras, 
klarar alla årstider och väder utom de 
mest extrema .

J  För användare som inte behöver styrkan 
hos ett Black Label tält, eller som kan 
tänka sig att ge avkall på styrka och 
komfort för lägre vikt .

J  Våra lättaste tält, framtagna för varmare 
klimat och för årets snöfria månader .

J  Idealiskt för turer i varmare väder där låg 
vikt är högprioriterat .

J  För användare som helt enkelt vill ha ett 
så lätt tält som möjligt och som är villiga 
att ge avkall på komfort och styrka .

F  Kerlon 1800, vår starkaste yttertältsväv för 
fyrasäsongersbruk .

F  10 mm stänger .

  Stängerna har samma längd .

  Yttertältet går hela vägen ned till marken .

  Minst 2 ventiler .

  Alla myggnätspaneler kan täckas för helt .

F  Kerlon 1200, vår lätta yttertältsväv för fyra-
säsongersbruk .

F  9 mm stänger .

  Stängerna kan ha olika längd för att spara vikt .

  Yttertältet går hela vägen ned till marken .

  Minst 1 ventil .

  Alla myggnätspaneler kan täckas för helt .

F  Kerlon 1000, vår lättaste yttertältsväv .

F  9 mm stänger .

  Stängerna kan ha olika längd för att spara vikt .

  Yttertältet går inte helt ned mot marken på 
vissa modeller .

  Ventilationen är integrerad i designen .

  Myggnätspanelerna går inte att täcka för .

Sidorna 18 – 33 Sidorna 34 – 51 Sidorna 52 – 61

Modulärt kupolgrupp tält 
för alla årstider

Mycket lätt jurta-liknande 
grupptält för alla årstider

Tälten ovan är representativa för respektive Label kategori; alla modeller i varje kategori har de egenskaper som anges här . Vi valde just dessa modeller för att visa skillnaderna eftersom 
det i många avseenden handlar om samma tält, men anpassat efter respektive Label kategori .

Sidorna 62 – 69

DET ÄR INTE ALLTID LÄTT ATT HITTA rätt tält för just dig bland alla 
våra modeller . För att underlätta detta har vi organiserat våra tält i fyra 
olika kategorier, som vi kallar Labels, samt gjort denna guide .

Bestäm vilken Label som bäst motsvarar dina behov
Börja med att göra en bedömning av på vilket sätt du kommer att använda 
ditt tält . Det handlar mindre om vad du gör, utan mer om NÄR, VAR och 
HUR du gör det, och även HUR OFTA och HUR INTENSIVT . Ju mer krävande 
och varierande användning du utsätter ditt tält för, desto högre säkerhet, 
lätthanterlighet och mångsidighet behöver du . Låg vikt är oftast önskat, 
men att välja ett för lätt tält kan vara ett dåligt val om du vill använda det 
i osäkra förhållanden . I var och en av våra Labels har vi eftersträvat den 
bästa balansen mellan styrka och vikt för den kategorin . 

Black laBel har högsta säkerhet, styrka, lätthanterlighet, mångsi-
dighet och komfort . De presterar mycket bra i alla förhållanden, var som 
helst, vilken årstid som helst .

Om du inte behöver den högsta prestandan men fortfarande kan tänkas 
möta hårda förhållanden kan du istället välja Red laBel .

Vet du att du endast kommer att använda ditt tält i fint väder och på 
mindre exponerade platser, och vill ha den absolut lägsta vikten – även 
om det reducerar din säkerhet och komfort och tältets livslängd – kan du 
överväga ett Yellow laBel tält . Men kom ihåg att innertältet på tält där 
yttertältet inte når hela vägen ner till marken riskerar att bli genomblött 
på grund av drivande regn . 

Så om du kan tänkas utsätta ditt tält för hårdare förhållanden, oav-
sett om det är vår, sommar eller höst, är ett Black eller Red Label tält där 
yttertältet når hela vägen ner till marken ett bättre val . Om du tvekar – gå 
upp en kategori!

Tälten i Blue laBel kategorin är våra specialister, alla är olika och 
framtagna för en specifik uppgift .

Välj storlek, konstruktion och särskilda egenskaper
Vissa föredrar att ha sitt eget boende medan andra helst delar tält med en 
eller flera kamrater . Alla våra tält rymmer det antal personer som anges, 
plus deras utrustning – men att gå upp en storlek ger betydligt mer komfort 
utan att öka vikten särskilt mycket . För långa personer är vissa av våra 
modeller lämpligare (se nedan) . 

Om du på dina turer byter tältplats och bär med dig all din utrustning 
varje dag så ger våra tunneltält mest utrymme i förhållande till vikten, och 
är perfekta för dem som sätter upp och tar ner tältet dagligen . Om du 
däremot slår basläger och lämnar tältet obevakat kortare eller längre tid 
är våra kupoltält med deras höga stabilitet och styrka utmärkta val . Bland 
kupoltält skiljer vi på ”självstagande” där absiderna måste spännas ut och 
fästas i marken och ”fristående” som inte behöver några markpinnar för 
uppsättning . Fristående tält kommer verkligen till sin rätt på platser där 
det är svårt att förankra tältet, som klipphällar och andra hårda underlag .

Antal ingångar är ytterligare en aspekt att bedöma: endast en ingång 
är lättare, men två ingångar ger en extra absid och oftast två lodräta 
innertältsväggar vilket ger betydligt mer användbart utrymme (som är 
extra viktigt för långa personer) . 

Förlängd absid är ett val på flera av våra modeller . De är väldigt bra 
att ha på turer med mycket utrustning och när du har med familj och/eller 
hund . De väger dock mer och kräver större yta att sätta upp tältet på .

Vi hoppas den här guiden kan hjälpa dig till rätt tältval – ditt tält är 
ditt hem och skydd i vildmarken, så välj med omsorg . Läs mer i den här 
katalogen och på www .hilleberg .se . 

Lättviktsfällan

Att välja ett tält endast för att det har den lägsta vikten är sällan en god 

idé . Våra Tarpar är verkligen lätta och de har många nöjda användare, 

men de innebär en stor minskning av säkerhet, styrka och komfort . 

Att bli utsatt för riktigt dåligt väder i ett sånt minimalistiskt boende 

är inte trevligt och kan vara direkt farligt . 

Du bör bestämma lägsta nivå av styrka och säkerhet du kan tänka 

dig . Vad är ”lättvikt” för det du avser göra – den definitionen är olika 

för den som huvudsakligen befinner sig i alpin terräng året om och för 

den som mest är i skogsterräng på sommaren . Generellt kan man säga 

att ju lättare tält, desto färre funktioner, mindre komfort och säkerhet 

och kortare livslängd . Mer detaljer och högre styrka innebär helt enkelt 

att tältet väger lite mer . 

”Sven” sitter och ligger (eller står i 

vissa fall) i tältritningarna på modell-

sidorna för att ge dig en uppfattning 

om hur du passar i våra olika tält .

Att välja rätt tält för dina behov för den enskilda vildmarksturen kommer att förbättra 
dina äventyr . Foto: Kuraoka .

Hitta rätt tältstorlek

Mycket stort, modulärt fyra-
säsongerstält för grupper .
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BLACK LABEL

BLACK LABEL TÄLTEN är våra allra mest 

mångsidiga tält och passar alla underlag och 

väder, från det finaste till det mest krävande . 

Deras lätthanterlighet och komfort gör dem 

idealiska på lättsamma turer, även för den 

som inte har så mycket erfarenhet . Samtidigt 

gör styrkan och stabiliteten dem perfekta i de 

mest extrema miljöer som till exempel polar-

regionerna, högalpin terräng, kalfjäll, öknar, 

stränder och liknande där starka vindar, tunga 

snöfall och slitande sand attackerar tälten . 

Materialens höga hållbarhet ökar livslängden 

och säkerhetsmarginalen och minskar risken 

för komplikationer – mycket viktigt på äventyr 

långt från civilisationen där möjligheten att 

laga tältet kan vara begränsad .

 

Black Label tält är konstruerade med våra 
allra starkaste material:

J  Yttertältet i vår Kerlon 1800 väv, med 18 

kg i rivstyrka .

J  10 mm stänger .

J  3 mm Vectran & polyester staglinor .

J  Våra mest robusta innertälts- och golv-

vävar .

J  Grövre blixtlås .

J  Y-pegs, våra starkaste markpinnar . 

Våra Black Label tält är designade för att 
maximera styrkan, användarvänligheten 
och komforten i alla förhållanden .

J  Yttertältet går hela vägen till marken för 

att skydda mot de fyra säsongernas olika 

väder .

J  Samma längd på stängerna gör tältet 

lättare att resa .

J  Flera högt placerade ventiler erbjuder 

god ventilation även när tältet är nedgrävt 

i snön .

J  Interiören är utformad för att erbjuda det 

största möjliga användbara utrymmet .

Keron & Keron GT – sid 20

Tarra – sid 30

J Finns i 3 & 4 personers modeller
J 2 ingångar/2 absider

J  En extra stor absid på GT-modellerna

J För 4 personer
J 2 ingångar/2 absider
J En extra stor absid

J Finns i 2 & 3 personers modeller
J 1 ingång/1 absid

J  Extra stor absid på GT-modellerna

J För 3 personer
J 2 ingångar/2 absider

J För 2 personer
J 2 ingångar/2 absider

J För 2 personer
J 2 ingångar/2 absider

Nammatj & Nammatj GT – sid 22

Staika – sid 32

Saivo – sid 28Saitaris – sid 26

Black Label tält är bästa valet för dig som vill ha ett lätthanterligt fyrasäsongerstält med 
högsta komfort och maximal hållbarhet .

Alla Black Label tält 

är utmärkta för sköna, 

komfortabla, turer i bra 

väder…

…och de passar lika bra 

för äventyr i svår terräng 

och besvärligt väder, 

året om .

Staika är välkänt för sin förmåga att klara de hårdaste 
vädersituationerna, men det är också ett utmärkt val 
närhelst du vill ha bästa komfort. Här är ett Staika i en 
miljö med härligt boende nära strandlinjen vid Curio 
Bay, helt nära den sydligaste spetsen på Nya Zealands 
sydö. Foto: David Freitag/BACH Backpacks.

Ett Nammatj GT i Dovrefjell-Sunndalsfjella National-
park i Norge. ”Naturfotografen Rolf Steinmann och jag 
arbetade tillsammans med ett foto- och filmprojekt 
om Myskoxar. Kanske onödigt att nämna att vi var 
tvungna att förlita oss helt på våra två Hillebergtält. 
Vi råkade ut för otroligt svåra förhållanden, och en 
man från trakten berättade att ingen tidigare hade 
gjort det vi nu gjorde.” Foto: Matthew Polvorosa Kline.
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Gear of the Year 

1. PLATZ 

2007 

Komfortzelte 
HILLEBERG 

KERON 4 GT 

2000, 2001, 
2006 & 2007

K E R O N

K E R O N GT

#2/2009

2007

KERON
KERON GT

 Keron 3 Keron 3 GT Keron 4 Keron 4 GT

BLACK LABEL

105 220 183 cm105 220 105cm

21
0 

cm
16

0 
cm

Keron Keron GT

KERON

Färger: 
Grön, Röd eller Sand

Keron är det samiska ordet för ripa, staden Kirunas namn är en variant av samma ord.

KERON ÄR DEN ÄLDSTA MODELLEN i vårt sortiment och har 

kontinuerligt förfinats över åren . Det blev snabbt en favorit efter-

som tältet är tåligt och stabilt, rymligt inuti och lätt hanterat . Dessa 

egenskaper har gjort tälten mycket populära bland alla kategorier 

av friluftsfolk plus proffsanvändare som bergsguider, fjällräddare 

och militära specialenheter . 

Båda modellerna passar också utmärkt för barnfamiljer, vand-

rare och ”vanliga” användare som vill ha ett mycket stabilt tält som 

tål stora påfrestningar, men ändå inte väger för mycket . Det skall 

hålla för intensivt bruk i många år . Keron och Keron GT är utmärkta 

val för alla vildmarksäventyr, från krävande och långvariga vinter-

turer till vandringar av varierande längd i berg och skog .

GT-modellen med sina extra stora absider är mycket lämplig 

för hundförare och cyklister, som ofta behöver extra plats för 

packning och utrustning . Exempelvis kan två cyklar ställas i Keron 

4 GT’s förlängda absid .

Keron/Keron GT har fyra gånger valts till Gear 
Of The Year i Outdoor, Tysklands ledande 
friluftstidning . 

Den svenska tidskriften Friluftslivs läsare 
röstade fram Keron-modellerna som sina 
favorittält .

Det framstående tyska friluftsmagasinet Out-
door tilldelade Keron 3 GT det prestigefyllda 
Editor’s Choice Award .

Varje Hillebergtält levereras med yttertält, innertält, staglinor med linsträckare, stänger, markpinnar, förvaringspåsar för tält, stänger och pinnar, 
reservstångdel med reparationshylsa samt instruktioner .

”Nettovikt” avser ytter- och innertält samt stänger . ”Bruttovikt” är tältet packat med allt som ingår .

Alla produktegenskaper och mått, däribland tältets vikt och stängernas längd, kan variera något jämfört med vad som anges i vår katalog, i andra 
trycksaker och på vår webbplats . Sådana skillnader kan uppstå på grund av ändringar i konstruktions- och produktionsprocesser och/eller naturliga 
variationer i materialen . Vävfärgning har naturliga variationer, så den verkliga tältfärgen kan se lite annorlunda ut än vad som visas här på vår hemsida .

Nettovikt

Bruttovikt

Höjd Innertält

Yta Innertält

Yta Absid

Yttertältsväv

Stänger (10 mm)

Markpinnar

 4 .6 kg

 5 .5 kg

 110 cm

 4 .4 m 2

 3 .4 m 
2
 + 1 .6 m 

2

 

 Kerlon 1800

 4 x 368 cm

 22 Y-Pegs

 3 .4 kg

 4 .2 kg

 105 cm

 3 .4 m 2

  2 x 1 .3 m 
2

 Kerlon 1800

 3 x 328 cm

 18 Y-Pegs

 4 .1 kg

 4 .9 kg

 105 cm

 3 .4 m 2

 2 .8 m 
2
 + 1 .3 m 

2

 Kerlon 1800

 4 x 328 cm

 22 Y-Pegs

 3 .9 kg

 4 .7 kg

 110 cm

 4 .4 m 2

 2 x 1 .6 m 
2

 Kerlon 1800

 3 x 368 cm

 18 Y-Pegs

F 3 & 4 personer

F  4-säsongerstält med två absi-

der som förenar hög styrka 

med maximalt utrymme och 

komfort, perfekta för alla 

turer och förhållanden.

American Alpine Institute har gett Hilleberg 
den eftertraktade utmärkelsen Guides 
Choice Award för fem tält, bl .a . Keron, med 
motiveringen ”De representerar perfektion 
inom design .”

Keron & Keron GT Detaljer

Högt uppdragen golvkant skyddar 
vid fuktig mark.

GT-absidens dörr kan öppnas nedifrån, från sidan eller uppifrån 
och har en löstagbar myggnätsdörr.

Hel innertältsdörr med finmaskigt mygg nät, täcks av en 
tygpanel som justeras med dragkedja for komfort året runt.

4 integrerade förvaringsfickor i 
innertältet.

Staglinor på absidernas ventilationshuvar och 
staglinor med dubbla fästpunkter på var sida av 
varje stång ökar stabiliteten i dåliga förhållanden.

Breda flikar skyd dar drag-
kedjorna från regn.

Förlängd absid på GT-versionen ger flexibi-
litet och utökad plats för packning.

Justerbara ventiler på absiderna som har justerbara mygg-
nätsluckor och luftgenomsläppliga, snösäkra tygpanels-
luckor, som båda kan justeras från in- och utsidan av tältet.

KERON GT 
ABSID

innerTälT 
Höjd

Keron 3 & Keron 3 GT
105 cm

Keron 4 & Keron 4 GT
110 cm

J  Yttertältsväv i Kerlon 1800 och 10 mm stänger ger 
tältet exceptionell styrka .

J  Fyrasäsongerskonstruktion: yttertältets väggar går 
ned till marken och mygg nätssektionerna kan täckas 
med juster bara tygpaneler .

J  Tunnelkonstruktionen ger maximalt utrymme i förhål-
lande till vikt och är det ideala valet för mobila resor .

J  Både Keron och Keron GT har gott om utrymme för 
det avsedda antalet personer och deras utrustning .

J  Sammankopplade, men isärtagbara inner- och yttertält 
för samtidig upp sättning .

J  Tunneldesignen kräver endast fyra markpinnar för 
upp sättning . Den enkla konstruktionen av heldragna 
envägskanaler med stånghållare gör tältet stabilt 
och lätt att sätta upp .

J  Dubbla ingångar och absider gör att en ingång alltid 
kan vara placerad i lä för vinden och erbjuder flexibla 
alternativ för ingång/utgång och förvaring .

J  En standard och en förlängd absid på Keron GT 
ger ännu mer komfort och utrymme för utrustning . 

J  Som tillval finns skyddsgolv som täcker hela arean 
under yttertältet, inklusive absiderna . Det kopplas 
fast på yttertältet och kan lämnas påmonterat under 
upp- och nedmontering . 

J  Inner- och yttertältet kan användas separat . För upp-
sättning av innertältet separat krävs sex stånghållare 
(säljes separat; se sid 80) .

Keron & Keron GT utmärkelser

Keronmodellerna är mycket starka, rymliga och pålitliga, vilket gör dem mycket lämpliga för alla slags turer under alla årstider . Här är Keron ett perfekt val för ett äventyr vid Sydpolen . 
Foto: Carl Alvey (expeditions365 .com) .
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N A M M ATJ

N A M M ATJ  GT

05/2008

2009

2013

Gear Guide 
2008

220 185 cm220 105cm

16
0 

cm

13
7 

cm

13
0 

cm

11
8 

cm

Nammatj Nammatj GT

NAMMATJ

06/2012

NAMMATJ
NAMMATJ GT

BLACK LABEL

 Nammatj 2 Nammatj 2 GT Nammatj 3 Nammatj 3 GT

Nammatj är en samisk benämning på ett berg som står fritt i en dalöppning.

Storbrittaniens Adventure Travel Magazine 
hade detta att säga om Nammatj GT: ”…Ett 
av de bästa tält vi någonsin kommit över…
Sammanfattningsvis: Det här tältet kommer 
att överleva dig .”

Tyska tidskriften 4-Seasons gav Nammatj 3 
GT sitt pris State of the Art . Endast två andra 
produkter har fått denna utmärkelse .

USA:s Rock & Ice magazine gav Nammatj 3 
GT 4,5 stjärnor med motiveringen: ”Om du 
endast vill ha ett tält till allt du gör…så är det 
här det tältet” .

Färger: 
Grön, Röd eller Sand

Nettovikt

Bruttovikt

Höjd Innertält

Yta Innertält

Yta Absid

Yttertältsväv

Stänger (10 mm)

Markpinnar

Varje Hillebergtält levereras med yttertält, innertält, staglinor med linsträckare, stänger, markpinnar, förvaringspåsar för tält, stänger och pinnar, 
reservstångdel med reparationshylsa samt instruktioner .

”Nettovikt” avser ytter- och innertält samt stänger . ”Bruttovikt” är tältet packat med allt som ingår .

Alla produktegenskaper och mått, däribland tältets vikt och stängernas längd, kan variera något jämfört med vad som anges i vår katalog, i andra 
trycksaker och på vår webbplats . Sådana skillnader kan uppstå på grund av ändringar i konstruktions- och produktionsprocesser och/eller naturliga 
variationer i materialen . Vävfärgning har naturliga variationer, så den verkliga tältfärgen kan se lite annorlunda ut än vad som visas här på vår hemsida .

 2 .3 kg

 3 .0 kg

 95 cm

 2 .8 m 2

 1 .2 m 
2

 Kerlon 1800

 2 x 293 cm

 18 Y-Pegs

 3 .0 kg

 3 .7 kg

 95 cm

 2 .8 m 2

 2 .4 m 
2

 Kerlon 1800

 3 x 293 cm

 22 Y-Pegs

 2 .6 kg

 3 .3 kg

 105 cm

 3 .4 m 2

 1 .6 m 
2

 Kerlon 1800

 2 x 328 cm

 18 Y-Pegs

 3 .3 kg

 4 .0 kg

 105 cm

 3 .4 m 2

 2 .8 m 
2

 Kerlon 1800

 3 x 328 cm

 22 Y-Pegs

NAMMATJ GT 
ABSID

NAMMATJ OCH NAMMATJ GT är hemma i både högland och låg-

land, lika väl lämpade för en höghöjdsexpedition som för en helgtur 

i hemmaterrängen . Dessa robusta 4-säsongers allroundtält sätts 

upp snabbt och lätt och kan flyt tas på ett ögonblick, ändå är de 

både starkare och lättare än något annat tält i denna klass .

Tack vare låg vikt, hög styrka och små yttermått har Nammatj 

och Nammatj GT blivit mycket populära bland extremäventyrare 

och professionella användare . Tälten används och uppskattas 

bland annat av viktmedvetna polarexpeditioner, alpinister och 

klättrare som rör sig på hög höjd, professionella guider och militära 

specialstyrkor . Modellernas låga vikt och kraftiga konstruktion 

uppskattas även bland mer ”vardagliga” äventyrare som cyklar, 

skidar, vandrar eller paddlar, ja kort sagt av alla som är i behov av 

ett starkt och lätt tält .

Staglinor på absidernas ventilationshuvar och staglinor 
med dubbla fästpunkter på var sida av varje stång 
ökar stabiliteten i dåliga förhållanden.

Breda flikar skyd dar drag-
kedjorna från regn.

Förlängd absid på GT-versionen ger flexibi-
litet och utökad plats för packning.

Justerbara ventiler på absiderna som har justerbara myggnäts-
luckor och luftgenom släppliga, snösäkra tygpanelsluckor, som 
båda kan justeras från in- och utsidan av tältet.

Högt uppdragen golvkant 
skyddar vid fuktig mark.

GT-absidens dörr kan öppnas nedifrån, 
från sidan eller uppifrån och har en 
löstagbar myggnätsdörr.

Hel innertältsdörr med finmaskigt mygg-
nät, täcks av en tygpanel som justeras 
med dragkedja for god komfort året runt.

2 integrerade 
förvaringsfickor i 
innertältet.

Myggnätsförsedd ventilation som kan justeras från 
insidan ger möjlighet att nå yttertältets ventilation 
med blixtlåsförsedd tygpanel för full flexibilitet.

Nammatj & Nammatj GT Detaljer  

F 2 & 3 personer

F  Mycket starkt och mångsi-

digt 4-säsongerstält med en 

absid, lämpligt för alla typer 

av turer och förhållanden.

Det norska friluftsmagasinet Fjell og Vidde 
lovordade Nammatj i sin test av lättviktstält där 
Nammatj var det hållbaraste tältet .

I OutdoorGearLabs test av 4-säsongers tält 
fick Nammatj högsta betyg och till delades 
titeln Editors’ Choice: ”Nammatj är tveklöst 
det mest mångsidiga tält vi någonsin testat .”

J  Yttertältsväv i Kerlon 1800 och 10 mm stänger ger tältet 
exceptionell styrka . 

J  Fyrasäsongerskonstruktion: yttertältets väggar går 
ned till marken och mygg nätssektionerna kan täckas 
med juster bara tygpaneler .

J  Tunnelkonstruktionen ger maximalt utrymme i förhål-
lande till vikt och är det ideala valet för mobila resor .

J  Både Nammatj och Nammatj GT har gott om utrymme 
för det avsedda antalet personer och deras utrustning .

J  Sammankopplade, men isärtagbara inner- och yttertält 
för samtidig upp sättning .

J  Tunneldesignen kräver endast fyra markpinnar för 
uppsättning . Den enkla konstruktionen av heldragna 
envägskanaler med stånghållare gör tältet stabilt och 
lätt att sätta upp .

J  En enda ingång och absid gör det lätt att ta sig in i tältet 
och ger gott om förvarings utrymme, samtidigt som 
vikten är låg . Den förlängda absiden på Nammatj GT 
erbjuder ytterligare förvaringsutrymme .

J  Som tillval finns skyddsgolv som täcker hela arean 
under yttertältet, inklusive absiden . Det kopplas fast 
på yttertältet och kan lämnas påmonterat under upp- 
och nedmontering . 

J  Innertältet till både Nammatj och Nammatj GT kan 
ersättas med Nammatj mesh innertält (säljes separat, 
se sid 76) .

J  Inner- och yttertältet kan användas separat . För upp-
sättning av innertältet separat krävs fyra tillkommande 
stånghållare (säljes separat; se sid 80) .

innerTälT Höjd

Nammatj 3 & Nammatj 3 GT
105 cm

Nammatj 2 & Nammatj 2 GT
95 cm

Nammatj & Nammatj GT utmärkelser

I slutet av mars 2016 paddlade Nathalie och Alain Antognelli från Monaco till Aten i Grekland . Därifrån gav de sig av med ”liggcyklar” på en 18 000 km lång resa för att korsa Asien i 
”egen takt” . Planen är att färdas genom Turkiet och Kaukasus, vidare genom Centralasien, för att tillbringa vintern i Mongoliet . På våren 2018 ska de fortsätta, och räknar med att 
nå Vladivostok i Ryssland i september 2018 . Längs vägen vill de fördjupa sig så mycket som möjligt i det sätt nomaderna lever på, och dokumentera sina upplevelser i ord och bild . 
De valde ett Nammatj GT som sitt hem på resan, i förvissning att det kommer att klara sig i det asiatiska stepplandets ökända väderbetingelser, som här någonstans i Turkiet . Foto: 
Nathalie & Alain Antognelli (phototeam-nature .com) .
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Angela Maxwell Uwe Krauss: Staika

Stefan Rosenboom: Keron GT

Stefan Rosenboom/augenwege .de

Uwe Krauss

Angela Maxwell/shewalkstheearth .com

Berättelsen om Nammatj

Nammatj användare

Black Label användare

Angela Maxwell är en amerikansk kvinna som under de senaste tre åren vandrat runt i världen . 2014 slutade hon sitt arbete, sålde allt hon ägde och gav sig iväg . Hon har 
besökt 13 länder och korsat fyra kontinenter på sin 12 000 km långa vandring, och hon fortsätter att vandra . Hon skriver på sin hemsida, ”Jag vandrar som en fri kvinna, 
som fritt kan välja utbildning, yrke, livspartner, var jag väljer att bo, och vilka politiska åsikter jag har . Många flickor och kvinnor har idag ingen möjlighet att följa sin egen 
vilja, sina drömmar och önskningar .” Hon försöker finna möjligheter att hjälpa och stödja kvinnor och unga flickor, och många av dem följer henne på vägen . Hon håller 
föredrag, och har blivit inbjuden att tala i Förenade Arabemiraten, och var en av de första amerikanska kvinnorna att tala vid Meliksah universitetet i Turkiet . Om sitt tält 
säger hon, ”Mitt Nammatj 2 GT är det jag värdesätter högst i min utrustning . Det handlar inte bara om att campa för mig, utan mer om att skapa en trivsam, säker och pålitlig 
omgivning, och jag är imponerad av tältets hållbarhet . Det har varit med om sandstormar, snöstormar, iskyla och blev nästan helt stekt i den australiensiska vildmarken . 
Efter tre år är det fortfarande i utmärkt skick och ovärderligt för mina lyckosamma expeditioner .” Trots att Angela har använt sitt tält under många skiftande förhållanden 
är det en oväntad sandstorm som sticker ut extra . ”Jag klamrade mig fast vid min vagn för att vänta ut den . Två timmar senare insåg jag att det nog var klokast att försöka 
komma i skydd av tältet . Jag var tvungen att sätta upp det i blindo och känna mig för medan jag satt på det för att hålla det kvar mot marken . När jag fått upp det kravlade 
jag mig klumpigt in . Det var verkligen ett ögnblick av lycka . Vinden piskade sand mot utsidan och jag var i skydd inne . Även om vinden ruskade om mig ordentligt stod 
tältet stadigt på plats och såg lika fint ut som alltid . Det var där i Mongoliet som jag verkligen insåg vikten av den kvalitet och hängivenhet som Hillebergdesign står för .” 
(Läs mer på: shewalkstheearth .com) 

NAMMATJ HAR ALLTID varit lite av en doldis i Hillebergsortimentet . Men 
historien om Nammatj börjar egentligen med Keron . Tältet introducerades 
i såväl 3 som 4 personers modeller 1981, med två absider och samman-
kopplade, men isärtagbara inner- och yttertält i den mycket starka sili-
konbelagda yttertältsväv som fortfarande kännetecknar våra tält . 
”Kerontälten var väldigt populära”, säger Bo, ”men vi ville göra ett tält som 
var lika starkt, men lättare, och för två personer .” För att dra nytta av Keron 
tältets funktionalitet, använde Bo dess utformning som mall och skapade 
en modell med en ingång, som lanserades som det ursprungliga 
Nammatjtältet 1983 . Om man jämför Keron och Nammatj tillsammans kan 
man tro att utvecklingsprocessen skulle vara enkel; bara att kapa av en 
absid från Keron och göra det lite smalare, och vips, Nammatj! ”Det verkar 
som om det skulle vara lätt”, skrattar Bo, ”men det var det inte . Vi var 
tvungna att skapa det optimala avståndet mellan stängerna, beräkna 
lutningen på innertältets fotände, och även försäkra oss om att avståndet 
mellan inner- och yttertältets sluttande väggar blev rätt . Nammatj var 
egentligen ett helt nytt tält .”

Nammatj kompakta format och enkelhet gjorde det populärt bland 
alla, från bergsklättrare till skidåkare och vandrare – och även för Bo själv . 
”Jag använde Nammatj ofta”, säger han . ”När vi hade hund tog jag Nammatj 
när han och jag gjorde turer, och han sov inne . Det var också, liksom dagens 
Nammatj 2, ett utmärkt val för soloturer under mer krävande förhållanden . 
På längre och mer krävande skidturer på vintern, tar jag Keron 3, om vi är 
två personer, säger Bo . Men när jag går ensam tar jag ofta Nammatj 2, 
därför att det är rymligt, väldigt starkt och stabilt, och ändå ganska lätt . 
Det är fantastiskt!”

1988 introducerade vi vårt koncept med förlängd absid på både Keron 
3 och 4, samt på Nammatj . Vi lade också till en yttre ventil på bakre väggen 
av Nammatj och Nammatj GT . 1995 ändrade vi namn på Nammatj till 
Nammatj 2, och introducerade Nammatj och Nammatj GT i 3-personers 
utförande . De blev båda succéer direkt . 1997 förbättrades ventilationen 
då en triangelformad myggnätsventil, som kunde stängas till med en 
vävlucka, lades till på innertältet . 2006 ändrades GT-absidernas utformning 
på både Keron och Nammatj modellerna så att ingången fick en mer 
funktionell form och en löstagbar myggnätsdörr . 

Nammatj och Nammatj GT modellerna har alltid varit pålitliga val för 
alla typer av äventyr, tack vare deras unika blandning av funktion, goda 
utrymmen och låga vikter . De visar sin styrka på långa strapatsrika turer 
i de mest krävande förhållanden, men är ändå lätta nog för långa vand-
ringar i alla typer av terräng och situationer . Samtidigt är de också starka 
nog för viss baslägeranvändning . De har båda tagits emot entusiastiskt 
av alpinister som klättrat i Alaska (särskilt på Denali), i Alperna, i Himalaya 
och i Patagonien . Båda har ofta valts av militära förband, och de har till-
sammans med Keron och Keron GT modellerna blivit nära nog ett stan-
dardval för polarexpeditioner . ”Det är flera här på företaget som anser att 
Nammatjmodellerna är våra mest mångsidiga tält”, säger Bo . ”Alpinister i 
höga berg och arktiska expeditioner använder dem, men de är också bra 
val för vandringsturer året runt, för skidturer, eller paddelturer .” Utan 
tvekan är det så att deras enkelhet och styrka gör dem perfekta för alla 
som vill ha ett tält med god komfort och ventilation, på alla typer av turer .

Om du frågar Stefan Rosenboom vad han gör så skulle han säga att han är en frilansfotograf . Men då skrapar han bara på ytan . Rosenboom, vän och samarbetspartner 
till Hilleberg sedan många år, gör fantastiska böcker i såväl ord som bild, skapar utställningsmappar åt artister och konstnärer . Han är också verksam inom Leica, där han 
håller avancerade fotoworkshops i Alpernas spännande bergsmiljö och de vildaste delarna av Italien . Om man pressar honom lite, skulle han säga; ”Jag säljer aldrig endast 
bilder . Jag skriver alltid texten till den historia jag vill berätta . Man kan säga att jag är en fotograferande historeberättare .” Till dags dato har han skrivit 12 böcker som handlar 
om friluftsliv och resor såväl som samhällsaktuella ämnen . Hans senaste bok är The Soul of Wild Italy; och kommande projekt är Pilgrim Routes in the World, Greenland the 
Other Way, och The Wild Soul of Bavaria . Till alla sina böcker gör han även bildvisningar och utställningar . ”Jag reser mycket”, säger han, ”och jag vandrar under alla mina 
fotoprojekt . Tempot är lågt, och det ger mig tid att se och lära, en ständigt pågående process för mig . På en del resor har jag min familj med . Förra sommaren var min fru 
Susanne och dotter Silja med under 6 veckor då vi vandrade på Grönland för ett nytt bokprojekt . På sådana turer måste jag därför tänka på deras säkerhet och komfort . 
Det innefattar både väder, vägsträckning, vilda djur, mat och naturligtvis utrustning . När hänsyn tagits till alla dessa faktorer är det dags för Hilleberg Keron GT! Det är ett 
tält som uppfyller alla mina kriterier för en säker tur till alla äventyrliga platser på vår jord . Men det är inte endast tältet som ger den säkerheten, det är en kombination av 
det och min erfarenhet, samt det suveräna hantverket hos Hilleberg . Jag älskar detta tält, för med Keron GT kan jag lugnt njuta av tiden tillsammans med min familj på de 
vildaste av platser, och det ger oss den energi vi behöver, vilket är fantastiskt!” (För mer information, på tyska, se augenwege .de)

Uwe Krauss växte upp i forna Östtyskland, och när muren föll var han 19 år gammal, en idealisk ålder att njuta av den nyvunna friheten, minns han . Dessförinnan hade han 
siktat in sig på en karriär som ingenjör, men ville egentligen göra något mer spännande . ”I skolan var geografi det ämne som intresserade mig mest”, säger han . ”Och då 
jag var en ’tvåhjulsentusiast’, gav jag mig iväg med motorcykel runt jorden . Jag hade knappast föreställt mig att det skulle ta mig sex år . Inte heller tänkte jag mig att det 
helt skulle förändra mitt liv efteråt .” Under tiden ute på vägarna var han tvungen att försörja sig, och som hängiven hobbyfotograf började han sälja bilder och berättelser 
till tidningar . Alltsedan dess har han arbetat som frilansjournalist för olika motorcykel- och outdoortidningar i Tyskland, och för Roadrunner i USA . När Uwe påbörjade sin 
resa letade han tillsammans med sin flickvän efter det starkaste tältet, som även var lätt att resa varsomhelst . ”Vi hittade det”, säger han, ”och Staika kom att bli vårt hem 
nästan varje dag under många år . Det fick känna på Patagoniens hårda vindar i en månad, och sandstormarna i Sahara .” Hans erfarenheter som ingenjör innan resan gav 
honom möjlighet att bedöma och uppskatta de konstruktionstankar och detaljer som han fann hos Staika . Och förutom styrkan och det enkla handhavandet kom Staika 
att bli en levande del av Uwes minnen från turen . ”Det kom att stå på alla slags konstiga ställen”, säger han, ”som på en kyrkogård i Rwanda (på rekommendation av prästen 
som det säkraste stället), eller på ett lerigt golv i ett Etiopiskt hotell för att undvika vägglöss .”
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 Saitaris

SAITARIS
BLACK LABEL

Saitaris är ett brant, spetsigt berg ovanför polcirkeln i Sareks nationalpark. 
Ordet betyder ”spjutformad” på sami.

Saitaris Detaljer

Färger: 
Grön, Röd eller Sand

 5 .6 kg

 6 .6 kg

 125 cm

 5 .0 m 2

 2 .8 m 
2
 + 1 .4 m 

2

 Kerlon 1800

 4 x 431, 1 x 287 cm

 28 Y-Pegs

Nettovikt

Bruttovikt

Höjd Innertält

Yta Innertält

Yta Absid

Yttertältsväv

Stänger (10 mm)

Markpinnar

Varje Hillebergtält levereras med yttertält, innertält, stag-
linor med linsträckare, stänger, markpinnar, förvaringspåsar 
för tält, stänger och pinnar, reservstångdel med reparations-
hylsa samt instruktioner .

”Nettovikt” avser ytter- och innertält samt stänger . ”Brutto-
vikt” är tältet packat med allt som ingår . 

Alla produktegenskaper och mått, däribland tältets vikt 
och stängernas längd, kan variera något jämfört med 
vad som anges i vår katalog, i andra trycksaker och på 
vår webbplats . Sådana skillnader kan uppstå på grund 
av ändringar i konstruktions- och produktionsprocesser 
och/eller naturliga variationer i materialen . Vävfärgning 
har naturliga variationer, så den verkliga tältfärgen kan 
se lite annorlunda ut än vad som visas här på vår hemsida .

Högt uppdragen golvkant 
skyddar vid fuktig mark.

12 integrerade förva-
ringsfickor i innertältet.

Hel innertältsdörr med finmaskigt mygg-
nät, täcks av en tygpanel som justeras 
med dragkedja for god komfort året runt.

Den större absidens dörr kan öppnas 
nedifrån, från sidan eller uppifrån och 
har en löstagbar myggnätsdörr.

Justerbara ventiler på absiderna som har justerbara 
myggnäts luckor och luftgenomsläppliga, snösäkra tygpanel-
sluckor, som båda kan justeras från in- och utsidan av tältet.

TACK VARE SAITARIS STYRKA och dess rymlighet 

har tältet många användningsområden . Tältets styr-

ka och det stora utrymmet i förhållande till vikten är 

ovärderligt för dem som behöver ett basläger – t .ex . 

klättrare som befinner sig på hög höjd i otillgängliga 

områden – och för expeditioner till de mest krävan-

de miljöerna . Såväl skidåkare som kajakpaddlare 

uppskattar Saitaris rymliga interiör och absiden med 

gott om utrymme för utrustning . Dessutom har det 

en självstagande struktur som gör att det är enkelt 

att resa . De här användarna kommer också att 

märka att Saitaris egenskaper är perfekta för mindre 

strapatsrika äventyr, t .ex . lättare campingturer med 

hela familjen eller för campingturer med bil . Ventilskydd skyddar takventilerna 
från snö och regn.

Takventiler på yttertältet med snösäkra andande 
luckor som kan regleras både in- och utifrån tältet.

En förlängd absid i ena änden ger ett impone-
rande förvaringsutrymme och större flexibilitet.

Många staglinor på alla sidor ökar stabiliteten, 
även i mycket hård vind.

F 4 personer

F  Ett innovativt, rymligt och  

starkt självstagande tält – för 

att klara de svåraste  

förhållandena.

J  Yttertältsväv i Kerlon 1800 och 10 mm stänger ger tältet 
exceptionell styrka .

J  Fyrasäsongerskonstruktion: yttertältets väggar går 
ned till marken och mygg nätssektionerna kan täckas 
med juster bara tygpaneler .

J  Kupolkonstruktion med flera korsande stänger ger 
mycket bra kapacitet för att klara stora snömängder . 

J  Saitaris har gott om utrymme för fyra personer och 
deras utrustning .

J  Sammankopplade, men isärtagbara inner- och yttertält 
för samtidig upp sättning .

J  Självstagande kupoldesign som endast kräver att absi-
den spänns ut . Innovativt stångsystem med heldragna 
kanaler kombinerat med stångkrokar och trekvarts-
kanaler för snabb och enkel uppsättning . 

J  Dubbla ingångar säkerställer att en dörr all tid är på läsi-
dan av tältet och ger extra flexibilitet vid in- och utgång . 
Den vanliga och den extra stora absiden tillhanda håller 
utmärkt komfort och förvaring av utrustning . 

J  Som tillval finns skyddsgolv som täcker hela arean 
under yttertältet, inklusive absiderna . Det kopplas 
fast på yttertältet och kan lämnas påmonterat under 
upp- och nedmontering . 

J  Inner- och yttertältet kan användas separat . För upp-
sättning av innertältet separat krävs åtta tillkommande 
stånghållare (säljes separat; se sid 80) .

Höjd, förlängd absid:
94 cm

dörrHöjd, förlängd absid:
88 cm

dörrHöjd, inner TälT:
100 cm

Saitaris är konstruerat för att klara värsta tänkbara förhållanden . Dess rymliga interiör, utmärkta ventilation och stora 
absidutrymmen gör det till en välkommen tillflykt på krävande turer . 2016 paddlade Andrew Maffetts expedition runt 
Sydgeorgien, en plats känd för sitt mycket hårda väder . Foto: Andrew Maffett /South Georgia Island Circumnavigators .

Saitaris styrka och rymliga innermått, tillsammans med en standard- och en förlängd absid, gör det till ett fantastiskt baslägertält under alla säsonger och väderförhållanden . Här 
används det som lyxigt vildmarksboende i Jotunheimens nationalpark i Norge, inte långt från Galdhøpiggen, Norges högsta fjäll på 2469 m . Foto: Magnus Glennå .
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Gear of the Year

Trekkingzelte
HILLEBERG

SAIVO

2005

1. PLATZ

2005

2004 & 2005

SAIVO
BLACK LABEL

Saivo Detaljer

Saivo betyder ”helig sjö” på samiska.

Den Norska tidningen Villmarksliv 
gav Saivo betyget 5 .5 av 6 möjliga! 
”Ett av det bästa tält vi någonsin 
testat – ett tält att leva med!”

Två år i rad röstades Saivo fram som 
Gear of the Year i kategorin tält 
av tyska tidningen Outdoors läsare . 

 4 .6 kg

 5 .3 kg

 115 cm

 3 .7 m 2

 2 x 1 .3 m 
2

 Kerlon 1800

 4 x 393 cm

 24 Y-Pegs

Nettovikt

Bruttovikt

Höjd Innertält

Yta Innertält

Yta Absid

Yttertältsväv

Stänger (10 mm)

Markpinnar

Varje Hillebergtält levereras med yttertält, innertält, stag-
linor med linsträckare, stänger, markpinnar, förvaringspåsar 
för tält, stänger och pinnar, reservstångdel med reparations-
hylsa samt instruktioner .

”Nettovikt” avser ytter- och innertält samt stänger . ”Brutto-
vikt” är tältet packat med allt som ingår . 

Alla produktegenskaper och mått, däribland tältets vikt 
och stängernas längd, kan variera något jämfört med 
vad som anges i vår katalog, i andra trycksaker och på 
vår webbplats . Sådana skillnader kan uppstå på grund 
av ändringar i konstruktions- och produktionsprocesser 
och/eller naturliga variationer i materialen . Vävfärgning 
har naturliga variationer, så den verkliga tältfärgen kan 
se lite annorlunda ut än vad som visas här på vår hemsida .

Färger: 
Grön, Röd eller Sand

Högt uppdragen golvkant skyddar vid fuktig mark 12 integrerade förvaringsfickor i innertältet.

Hel innertältsdörr med finmaskigt mygg nät, 
täcks av en tygpanel som justeras med drag-
kedja for god komfort året runt.

I LIKHET MED SAITARIS PASSAR SAIVO bra vid olika typer av 

äventyr . Det är ett baslägertält för dem, som i likhet med klättrare och 

skidåkare på hög höjd, måste lämna sitt basläger obevakat . Samtidigt 

gör tältets styrka och dess kombination av rymlighet och låg vikt det 

till ett utmärkt val vid användning på expeditioner vid krävande för-

hållanden (Saivo används ofta av team som har Sydpolen som mål) . 

Skidåkare och paddlare samt personer som färdas i öknar uppskattar 

Saivos rymliga interiör och absider och dess självstagande struktur 

och konstruktion som gör det lätt att resa . Självfallet gör de här 

egenskaperna också Saivo till ett bra val vid mindre krävande turer, 

oavsett om det handlar om en campingtur med bil under en helg eller 

en lättare, vandringstur i bergen där man utgår från ett basläger .

Många staglinor på alla sidor ökar stabiliteten, 
även i mycket hård vind.

Ventilskydd skyddar takventi-
lerna från snö och regn.

Takventiler på yttertältet med snösäkra luftgenomsläppliga 
luckor som kan regleras både in- och utifrån tältet.

Det tyska outdoor magasinet 
Alpin utnämnde Saivo till tes-
tvinnare bland 12 testade tält .

Justerbara ventiler på absiderna som har justerbara myggnätsluckor och 
luftgenomsläppliga, snösäkra tygpanelsluckor, som båda kan justeras 
från in- och utsidan av tältet.

F 3 personer

F  Mycket starkt självstagande 

tält för tre personer som  

klarar alla situationer  

i alla typer av väderlek.

American Alpine Institute har gett 
Hilleberg den eftertraktade utmär-
kelsen Guides Choice Award för fem 
tält, bl .a . Saivo, med motiveringen ”De 
representerar perfektion inom design .” 

J  Yttertältsväv i Kerlon 1800 och 10 mm stänger ger tältet 
exceptionell styrka .

J  Fyrasäsongerskonstruktion: yttertältets väggar går 
ned till marken och mygg nätssektionerna kan täckas 
med juster bara tygpaneler .

J  Kupolkonstruktion med flera korsande stänger ger 
mycket bra kapacitet för att klara stora snömängder . 

J  Saivo har gott om utrymme för tre personer och deras 
utrustning .

J  Sammankopplade, men isärtagbara inner- och yttertält 
för samtidig upp sättning .

J  Självstagande kupoldesign som endast kräver att 
absiderna spänns ut . Innovativt stångsystem med 
heldragna kanaler kombinerat med stångkrokar och 
trekvarts kanaler för snabb och enkel uppsättning . 

J  Dubbla ingångar och absider gör att en ingång alltid 
kan vara placerad i lä för vinden och erbjuder flexibla 
alternativ för ingång/utgång och förvaring .

J  Som tillval finns skyddsgolv som täcker hela arean 
under yttertältet, inklusive absiderna . Det kopplas 
fast på yttertältet och kan lämnas påmonterat under 
upp- och nedmontering . 

J  Inner- och yttertältet kan användas separat . För upp-
sättning av innertältet separat krävs åtta tillkommande 
stånghållare (säljes separat; se sid 80) .

Saivo utmärkelser

dörrHöjd, inner TälT:
85 cm

En av Saivos största fördelar, tillsammans med dess imponerande styrka och rymlighet, är mångsidigheten . Det är ett lika lämpligt val för en enkel sommartur som för ett arktiskt 
äventyr med havskajak, som här på norra Baffin Island, med bergen på Bylot Island i bakgrunden . Foto: Conor Goddard, Arctic Guide (blackfeather .com) .

Trots att Saivo är tillräckligt tåligt för värsta tänkbara förhållanden, är det med sin rymlighet och komfort lika passande 
på mindre krävande turer, som här i skotska högländerna . Foto: Maximilien Czech (maxdreamcreator .com) .
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TARRA
BLACK LABEL

 Tarra

Tarra Detaljer

Tysklands ledande friluftstidning Outdoor testade Tarra och kallade det ”ett 
absolut perfekt geodesiskt” tält .

Färger: 
Grön, Röd eller Sand

Tarra är ett samiskt uttryck för ”brant klippa”.

Nettovikt

Bruttovikt

Höjd Innertält

Yta Innertält

Yta Absid

Yttertältsväv

Stänger (10 mm)

Markpinnar

Varje Hillebergtält levereras med yttertält, innertält, stag-
linor med linsträckare, stänger, markpinnar, förvaringspåsar 
för tält, stänger och pinnar, reservstångdel med reparations-
hylsa samt instruktioner .

”Nettovikt” avser ytter- och innertält samt stänger . ”Brutto-
vikt” är tältet packat med allt som ingår . 

Alla produktegenskaper och mått, däribland tältets vikt 
och stängernas längd, kan variera något jämfört med 
vad som anges i vår katalog, i andra trycksaker och på 
vår webbplats . Sådana skillnader kan uppstå på grund 
av ändringar i konstruktions- och produktionsprocesser 
och/eller naturliga variationer i materialen . Vävfärgning 
har naturliga variationer, så den verkliga tältfärgen kan 
se lite annorlunda ut än vad som visas här på vår hemsida .

Högt uppdragen golvkant skyddar vid fuktig mark. 4 integrerade förvaringsfickor i innertältet. Hel innertältsdörr med finmaskigt myggnät, täcks av en tygpanel som justeras 
med dragkedja for god komfort året runt.

Staglinor vid stängerna och staglineinfästningar som gör det möjligt 
att på flera ställen linda linan runt stängerna, ökar stabiliteten och 
styrkan hos tältet.

Ventilskydd skyddar takventilen 
från snö och regn.

Breda flikar skyd dar 
dragkedjorna från regn.

Takventil på yttertältet med snösäker luftgenomsläpplig 
lucka som kan regleras både in- och utifrån tältet.

TANKEN BAKOM TARRA var att skapa en hybrid mellan ett tun-

nel-/kupoltält, med rymligheten hos ett tunneltält och den statiska 

styrkan hos ett kupoltält . Innertältet har närmast vertikala väggar, 

medan stångstrukturen har fyra stänger med fem stångkorsningar 

vilket gör strukturen exceptionellt stark . Precis som sina storebrö-

der, Saitaris och Saivo, är tvåpersonerstältet Tarra enkelt att sätta 

upp och fungerar bra som basecamp-tält, och är fullt kapabelt att 

hantera de mest utmanande vädertyper . Precis som Saitaris och 

Saivo används Tarra av klättrare, skidåkare och på paddelturer . 

Men dess enkelhet, styrka och rymlighet gör det också populärt 

bland dem som gör längre turer till avlägsna platser och bland 

vandrare som vill vara redo för svår terräng .

 3 .7 kg

 4 .3 kg

 105 cm

 2 .8 m 2

 2 x 1 .3 m 2

 Kerlon 1800

 4 x 372 cm
 

 18 Y-Pegs

F 2 personer

F  Vårt starkaste kupoltält 

för två personer, som är 

konstruerat för använd ning 

under de kärvaste, mest  

krävande förhållanden.

J  Yttertältsväv i Kerlon 1800 och 10 mm stänger ger tältet 
exceptionell styrka .

J  Fyrasäsongerskonstruktion: yttertältets väggar går 
ned till marken och mygg nätssektionerna kan täckas 
med juster bara tygpaneler .

J  Kupolkonstruktion med flera korsande stänger ger 
mycket bra kapacitet för att klara stora snömängder . 

J  Tarra har gott om utrymme för två personer och deras 
utrustning .

J  Sammankopplade, men isärtagbara inner- och yttertält 
för samtidig upp sättning .

J  Självstagande kupoldesign som endast kräver att 
absiderna spänns ut . Stång krokssystem och trekvarts-
kanaler gör tältet snabbt och enkelt att sätta upp .

J  Dubbla ingångar och absider gör att en ingång alltid 
kan vara placerad i lä för vinden och erbjuder flexibla 
alternativ för ingång/utgång och förvaring .

J  Som tillval finns skyddsgolv som täcker hela arean 
under yttertältet, inklusive absiden . Det kopplas fast 
på yttertältet och kan lämnas påmonterat under upp- 
och nedmontering . 

J  Inner- och yttertältet kan användas separat . För upp-
sättning av innertältet separat krävs stånghållarsats 
för Tarra (säljes separat; se sid 80) .

Tarra utmärkelser

dörrHöjd, inner TälT:
92 cm

USA’s Outdoor Gear Lab utnämnde Tarra till Bästa val i ett test av fyra-
säsongerstält, där man liknade dess styrka vid en fästning och lovordade 
enkel uppsättning, två stora absider och bra ventilation . Man utsåg det till 
det starkaste tvåpersonerstält man någonsin testat . 

Tarra är starkt och rymligt, därför ett populärt val för skidturer, särskilt på kalfjället, som här i svenska fjällen, strax väster 
om Helags Fjällstation . Foto: Ulrika Lindroth .

Sandiga förhållanden är ökänt besvärliga för all utrustning . Black Label tält, som Tarra, är ett klokt val för ökenäventyr, då de tillverkas av starkare material och har kraftigare fästen 
och detaljer . Eastern Washington, USA . Foto: Jon Dykes/Hilleberg Team .
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STAIKA
BLACK LABEL

 Staika

Summer 
2008

11/2009

EDITOR'S
CHOICE

6/2017 05/2003 & 03/2004

Staika Detaljer

Färger: 
Grön, Röd eller Sand

Fjället Staika ligger söder om Sarek, och namnet betyder ”högt och spetsigt”.

Nettovikt

Bruttovikt

Höjd Innertält

Yta Innertält

Yta Absid

Yttertältsväv

Stänger (10 mm)

Markpinnar

Varje Hillebergtält levereras med yttertält, innertält, stag-
linor med linsträckare, stänger, markpinnar, förvaringspåsar 
för tält, stänger och pinnar, reservstångdel med reparations-
hylsa samt instruktioner .

”Nettovikt” avser ytter- och innertält samt stänger . ”Brutto-
vikt” är tältet packat med allt som ingår . 

Alla produktegenskaper och mått, däribland tältets vikt 
och stängernas längd, kan variera något jämfört med 
vad som anges i vår katalog, i andra trycksaker och på 
vår webbplats . Sådana skillnader kan uppstå på grund 
av ändringar i konstruktions- och produktionsprocesser 
och/eller naturliga variationer i materialen . Vävfärgning 
har naturliga variationer, så den verkliga tältfärgen kan 
se lite annorlunda ut än vad som visas här på vår hemsida .

 3 .4 kg

 4 .0 kg

 105 cm

 3 .2 m 2

 2 x 0 .9 m 
2

 Kerlon 1800

 3 x 387 cm

 16 Y-Pegs

STAIKA HANDLAR MYCKET OM ENKELHET, utan att för den skull vara spar-

smakat . Det är lättrest, stabilt, rymligt och förhållandevis lätt; Staika är ett tält att 

ta med sig på alla typer av turer . Vi designade ursprungligen Staika för kanotister 

och kajakpaddlare som ville ha ett stabilt och helt fristående tält som gick att 

resa också på besvärliga tältplatser . Sedan dess har Staika fått uppskattning 

av många entusiaster, som polarfarare, alpinister och tur åkare . Alla uppskattar 

de Staika för dess stabilitet och vädertålighet, samt för dess pålitliga basläger-

funktion . Långturscyklister trivs med Staikas enkla och fristående konstruktion, 

liksom vandrare och backpackers uppskattar tältets rymd i förhållande till dess 

relativt låga vikt och stabila konstruktion .

Staglinor med dubbla fästpunkter på var sida av varje 
stång ökar stabiliteten under krävande förhållanden.

Högt uppdragen golvkant 
skyd dar vid fuktig mark.

2 integrerade förvaringsfickor i 
innertältet.

Hel innertältsdörr med finmaskigt mygg nät, täcks av en tygpanel 
som justeras med dragkedja för god komfort året runt.

Absider är integrerade i konstruktionen 
vilket ger ett helt fristående tält. 

Ventilskydd skyddar takventilerna 
från snö och regn.

Takventiler på yttertältet med snösäkra luftgenomsläppliga 
luckor som kan regleras både in- och utifrån tältet.

Breda flikar skyddar dragked-
jorna från regn.

F 2 personer

F  Ett starkt och helt fristående 

kupoltält lämpligt för alla 

typer av äventyr.

J  Yttertältsväv i Kerlon 1800 och 10 mm stänger ger tältet 
exceptionell styrka .

J  Fyrasäsongerskonstruktion: yttertältets väggar går 
ned till marken och mygg nätssektionerna kan täckas 
med juster bara tygpaneler .

J  Kupolkonstruktion med flera korsande stänger ger 
mycket bra kapacitet för att klara stora snömängder . 

J  Staika har gott om utrymme för två personer och 
deras utrustning .

J  Sammankopplade, men isärtagbara inner- och yttertält 
för samtidig upp sättning .

J  Helt fristående kupoldesign kräver inga markpinnar 
för uppsättning och det okomplicerade systemet med 
kort stångkanal och stångkrokssystem ger snabb och 
enkel uppsättning . 

J  Dubbla ingångar och absider gör att en ingång alltid 
kan vara placerad i lä för vinden och erbjuder flexibla 
alternativ för ingång/utgång och förvaring .

J  Som tillval finns skyddsgolv som täcker hela arean 
under yttertältet, inklusive absiden . Det kopplas fast 
på yttertältet och kan lämnas påmonterat under upp- 
och nedmontering . 

J  Innertältet kan ersättas med Staika mygg nätsinnertält 
(säljes separat; se sid 76) .

J  Inner- och yttertältet kan användas separat . För upp-
sättning av innertältet separat krävs stånghållarsats 
för Staika (säljes separat; se sid 80) .

Staika utmärkelser

I ett test av tält för två personer som 
gjordes av den tyska tidskriften Outdoor 
utsågs Staika till Testvinnare .

Amerikanska Overland Journal moti-
verar Staikas vinst av Editor’s Choice 
pris med ”Du kommer få svårt att finna 
ett mer mångsidigt, komfortabelt och 
bombsäkert lättviktstält .”

Outdoor, Tysklands le dande 
outdoor ma ga sin, ger Staika 
omdömmet ”Väldigt bra” i ett 
test från 2003 och utropar det 
till enastående 2004 .

Staika var från början designat för paddlare, men styrkan, komforten och den helt fristående konstruktionen har gjort 
det till en uppskattad favorit bland alpinister som Lonnie Dupre . Han valde Staika för sin vinterbestigning av Mt . Carpe 
(3826 m) i Denali nationalpark i Alaska . Foto: Lonnie Dupre (lonniedupre .com) .

Staika kan utan problem klara de tuffaste förhållanden, men är ett lika bra val för en vandringstur i fint väder, som här i Mellbreak i Storbritanniens Lake District, med utsikt mot 
Buttermeredalen . Foto: Lee Pendlebury .

Tyska Outdoor utnämnde Staika till 
årets bästa 4-säsongers kupoltält i sitt 
”Best of the Year 2017” test . Tidigare 
tilldelade de också Staika sin Editor’s 
Choice utmärkelse .
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RED LABEL

RED LABEL TÄLT ÄR BYGGDA med betoning 

på låg vikt vilket gör dem mindre passande för 

de värsta miljöerna och långa äventyren under 

svåra förhållanden . De kan dock klara kraftig 

storm, och erfarna användare väljer ibland 

dessa tält för mer utmanande äventyr då de 

medvetet väljer den lättare vikten framför 

styrkan i våra kraftigare fyrasäsongerstält .

I våra Red Label tält använder vi lättare 
material snarare än de allra starkaste: 

J  Vår yttertältsväv Kerlon 1200, som har 12 

kg i rivstyrka .

J 9 mm stänger .

J  3 mm Vectran & polyester staglinor .

J  Lätta vävar i innertält och golv .

J  Lättare blixtlås .

J  V-pegs, våra lätta, men väldigt starka 

markpinnar .

Våra Red Label tält är designade för att ge 
den lättaste vikten men samtidigt behålla 
god styrka, vara enkla att använda med god 
komfort i alla miljöer: 

J  Yttertältet går hela vägen ned till marken 

för skydd mot fyrasäsongersväder .

J  Olika långa stänger på vissa modeller 

reducerar vikten .

J  Åtminstone en högt placerad ventil för 

god ventilation även när tältet är nedgrävt 

i snö .

J  Interiören är designad för att erbjuda rym-

lighet till lägsta vikt .

Kaitum & Kaitum GT – sid 36

Jannu – sid 44

J Finns i 2, 3 & 4 personers modeller J 2 ingångar/2 absider
J  En extra stor absid på GT-modellerna

J För en person
J 1 ingång/1 absid

J För en person
J 1 ingång/1 absid

J Finns i 2, 3 & 4 personers modeller J 1 ingång/1 absid
J  Extra stor absid på GT-modellerna

J För 2 personer
J 2 ingångar/2 absider

J För en person
J En ingång/ingen absid

J För 2 personer
J 1 ingång/1 absid

Nallo & Nallo GT – sid 38

Allak – sid 42

Unna – sid 50Soulo – sid 48Akto – sid 46

Red Label tält är bästa valet för dig som vill ha ett tält för alla årstider till lägsta vikt .

Red Label tält är ideal-

iska för turer under alla 

årstider där låg vikt är 

prioriterat…

…och de klarar även 

tuffare terräng och 

väder alldeles utmärkt .

Red Label tält är våra allroundtält för alla årstider. 
De är gjorda med tanke på låg vikt, men klarar 
definitivt av tuffa förhållanden, som här på en 
januaritur till ”High Cup Nick” i norra Pennines i 
England. Photo: Maximilien Czech 
(maxdreamcreator.com).

I november 2017 startade Stevie Anna sin Pata-
gone Expedition, en tur i långsamt tempo, med 
tid för egna tankar, genom hela Patagonien, till 
häst. Hon har som målsättning att upptäcka 
och dokumentera vad som döljs i Patagoniens 
avlägset förflutna, i dess fascinerande nutid, 
och i dess spännande framtid. Hon kommer att 
skriva och blogga på såväl engelska som spanska 
under sin fyra månader långa expedition. Längs 
vägen kommer hon att använda Nallo 3 GT, som 
ger henne gott om utrymme och har plats för 
hennes utrustning och hunden Darcie, men också 
för att det kommer att klara Patagoniens oförut-
sägbara väder. För mer information om hennes 
expedition, se stevieanna.com. Foto: Stevie Anna 
(stevieanna.com).
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Kaitum Kaitum GT

K A I T U M

K A I T U M GT

Gear of the Year
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2007

Trekkingzelte
HILLEBERG

KAITUM

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1. PLATZ

2009
Gear of the YearYeYY ar

2009

Trekkingzelte
Hilleberg
kai Tum gT

2006, 2007 & 
2009

2006#2/2010

7/2015

06/2012
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KAITUM

KAITUM
KAITUM GT

RED LABEL

 Kaitum 2 Kaitum 2 GT Kaitum 3 Kaitum 3 GT Kaitum 4 Kaitum 4 GT

Redan under sitt första år utmärktes Kaitum med 
Editor’s Choice i den ledande tyska friluftstidningen 
Outdoor .

Både Kaitum och Kaitum GT har tilldelats prestigefyllda 
Gear of the Year  av den tyska tidskriften Outdoor: 
Kaitum år 2006 och 2007 och Kaitum GT år 2009 .

I ett test av 17 tunnel- och kupoltält utsåg norska 
Villmarksliv Kaitum 2 GT till Bästa Allround-tält .

I ett grupptältstest utsåg den tyska tidskriften Outdoor 
Kaitum till Testvinnare och kallade tältet ”perfekt .”

 3 .4 kg

 4 .1 kg

 105 cm

 3 .8 m 2

 2 .9 m 
2
 + 1 .3 m 

2

 Kerlon 1200

 2 x 328, 2 x 285 cm

 22 V-Pegs

 3 .9 kg

 4 .6 kg

 110 cm

 4 .8 m 2

 3 .4 m 
2
 + 1 .6 m 

2

 Kerlon 1200

 2 x 368, 2 x 328 cm

 22 V-Pegs

Nettovikt

Bruttovikt

Höjd Innertält

Yta Innertält

Yta Absid

Yttertältsväv

Stänger (9 mm)

Markpinnar

Varje Hillebergtält levereras med yttertält, innertält, staglinor med linsträckare, stänger, markpinnar, förvaringspåsar för tält, stänger och pinnar, reservstångdel med reparationshylsa samt instruktioner .

”Nettovikt” avser ytter- och innertält samt stänger . ”Bruttovikt” är tältet packat med allt som ingår .

Alla produktegenskaper och mått, däribland tältets vikt och stängernas längd, kan variera något jämfört med vad som anges i vår katalog, i andra trycksaker och på vår webbplats . Sådana skillnader kan 
uppstå på grund av ändringar i konstruktions- och produktionsprocesser och/eller naturliga variationer i materialen . Vävfärgning har naturliga variationer, så den verkliga tältfärgen kan se lite annorlunda ut 
än vad som visas här på vår hemsida .

Kaitum & Kaitum GT Detaljer

Kaitum har fått sitt namn efter en vacker sjö och älv i Lappland.
J  Kerlon 1200 yttertältsväv och 9mm stänger ger ett 

väldigt lätt men ändå överlägset stabilt tält . 

J  Fyrasäsongerskonstruktion: yttertältets väggar går 
ned till marken och mygg nätssektionerna kan täckas 
med juster bara tygpaneler .

J  Tunnelkonstruktionen ger maximalt utrymme i för-
hållande till vikt och är det ideala valet för rörliga 
turer utan basläger .

J  Både Kaitum och Kaitum GT har gott om utrymme för 
det avsedda antalet personer och deras utrustning .

J  Sammankopplade, men isärtagbara inner- och yttertält 
för samtidig upp sättning .

J  Tunneldesignen kräver endast fyra markpinnar för 
uppsättning . Den enkla konstruktionen av heldragna 
envägskanaler med stånghållare gör tältet stabilt 
och lätt att sätta upp .

J  Dubbla ingångar och absider gör att en ingång alltid 
kan vara placerad i lä för vinden och erbjuder flexibla 
alternativ för ingång/utgång och förvaring .

J  En standard och en förlängd absid på Kaitum GT 
ger ännu mer komfort och utrymme för utrustning . 

J  Som tillval finns skyddsgolv som täcker hela arean 
under yttertältet, inklusive absiden . Det kopplas fast 
på yttertältet och kan lämnas påmonterat under 
upp- och nedmontering . 

J  Inner- och yttertältet kan användas separat . För 
upp sättning av innertältet separat krävs sex till-
kommande stånghållare (säljes separat; se sid 80) .

Staglinor på absidernas ventilationshuvar och 
staglinor med dubbla fästpunkter på var sida av 
varje stång ökar stabiliteten i dåliga förhållanden.

Högt uppdragen golvkant 
skyddar vid fuktig mark.

Breda flikar skyd dar dragkedjorna 
från regn.

Förlängd absid på GT-versionen ger flexibi-
litet och utökad plats för packning.

Justerbara ventiler på varje absid, vilka helt kan förslutas 
med snösäkra luckor. Dessa kan öppnas och stängas 
från såväl insidan som utsidan av tältet.

4 integrerade förva-
ringsfickor i innertältet.

Dubbla ingångar i GT-absiden ger bättre tillgänglighet.Hel innertältsdörr med finmaskigt mygg nät, täcks av en tygpanel 
som justeras med dragkedja for god komfort året runt.

F 2, 3, & 4 personer

F  Mycket rymligt, ändå väldigt 

lätt och starkt 4-säsongerstält 

med två absider.

Kaitum utsågs till Bäst i test av norska friluftsmagasinet 
Fjell og Vidde i deras test av lättviktstält .

 2 .6 kg

 3 .1 kg

 100 cm

 2 .9 m 2

 2 x 1 .2 m 
2

 Kerlon 1200

 1 x 305, 2 x 260 cm

 18 V-Pegs

 3 .1 kg

 3 .7 kg

 100 cm

 2 .9 m 2

 2 .3 m 
2
 + 1 .2 m 

2

 

 Kerlon 1200

 2 x 305, 2 x 260 cm

 22 V-Pegs

 2 .9 kg

 3 .4 kg

 105 cm

 3 .6 m 2

 2 x 1 .3 m 
2

 Kerlon 1200

 1 x 328, 2 x 285 cm

 18 V-Pegs

 3 .3 kg

 3 .9 kg

 110 cm

 4 .6 m 2

 2 x 1 .6 m 
2

 Kerlon 1200

 1 x 368, 2 x 328 cm

 18 V-Pegs

Kaitum & Kaitum GT utmärkelser

KAITUM GT 
ABSID

innerTälTs-
Höjd

Färger: 
Grön, Röd eller Sand

Kaitum 3 & 3 GT

Max: 105 cm
Min: 89 cm

Kaitum 4 & 4 GT

Max: 110 cm
Min: 95 cm

Kaitum 2 & 2 GT

Max: 100 cm
Min: 86 cm

KAITUM OCH KAITUM GT är mycket mångsidiga fyrasäsonger-

stält, med superb avvägning mellan riktigt låg vikt, komfort och 

hög styrka . De är utmärkta val för alla som föredrar den flexibla 

konstruktionen med två ingångar och två absider, men inte nöd-

vändigtvis behöver den extra styrka som i vårt Black Label Keron . 

För de som önskar ännu större utrymme ger Kaitum GT:s förlängda 

absid detta med ganska liten viktökning . Standardabsiderna kan 

rullas undan helt för utmärkt ventilation . GT-modellens förlängda 

absid har en ingång på varje sida för in- och utgång samt ytterligare 

ventilationsmöjligheter . Den främre delen kan också rullas undanför 

att skapa en välskyddad “veranda” .

Vandrare, paddlare och cyklister uppskattar Kaitums rymlighet, 

låga vikt och kompakta packvolym, medan vintertältare, skidåkare 

och klättrare föredrar Kaitum för den pålitlighet och styrka ett fyra-

säsongerstält har, samt det imponerande utrymme/viktförhållan-

det, med generöst liggutrymme för långa personer . Fyrapersoners 

modellen av Kaitum 4 och Kaitum 4 GT är båda perfekta för frilufts-

familjer, personer på tur med hundar, eller för alla som söker ett 

rymligt men mycket lätt 4-personerstält .

Finlands främsta outdoortidning Retki, utsåg Kaitum 
3 till Bäst i test, där de lyfte fram dess testvinnande 
absider, utmärkta ventilation och stora sovutrymme . .

Kaitum är rymligt, mycket starkt och lätt, därför ett passande val under alla årstider, som här på en vintertur i Skittenelvdalen i Tromsø, Norge . Photo: Jan Fredrik Frantzen  
(instagram .com/janfredrikf/) .
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NALLO

 Nallo 2 Nallo 2 GT Nallo 3 Nallo 3 GT Nallo 4 Nallo 4 GT

NALLO
NALLO GT

RED LABEL

N A L LO

N A L LO GT

Nallo Nallo GT

Nallo & Nallo GT Detaljer

 2 .0 kg

 2 .4 kg

 100 cm

 2 .8 m 2

 1 .3 m 
2

 Kerlon 1200

 1 x 305, 1 x 260 cm

 16 V-Pegs

 2 .4 kg

 2 .9 kg

 100 cm

 2 .8 m 2

 2 .2 m
2
 

 

 Kerlon 1200

 1 x 305, 2 x 260 cm

 20 V-Pegs

 2 .2 kg

 2 .6 kg

 105 cm

 3 .4 m 2

 1 .4 m 
2

 Kerlon 1200

 1 x 328, 1 x 285 cm

 16 V-Pegs

 2 .6 kg

 3 .1 kg

 105 cm

 3 .4 m 2

 2 .7 m 
2

 Kerlon 1200

 1 x 328, 2 x 285 cm

 20 V-Pegs

Nallo är en topp i Kebnekaisefjällen.

NALLO GT 
ABSID

Nallo 3 & Nallo 3 GT
105 cm   82 cm

Nallo 2 & Nallo 2 GT

100 cm   81 cm

innerTälTeTs Höjd 
i fronT ocH  
i bakkanT

Nallo 4 & Nallo 4 GT
115 cm   89 cm

Hel innertältsdörr med finmaskigt mygg nät, 
täcks av en tygpanel som justeras med 
dragkedja for god komfort året runt.

Insidans myggnätsförsedda 
ventilation är försedd med 
blixtlåsförsedd tygpanel.

Högt uppdragen 
golvkant skyddar 
vid fuktig mark.

Yttertältets dörr kan 
öppnas framifrån eller från 
sidopanelerna.

Dubbla ingångar 
i GT-absiden ger 
bättre tillgänglighet.

Förlängd absid på GT-versionen 
ger flexibilitet och utökad plats 
för packning.

Justerbara ventiler på varje sida, vilka helt kan 
förslutas med snösäkra luckor. Dessa kan öppnas 
och stängas från såväl insidan som utsidan av tältet.

Staglinor med dubbla fästpunkter på 
var sida av varje stång ökar stabiliteten 
under krävande förhållanden.

2 integrerade 
förvaringsfickor 
i innertältet.

En stor huvförsedd ventil är integre-
rad i dörrens överkant och justerbar 
från insidan av absiden.

Breda flikar skyd dar drag-
kedjorna från regn.

Nettovikt

Bruttovikt

Höjd Innertält

Yta Innertält

Yta Absid

Yttertältsväv

Stänger (9 mm)

Markpinnar

Varje Hillebergtält levereras med yttertält, innertält, staglinor med linsträckare, stänger, markpinnar, förvaringspåsar för tält, stänger och pinnar, reservstångdel med reparationshylsa samt instruktioner .

”Nettovikt” avser ytter- och innertält samt stänger . ”Bruttovikt” är tältet packat med allt som ingår .

Alla produktegenskaper och mått, däribland tältets vikt och stängernas längd, kan variera något jämfört med vad som anges i vår katalog, i andra trycksaker och på vår webbplats . Sådana skillnader kan 
uppstå på grund av ändringar i konstruktions- och produktionsprocesser och/eller naturliga variationer i materialen . Vävfärgning har naturliga variationer, så den verkliga tältfärgen kan se lite annorlunda ut 
än vad som visas här på vår hemsida .

Nallo 2 utsågs till Testvinnare i det tyska magasinet 
Outdoors tälttest .

USA:s Hunt Alaska magazine utnämnde Nallo 2 till Editor’s 
Choice, och berömde den rymliga absiden, och dess 
imponerande tålighet och styrka .

Tre gånger har Nallo 2 utsetts till Gear of the Year av den 
ledande tyska friluftstidningen Outdoors läsare .

F 2, 3, & 4 personer

F  Mycket lätt men ändå väldigt 

starkt 4-säsongerstält med 

en absid.

American Alpine Institute har gett Hilleberg den eftertrak-
tade utmärkelsen Guides Choice Award för fem tält, bl .a . 
Nallo, med motiveringen ”De representerar perfektion 
inom design .”

 2 .7 kg

 3 .0 kg

 115 cm

 4 .3 m 2

 1 .8 m 
2

 Kerlon 1200

 1 x 368, 1 x 328 cm

 16 V-Pegs

 3 .2 kg

 3 .6 kg

 115 cm

 4 .3 m 2

 3 .2 m 
2

 Kerlon 1200

 1 x 368, 2 x 328 cm

 20 V-Pegs

Färger: 
Grön, Röd eller Sand

J  Kerlon 1200 yttertältsväv och 9mm stänger ger ett 
väldigt lätt men ändå överlägset stabilt tält . 

J  Fyrasäsongerskonstruktion: yttertältets väggar går 
ned till marken och mygg nätssektionerna kan täckas 
med juster bara tygpaneler .

J  Tunnelkonstruktionen ger maximalt utrymme i för-
hållande till vikt och är det ideala valet för rörliga 
turer utan basläger .

J  Både Nallo och Nallo GT har gott om utrymme för 
det avsedda antalet personer och deras utrustning .

J  Sammankopplade, men isärtagbara inner- och yttertält 
för samtidig upp sättning .

J  Tunneldesignen kräver endast fyra markpinnar för 
upp sättning . Den enkla konstruktionen av heldragna 
envägskanaler med stånghållare gör tältet stabilt 
och lätt att sätta upp .

J  En ingång och absid på Nallo gör det lätt att ta sig in i 
tältet och ger gott om förvaringsutrymme, samtidigt 
som vikten är låg . Den förlängda absiden på Nallo 
GT erbjuder ytterligare förvaringsutrymme samt 
en extra ingång .

J  Nedre delen av ytter tältets fotände kan öppnas upp 
för bättre ventilation .

J  Som tillval finns skyddsgolv som täcker hela arean 
under yttertältet, inklusive absiden . Det kopplas fast 
på yttertältet och kan lämnas påmonterat under 
upp- och nedmontering . 

J  Innertältet till både Nallo och Nallo GT kan ersättas 
med Nallo mesh innertält (säljes separat; se sid 76) .

J  Inner- och yttertältet kan användas separat . För 
upp sättning av innertältet separat krävs fyra till-
kommande stånghållare (säljes separat; se sid 80) .

Nallo & Nallo GT utmärkelser

NALLO OCH NALLO GT är kända för sin låga vikt . 

I kombination med deras styrka och funktion blir 

dessa tält förstahandsval för många som vill använ-

da tältet året runt i alla väder och ändå ha låg vikt . 

Dessa är ofta fjällvandrare men också fotografer, 

klättrare, fiskare och andra friluftsmänniskor som 

vill få ut optimalt ur sin utrustning utan att bära för 

mycket . Solovandrare kan välja ett Nallo 2 som ger 

ett mycket stort utrymme utan att få för hög vikt 

på sin utrustning . På samma sätt kan grupper om 2 

och 3 personer få ett mycket rymligt och bekvämt 

utrymme genom att välja 3 respektive 4 personers 

modeller, utan att behöva öka sin packningsvikt 

för mycket . Barnfamiljer eller de som har sin hund 

med eller av annat skäl vill ha extra utrymme upp-

skattar den stora absiden i Nallo GT modellerna . På 

GT-modellerna finns en ingång på varje sida av absi-

den och hela främre delen av absiden kan rullas åt 

sidan och ger ett skyddat utrymme och härlig utsikt 

även i regnväder .

Två gånger har läsarna av Tysklands ledande tidning Out-
door, röstat fram Nallo 2 GT till bästa tält i Gear of the Year .

Engelska tidskriften Trek & Mountain tilldelade Nallo 2 
utmärkelsen Editor’s Choice, och skrev, ”Bra allroundtält 
i superb design och kvalitet .”

Nallo och Nallo GT är lätta, men har också den styrka som krävs för användning under alla årstider, vilket gör dem till utmärka val för vandrings- eller cykelturer, som här i Pamirbergen 
i Tajikistan . Foto: Daniel Mathias (machaon-lights .com) .
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Jonguk Park: Nallo 2 GT

Chris Townsend/christownsend .comChris Townsend/christownsend .com

Jonguk Park

Chris Townsend: Akto

Linda Baer

Linda Baer

Berättelsen om Nallo Red Label användare

I MITTEN AV 80-TALET började Bo Hilleberg att skissa på en design för 
ett dubbelt tält med två stänger för en person, som var rymligt och lätt . Han 
märkte dock att han inte kunde uppnå det viktmål han satt upp med den 
design han önskade . Men under arbetets gång insåg han att det gick att 
skapa ett mycket lätt helårstält för två personer, med samma utrymme som 
i det väldigt populära Nammatj, vilket hade introducerats några år tidigare .

Det fanns på den tiden ett uttalat intresse för ett lättare tält för två 
personer, minns Bo,  särskilt bland de användare som inte hade behov av 
samma styrka som i Nammatj . Så föddes Nallo, och i och med det även 
grunden till den idé som skulle bli Akto några år senare . Nallo introduce-
rades 1987, och här användes samma stångdiameter och samma Kerlon 
1500 yttertältsväv (med den höga rivstyrkan på 15 kg) som Nammatj hade 
på den tiden . Det hade även i stort sett samma form, men med ingången 
i mitten av absiden och en integrerad ventil över ingången för att hålla 
vikten nere . Nallo blev en av våra allra största succéer, minns Bo . Det vann 
en hel del priser redan det första året .

1990 hade Nallo blivit Nallo 2, då produktlinjen kompletterats med 
Nallo 3 . Båda modellerna blev mottagna på ett mycket positivt sätt, och 
1995 när ”European Outdoor Award” delades ut för första gången, fick 
Nallo utmärkelsen som allra bästa friluftsprodukt .

Trots denna stora succé kände Bo att han kunde utveckla och förbätt-
ra Nallomodellerna ytterligare . 2002 skapade han så den nya generationen 
av Nallo, i helt ny design, med kortare stång bak och lägre stång fram, men 
fortfarande med ingången mitt fram i absiden . Än viktigare var att vi nu 

hade utvecklat en ny, lättare Kerlon 1000 väv, med rivstryka på 10 kg, helt 
inriktad på Nallo tälten . Tillsammans gjorde den nya designen och väven 
tälten både lättare och rymligare med högre sitthöjd i främre delen .

Samma år introducerade vi även 4-personers modellen Nallo 4, samt 
2-, 3- och 4-personers GT-modellerna, med vår förlängda absid konstruktion . 
Samtliga Nallomodeller i den nya designen blev en stor succé, och GT- 
versionerna blev så populära att det krävdes utökad produktionskapacitet .

Nallomodellerna i den nya designen var de första tält vi gjorde lättare 
genom materialval, och Nallo var det första tältet, själva grundbulten, i vad 
som skulle bli vår Red Label serie . Men förbättringarna stannade inte vid 
det . 2003 introducerade vi en utveckling av våra Kerlonvävar: Kerlon 1800 
(18 kg rivstyrka) ersatte Kerlon 1500, och Kerlon 1200 (12 kg rivstyrka) 
ersatte Kerlon 1000 . Vi lade till ytterligare en stor ventil i innertältet på alla 
Nallomodeller i 2005 års version . 2006 gjorde vi om den förlängda absiden 
i Nallo GT med större justeringsmöjlighet av ventilation, och två ingångar . 
Vi lade också till ett kort blixtlås i yttertältets fotände på alla Nallo och 
Nallo GT modeller, vilket ytterligare förbättrade ventilationen .

Idag är fortfarande Nallo och Nallo GT några av våra mest populära 
modeller, inte utan anledning: De är starka och rymliga, men ändå relativt 
lätta, och med full kapacitet för användning under 4 säsonger . De har 
använts över hela världen under alla årstider, av cyklister, klättrare, alpi-
nister, skidåkare, vandrare och andra äventyrare . Nallo och Nallo GT blev 
också inspiration till de väldigt lätta Anjan och Anjan GT modellerna i vår 
tresäsongers Yellow Label serie .

Nallo användare

Linda Baer är en grafisk designer från Schweiz, som enligt egen beskrivning ”älskar otillgänglighet, höga berg och avlägsna öknar; äventyr bortom gängse turistindustri” . 
2015 gav hon sig av på cykel, och kom att tillbringa 20 månader ute, och cykla 22 000 km genom 20 länder . Hon lämnade Schweiz, cyklade genom Italien, Balkan och 
Grekland, fortsatte genom Turkiet och in i Kaukasus innan hon stannade i Kyrgyzstan . Därifrån flög hon till Sydostasien, och fortsatte på cykel innan hon flög vidare till Nya 
Zeeland, där hon cyklade över båda öarna . Nästa mål var Australien, som hon korsade från söder till norr . Ny flygresa till norra Indien där hon fortsatte sin cykling . Därefter 
flög hon tillbaks till Kyrgyzstan och bytte cykel mot bil för färden åter hem till Schweiz . ”Jag ville se och upptäcka världen utan att ha något slutmål i åtanke, och ge mig 
tid lära mig om både platser och människor, helt enkelt färdas långsamt”, säger hon . Planen var att resa tillsammans med en vän de första sex månaderna, så Linda valde 
ett sandfärgat Nallo 2 GT . ”Det gav oss tillräckligt med utrymme för två personer med 10 cykelväskor oss emellan, och var ändå tillräckligt lätt, men också mycket rymligt 
för ensambruk”, säger hon . Hon behövde ett tält som var starkt och pålitligt, för att hålla under en så lång tid av hård användning i avlägsna trakter . ”Nallo 2 GT uppfyllde 
förväntningarna i stormväder, snöfall, hetta och hård vind”, säger hon . ”Innertältet uppsatt separat i ökenområden skyddade från insekter, ormar och annat, samt gav 
utmärkt ventilation . Den stora absiden fungerade som skydd för trevliga måltider tillsammans med andra längs vägen i dåligt väder, fortsätter hon, och sandfärgen smälte 
in perfekt i de flesta omgivningar, och gav trivsamt ljus inne under vinterdagar och i dåligt väder .” (För mer information, se lindaontour .com)

OBS: För turer som Lindas rekommenderar vi helst Black Label tält, till exempel Nammatj GT. De är bättre lämpade för långa turer och krävande användning. Linda tog ytterst 
god hand om sitt tält, och då särskilt blixtlåsen, för att vara säker på att det skulle fungera bra under resan.

Jonguk Park bor i Seol i Sydkorea, och arbetar i en outdoorbutik . ”En fördel med att jobba där är att man får möjlighet att lära sig mycket om utrustning, om olika märkens 
historia och filosofi, och om utrustningens för- och nackdelar”, säger han . Som hängiven friluftsmänniska tillbringar Jonguk de flesta veckoslut ute i naturen . ”Jag har 
använt många olika tält, men det märke jag är mest nöjd med är Hilleberg”, säger han . ”Min favorit är Nallo 2 GT . Som Red Label tält kombinerar det hållbarhet med låg 
vikt . Det går snabbt att sätta upp, och har stor absid, och med innertältet lossat kan 3 – 4 personer använda yttertältet som samlingsplats vintertid .” Det är verkligen ett 
mångsidigt tält . När man är från Korea får man ett särskilt perspektiv på naturen . ”Korea omgärdas på tre sidor av hav, och 70% av landytan täcks av berg, och vi drabbas 
av orkaner flera gånger om året”, säger han . ”Jag ger mig ut nästan varje helg, och i den oländiga terrängen, under blåsiga förhållanden, får jag det ofta tufft . Men jag vet 
av erfarenhet att mitt Hillebergtält kommer att skydda mig från elementen, och jag hoppas fortsätta att upptäcka såväl den koreanska vildmarken som världen i övrigt .”

Chris Townsend är en av de mest kända och respekterade skribenter och utrustningstestare i hela outdoorindustrin . Han har varit utrustningsredaktör i engelska The 
Great Outdoors (TGO) sedan 1991, och har skrivit 25 böcker . Men framför allt har han tillryggalagt tusentals vandringskilometer, bland annat ”The Pacific Crest Trail” (3219 
km), ”The Continental Divide Trail” (4828 km), och ”The Pacific Northwest Trail” (1931 km) i USA . I Storbritannien har han gått från den engelska gränsen längs The Scot-
tish Watershed till Duncansby Head (1127 km), Land’s End till John O´Groats (2012 km), och 16 ”TGO Challenges” från kust till kust i skotska högländerna . Han har även 
klättrat alla 517 ”Munros and Tops” (toppar högre än 914 meter) i Skottland under en 2736 km lång vandring . Han är också den förste att gå från sydöstra Alaska genom 
Yukonterritoriet till Richardsonbergen norr om polcirkeln (1609 km), samt att vandra hela vägen genom Klippiga bergen i Kanada, från Watertonsjöarna till floden Liard 
(2575 km) . Aktotältet har under lång tid varit hans favorit, både professionellt och till vardagligt bruk . När vi frågade om han ville bli en av våra Aktoprofiler accepterade 
han med glädje . Här är några av anledningarna till att Chris valt att använda och skriva om Akto i över 20 år .

–  ”1996 sökte jag ett starkt och lätt tält för min vandring över ’The Munros and Tops’. Jag fann vad jag sökte i det då nya Akto, som hade introducerats året innan. Akto 
överträffade förväntningarna, klarade flera stormar och var fortfarande i fint skick när turen avslutades över fyra månader senare.” Chris fortsätter att berätta att han 
använde sitt ursprungliga Akto på turer till Grand Canyon och Himalaya, och på flera ”TGO Challanges”.

–  ”Sedan Akto först dök upp för 20 år sedan har fler lättviktstält i liknande utförande tillkommit. En del är riktigt bra, men jag är tveksam till att de är lika hållbara som Akto. 
Jag tycker fortfarande att Akto är ett mycket bra val om du vill ha ett lätt solotält som ska hålla länge.”

–  I en recension skrev Cris om Akto: ”Gillar: Stor absid, stabilt, lätt att sätta upp, hållbart, bra ventilation, utmärkt kvalitet. Ogillar: Inget.”

–  ”Akto är konstruerat för att klara värsta tänkbara fjällväder året runt. Jag tycker det är idealiskt för Skotska högländerna.”

–  ”…Jag tycker fortfarande Akto är den bästa kompromissen mellan vikt, utrymme, stabilitet och hållbarhet.”

–  ”Då jag använt Akto i hundratals nätter, ibland månader i sträck, är det svårt för mig att vara helt objektiv om detta underbara tält. Det är ett av mina utrustingsfavoriter.”

Läs mer om Chris på: christownsendoutdoors .com
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ALLAK
RED LABEL

 Allak

Summer 200808/2017

Allak Detaljer

Färger: 
Grön, Röd eller Sand

Allak betyder ”sjö” på samiska.

Nettovikt

Bruttovikt

Höjd Innertält

Yta Innertält

Yta Absid

Yttertältsväv

Stänger (9 mm)

Markpinnar

 2 .8 kg

 3 .3 kg

 105 cm

 2 .8 m 2

 2 x 0 .9 m 
2

 Kerlon 1200

 3 x 370 cm

 12 V-Pegs

Varje Hillebergtält levereras med yttertält, innertält, stag-
linor med linsträckare, stänger, markpinnar, förvaringspåsar 
för tält, stänger och pinnar, reservstångdel med reparations-
hylsa samt instruktioner .

”Nettovikt” avser ytter- och innertält samt stänger . ”Brutto-
vikt” är tältet packat med allt som ingår . 

Alla produktegenskaper och mått, däribland tältets vikt 
och stängernas längd, kan variera något jämfört med 
vad som anges i vår katalog, i andra trycksaker och på 
vår webbplats . Sådana skillnader kan uppstå på grund 
av ändringar i konstruktions- och produktionsprocesser 
och/eller naturliga variationer i materialen . Vävfärgning 
har naturliga variationer, så den verkliga tältfärgen kan 
se lite annorlunda ut än vad som visas här på vår hemsida .

Dubbla staglinor vid stängerna, där den översta staglineinfästningen 
är designad för att linda linan runt enkla eller korsande stänger, ökar 
stabiliteten och styrkan hos tältet.

Högt uppdragen golvkant 
skyd dar vid fuktig mark.

2 integrerade förvaringsfickor 
i innertältet.

Hel innertältsdörr med finmaskigt mygg nät, täcks av en tygpanel 
som justeras med dragkedja for god komfort året runt.

Absider är integrerade i konstruktionen vilket 
ger ett helt fristående tält. 

Ventilskydd skyddar takventilerna 
från snö och regn.

Takventiler på yttertältet med snösäkra andande 
luckor som kan regleras både in- och utifrån tältet.

Regnskyddande flikar 
över blixtlåsen.

Tyska Outdoor Magazin belönade 
Allak med Editor’s Choice med 
motiveringen ”Slutsats: Det finns 
för tillfället inget bättre trekkingtält 
för 2 personer .”

Allak blev testvinnare i ett test av 
tio tält i tyska  Outdoor, och var det 
enda som fick betyget ”Enastående” .

Österrikes största tidskrift 
om friluftsliv, Land der Berge, 
gav Allak Top Tipp – första 
priset – i ett stort test av 
lättviktstält .

INSPIRERAD AV VÅRT exceptionellt starka Staika designades Allak för att bli ett 

helt fristående, fyrasäsongers kupoltält för de som prioriterar lättare vikt framför 

det absolut starkaste . Under dess 2-åriga utvecklingsperiod var tältet våra test-

personers förstahandsval närhelst terräng och övriga förhållanden på den tänkta 

turen var oklara . Dess exceptionellt kompakta format och fristående struktur är 

idealiskt då uppsättningsförhållandena är krävande, som exempelvis på stenig 

och sandig mark . Det är även lätt nog för mobila turer där man flyttar sitt läger 

dagligen . Samtidigt gör dess kupolkonstruktion med tre stänger att tältet är 

starkt nog för baslägersanvändning utom i de värsta förhållandena .

Sedan det introducerades på marknaden har det varit paddlarnas favorit 

för dess förmåga att sättas upp nästan var som helst medan vandrare väljer det 

för att det är rymligt, stabilt och fantastiskt lätt . Bergsbestigare uppskattar Allak 

såväl för dess design och rymlighet som för dess förmåga att hantera tyngden av 

snö . Långa äventyrare uppskattar dess längd som ger ökad komfort .

F 2 personer

F  Lätt, okomplicerat och  

helt fristående; Allak  

är det verkliga  

allroundtältet.

J  Kerlon 1200 yttertältsväv och 9mm stänger ger ett 
väldigt lätt men ändå överlägset stabilt tält . 

J  Fyrasäsongerskonstruktion: yttertältets väggar går 
ned till marken och mygg nätssektionerna kan täckas 
med juster bara tygpaneler .

J  Kupolkonstruktion med flera korsande stänger gör tältet 
mycket bra på att klara stora snömängder . 

J  Allak har gott om utrymme för två personer och 
deras utrustning .

J  Sammankopplade, men isärtagbara inner- och yttertält 
för samtidig upp sättning .

J  Helt fristående kupoldesign kräver inga markpinnar 
för uppsättning och det okomplicerade systemet 
med kort stångkanal och stångkrokssystem ger 
snabb och enkel uppsättning . 

J  Dubbla ingångar och absider gör att en ingång alltid 
kan vara placerad i lä för vinden och erbjuder flexibla 
alternativ för ingång/utgång och förvaring .

J  Som tillval finns skyddsgolv som täcker hela arean 
under yttertältet, inklusive absiden . Det kopplas fast 
på yttertältet och kan lämnas påmonterat under 
upp- och nedmontering . 

J  Innertältet kan ersättas med Allak mygg nätsinnertält 
(säljes separat; se sid 76) .

J  Inner- och yttertältet kan användas separat . För upp-
sättning av innertältet separat krävs stånghållarsats 
för Allak (säljes separat; se sid 80) .

Allak utmärkelser

Med två absider och helt fristående konstruktion är Allak ett utmärkt val för nästan alla slags turer, och då särskilt under 
tuffa förhållanden som här i Skotska högländerna . Foto: Will Copestake (willcopestakemedia .com) .

Freya Hoffmeister hyser en speciell kärlek för att paddla runt öar . Hon följde upp sin solotur runt Nya Zeelands sydö med att paddla ensam runt Australien, och därmed bli den första 
kvinna (och andra person) att göra det . 2015 blev hon först att paddla runt Sydamerika(!), och 2017 påbörjade hon sin ”tredje ötur” ensam, i ett försök att bli den första att paddla runt 
Nordamerika . Hennes favorittält är Allak, som ses här ovan i Alaska . Detta har hon använt på många av sina turer . Foto: Freya Hoffmeister (freyahoffmeister .com) .

I ett test av fjälltält gav den tyska tid-
ningen Outdoor Allak det allra högsta 
betyget .
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JANNU
RED LABEL

 Jannu

Jannu Detaljer

Nettovikt

Bruttovikt

Höjd Innertält

Yta Innertält

Yta Absid

Yttertältsväv

Stänger (9 mm)

Markpinnar

Varje Hillebergtält levereras med yttertält, innertält, stag-
linor med linsträckare, stänger, markpinnar, förvaringspåsar 
för tält, stänger och pinnar, reservstångdel med reparations-
hylsa samt instruktioner .

”Nettovikt” avser ytter- och innertält samt stänger . ”Brutto-
vikt” är tältet packat med allt som ingår . 

Alla produktegenskaper och mått, däribland tältets vikt 
och stängernas längd, kan variera något jämfört med 
vad som anges i vår katalog, i andra trycksaker och på 
vår webbplats . Sådana skillnader kan uppstå på grund 
av ändringar i konstruktions- och produktionsprocesser 
och/eller naturliga variationer i materialen . Vävfärgning 
har naturliga variationer, så den verkliga tältfärgen kan 
se lite annorlunda ut än vad som visas här på vår hemsida .

 2 .8 kg

 3 .2 kg

 100 cm

 3 .2 m 2

 1 .2 m 2

 Kerlon 1200

 2 x 368, 1 x 373 cm

 15 V-Pegs

Jannu är en storslagen 7710 meter hög topp (officiellt namn Kumbhakarna) 
och ligger i Kanchenjungamassivet i Himalaya.

Färger: 
Grön, Röd eller Sand

Den amerikanska tidskriften 
Backpacker utsåg Jannu till 
det Bästa All-around-tältet 
för Klättrare . ”Om du vill ha 
det bästa vinterskyddet…
skaffa det här bergsfortet .”

Climbing Magazine i USA skri-
ver: ”[För Denali] måste du 
ha rätt utrustning”; ”[Jannu] 
är det perfekta skyddet i de 
hårdaste förhållandena .”

Staglinor vid stängerna och staglineinfästningar som gör det möjligt att på flera ställen 
linda linan runt enkla eller korsande stänger, ökar stabiliteten och styrkan hos tältet.

Högt uppdragen golvkant skyddar vid fuktig mark. 4 integrerade förvaringsfickor i innertältet. Hel innertältsdörr med finmaskigt mygg nät, täcks av en tyg-
panel som justeras med dragkedja for god komfort året runt.

Asymmetrisk dörr öppning möj liggör 
väderskyddad in- och utpassage.

Ventilskydd skyddar takventilen från 
snö och regn.

Takventil på ytter tältet med snösäker andande lucka som 
kan regleras både in- och utifrån tältet.

JANNU DESIGNADES för att vara ett tält för klättrare i hög-

höjdsmiljöer och är ett av våra fyrasäsongerskupoltält med lägst 

vikt . Dess kompakta struktur kommer till sin rätt på platser med 

begränsat utrymme som smala bergsryggar och små avsatser . 

Jannu är väldigt stabilt, även i hård vind . Det är även lätt nog för att 

användas vid långa eller korta turer där låg vikt är av hög prioritet . 

Jannus styrka och låga vikt har gjort det till bergsbestigarnas första 

val och dess utmärkta snötryckskapacitet har gjort det väldigt 

populärt bland vintercampare och höghöjdsvandrare . Dess lätta 

vikt och självstagande konstruktion har även attraherat många 

långdistansvandrare och paddlare . Eftersom det är starkt och 

rymligt, kan även soloäventyraren som vill vara förberedd på extra 

krävande förhållanden välja Jannu . 

USAs OutdoorGearLab utnämnde 
Jannu till Editor’s Choice i ett test av 
fyrasäsongerstält med kommentaren: 
”Väldigt starkt, låg vikt, rymligt, enkelt 
att sätta upp, mångsidigt och har utmärkt 
ventilation .”

F 2 personer

F  Jannu är något så  

ovan ligt som ett  

lätt tält med  

oerhörd styrka.

Jannu erövrade andra plats (tätt bakom 
vårt Nammatj 2) i OutdoorGearLab’s test 
av 4-säsongerstält 2013, och utnämndes 
till Top Pick med motiveringen: ”Jannu 
är vårt högst rankade självstagande 
kupoltält .”

J  Kerlon 1200 yttertältsväv och 9mm stänger ger ett 
väldigt lätt men ändå överlägset stabilt tält . 

J  Fyrasäsongerskonstruktion: yttertältets väggar går 
ned till marken och mygg nätssektionerna kan täckas 
med juster bara tygpaneler .

J  Kupolkonstruktion med flera korsande stänger ger 
mycket bra kapacitet för att klara stora snömängder . 

J  Jannu har gott om utrymme för två personer och 
deras utrustning .

J  Sammankopplade, men isärtagbara inner- och yttertält 
för samtidig upp sättning .

J  Självstagande kupoldesign som endast kräver att 
absiden spänns ut . Stång krokssystem och trekvarts-
kanaler gör tältet snabbt och enkelt att sätta upp .

J  En enda ingång och absid gör det lätt att ta sig in i 
tältet och ger gott om förvaringsutrymme, samtidigt 
som vikten är låg .

J  Som tillval finns skyddsgolv som täcker hela arean 
under yttertältet, inklusive absiden . Det kopplas fast 
på yttertältet och kan lämnas påmonterat under 
upp- och nedmontering . 

J  Inner- och yttertältet kan användas separat . För 
upp sättning av innertältet separat krävs sex till-
kommande stånghållare (säljes separat; se sid 80) .

Jannu utmärkelser

dörrHöjd, inner TälT:
85 cm

Jannu är starkt nog att klara utsatta och exponerade förhållanden, och är förvånansvärt lätt . Det är därför ett bra val för 
vandringsturer i bergen, som här i Spanien . Foto: Christoph Haas (rockandsnow .de) .

Jannus styrka och det kompakta formatet som kräver litet utrymme gör det särskilt lämpligt för alpina äventyr under tuffa förhållanden, som här under toppen av Mt . Grenville (3126 m) 
på den södra sidan av Homathko isfält i British Columbias kustberg . Foto: Ben Stone .
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AKTO
RED LABEL

 Akto

Akto Detaljer

Akto betyder ”ensam” på samiska.

Nettovikt

Bruttovikt

Höjd Innertält

Yta Innertält

Yta Absid

Yttertältsväv

Stänger (9 mm)

Markpinnar

Varje Hillebergtält levereras med yttertält, innertält, stagli-
nor med linsträckare, stänger, markpinnar, förvaringspåsar 
för tält, stänger och pinnar, reservstångdel med repara-
tionshylsa samt instruktioner .

”Nettovikt” avser ytter- och innertält samt stänger . ”Brut-
tovikt” är tältet packat med allt som ingår . 

Alla produktegenskaper och mått, däribland tältets vikt 
och stängernas längd, kan variera något jämfört med 
vad som anges i vår katalog, i andra trycksaker och på 
vår webbplats . Sådana skillnader kan uppstå på grund 
av ändringar i konstruktions- och produktionsprocesser 
och/eller naturliga variationer i materialen . Vävfärgning 
har naturliga variationer, så den verkliga tältfärgen kan 
se lite annorlunda ut än vad som visas här på vår hemsida .

 1 .3 kg

 1 .7 kg

 93 cm

 1 .7 m 2

 0 .8 m 
2

 Kerlon 1200

 1 x 293 cm

 10 V-Pegs

Färger: 
Grön, Röd eller Sand

The Great Outdoors i England har tre 
gånger utsett Akto till Best Buy . Till 
utmärkelsen 2008 skriver de: ”Akto 
är fortfarande den bästa kombina-
tionen av vikt, utrymme, stabilitet 
och hållbarhet .”

NÄR VI INTRODUCERADE AKTO, för över 20 år sedan, så visste vi inte att 

det skulle bli så populärt som har blivit . Trots att det bara är något tyngre än en 

bivacksäck så erbjuder det ett närmast luxuöst fyrasäsongers boende för den 

som färdas ensam – logi som inkluderar absid, men som kan packas ned i en stör-

re ryggsäcksficka .

Det är ett idealt val när du söker efter det lättaste fyrasäsongerstältet . Det 

var inte designat för extrem användning, men har visat sig vara ett hållbart tält i 

alla miljöer efter att ha använts på långa polarexpeditioner . Vandrare, klättrare, 

cyklister och paddlare har även de anammat det lätta och rymliga tältet . Idag 

används det i alla klimat, över hela världen . Långdistansvandrare uppskattar att 

ha ett robust, komfortabelt rum för sig själva efter en lång dags vandring . Det är 

även ett utmärkt skydd till lätt vikt för den som vill vara säker på att få tak över 

huvudet när traditionell logi är överbefolkad, för dyr eller otillgänglig . Långa 

användare upplever detta som ett av få solotält med tillräcklig plats . 

Staglinor med dubbla fästpunkter på var sida av stången 
ökar stabiliteten under krävande förhållanden.

Högt uppdragen golvkant 
skyddar vid fuktig mark.

Innertältets myggnätssektion är täckt av en 
justerbar lucka för komfort året runt.

Bred flik skyddar drag-
kedjan från regn.

Integrerad dörr och ventil. Ventilen regleras med 
hjälp av blixtlåslöparna i övre delen av dörren.

Reglerbara luckor i huvud- och fot ändarna av ytter-
tältet ger god luftgenomströmning, och skyddas från 
regn av det utskjutande taket och väggens lutning.

Ventilerande väv i huvud- och fotändar 
stänger snön ute, men är ändå luft-
genoms läpplig.

Stabila glasfiberstavar i yttertältets 
hörn ger extra höjd och mer användbart 
utrymme.

Integrerad  förvarings ficka.

F 1 person

F  Ett rymligt, lätt solo tält med 

verklig året runtfunktion.

Brittiska Trek & Mountain testade 
lättviktstält och utnämnde Akto till 
bäst i test . ”Det här tältet har definitivt 
tillverkats av någon som själv använ-
der det!” skrev tidningen . ”Ett överlag 
suveränt tält .”

Den brittiska tidningen och webbsajten 
Adventure Travel hyllade Akto för designen 
som gör det rymligt, starkt och lätt att 
sätta upp: ”Hillebergs tält är härliga, och 
att det är ett rent privilegium att få testa 
dem,” tyckte recensenten . ”…den svenska 
tillverkaren gör ingen besviken .”

Adventure Bike Rider, en brittisk tidskrift 
som skriver om äventyr på motorcykel, 
gav Akto betyget 9 av 10 och lovordade 
tältets robusthet, rymlighet och venti-
lation . ”Allt har gjorts med användaren 
i åtanke .”

J  Kerlon 1200 yttertältsväv och 9mm stänger ger ett 
väldigt lätt men ändå överlägset stabilt tält . 

J  Fyrasäsongerskonstruktion: yttertältets väggar går 
ned till marken och mygg nätssektionerna kan täckas 
med juster bara tygpaneler .

J  Konstruktion med en stång ger gott om utrymme i 
förhållande till vikt och är det ideala valet för rörliga 
turer utan basläger .

J  Akto har gott om utrymme för en person med 
utrustning .

J  Sammankopplade, men isärtagbara inner- och yttertält 
för samtidig upp sättning .

J  Uppsättning kräver endast fyra markpinnar i huvud- och 
fotändens staglinor, och den enda stångens heldragna 
 kanal och stånghållarsystem gör det enkelt att resa och 
även anmärkningsvärt stabilt . (oBs: Att förankra de fyra 
hörnen för att maximera golvutrymme, ventilation och 
andra funktioner rekommenderas starkt .)

J  Ingångens och absidens utformning ger enkel access 
och bra förvaringsutrymme

J  Som tillval finns skyddsgolv som täcker hela arean 
under yttertältet, inklusive absiden . Det kopplas fast 
på yttertältet och kan lämnas påmonterat under 
upp- och nedmontering . 

J  Innertältet kan ersättas med Akto mesh innertält 
(säljes separat; se sid 76) .

J  Inner- och yttertältet kan användas separat . För upp-
sättning av innertältet separat krävs stånghållarsats 
för Akto (säljes separat; se sid 80) .

Akto utmärkelser

Höjd vid Huvud ocH 
foTända:

30 cm

Akto är idealiskt för soloturer där låg vikt och tillräcklig styrka för åretruntbruk under tuffa förhållanden är lika viktiga . 
Hillebergs ambassadör Milosz Pierwola reste till Nepal i Himalaya för att dokumentera ”The Himalayan Stove Project”, en 
ideell organisation som tillhandahåller vedspisar med rökfång vilket leder till renare luft inomhus (HimalayanStoveProject .
org) . Foto: Milosz Pierwola (adventuremilo .com) .

Om du älskar ensamheten i den vilda naturen, får du med Akto ett förvånansvärt rymligt rum för dig själv, oavsett var du befinner dig, även här vid Castell y Geifr, i Wales, Storbritannien . 
Foto: Andy Cox/Doubletrackfanatic .
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SOULO
RED LABEL

 Soulo

2016 2011 2009

Soulo Detaljer

 2 .0 kg

 2 .4 kg

 95 cm

 2 .0 m 2

 0 .6 m 
2

 Kerlon 1200

 2 x 344, 1 x 285 cm

 12 V-Pegs

Färger: 
Grön, Röd eller Sand

Soulo betyder ”ö” på samiska.

SOULO ÄR LÄTT ATT SÄTTA UPP i stort sett var som helst . Det är mycket starkt 

men ändå lätt och därför idealiskt för praktiskt taget all användning . Under tältets 

utvecklingsperiod ansåg våra testare att det var perfekt för de flesta turer . Alpinister 

och expeditioner väljer Soulo för låg vikt i kombination med hög styrka, vilket även 

uppskattas vintertältare . Turcyklister, motorcykelåkare och kanotpaddlare gillar 

Soulo för dess fristående egenskaper och kompakta packformat . Långtursvandrare, 

ryggsäcksturister och helgcampare attraheras av den låga vikten och den integrera-

de absiden, medan vinteranvändare och alpinklättrare uppskattar förmågan att klara 

snöbelastning . Långa personer blir glatt överraskade över den generösa ligglängden, 

och alla uppskattar tältets rymd .

Dubbla staglinor vid stängerna där den översta staglineinfästningen 
är designad för att  linda linan runt stången, vilket ökar stabiliteten 
och styrkan hos tältet.

Högt uppdragen golvkant skyddar vid 
fuktig mark.

Integrerad förvarings ficka. Hel innertältsdörr med finmaskigt mygg nät, täcks av en tyg-
panel som justeras med dragkedja for god komfort året runt.

Absiden är integrerad i konstruktionen vilket ger ett 
helt fristående tält.

Ventilskydd som skyddar öppen ventil 
från snö och regn.

Justerbar takventil som kan stängas helt inifrån 
tältet, försedd med snösäker skyddslucka.

Regnskyddande flik över 
blixtlåset.

Nettovikt

Bruttovikt

Höjd Innertält

Yta Innertält

Yta Absid

Yttertältsväv

Stänger (9 mm)

Markpinnar

Varje Hillebergtält levereras med yttertält, innertält, stag-
linor med linsträckare, stänger, markpinnar, förvaringspåsar 
för tält, stänger och pinnar, reservstångdel med reparations-
hylsa samt instruktioner .

”Nettovikt” avser ytter- och innertält samt stänger . ”Brutto-
vikt” är tältet packat med allt som ingår . 

Alla produktegenskaper och mått, däribland tältets vikt 
och stängernas längd, kan variera något jämfört med 
vad som anges i vår katalog, i andra trycksaker och på 
vår webbplats . Sådana skillnader kan uppstå på grund 
av ändringar i konstruktions- och produktionsprocesser 
och/eller naturliga variationer i materialen . Vävfärgning 
har naturliga variationer, så den verkliga tältfärgen kan 
se lite annorlunda ut än vad som visas här på vår hemsida .

F 1 person

F  Ett helt fristående tält  

som är lätt och alltid redo  

för expedition.

J  Kerlon 1200 yttertältsväv och 9mm stänger ger ett 
väldigt lätt men ändå överlägset stabilt tält . 

J  Fyrasäsongerskonstruktion: yttertältets väggar går 
ned till marken och mygg nätssektionerna kan täckas 
med juster bara tygpaneler .

J  Kupolkonstruktion med flera korsande stänger ger 
mycket bra kapacitet för att klara stora snömängder . 

J  Soulo har gott om utrymme för en person med 
utrustning .

J  Sammankopplade, men isärtagbara inner- och yttertält 
för samtidig upp sättning .

J  Helt fristående kupoldesign kräver inga markpinnar 
för uppsättning och det okomplicerade systemet med 
kort stångkanal och stångkrokssystem ger snabb och 
enkel uppsättning . 

J  Ingångens och absidens utformning ger enkel access 
och bra förvaringsutrymme .

J  Som tillval finns skyddsgolv som täcker hela arean 
under yttertältet, inklusive absiden . Det kopplas fast 
på yttertältet och kan lämnas påmonterat under 
upp- och nedmontering . 

J  Innertältet kan ersättas med Soulo Mesh innertält 
(säljes separat; se sid 76) .

J  Inner- och yttertältet kan användas separat . För upp-
sättning av innertältet separat krävs stånghållarsats 
för Soulo (säljes separat; se sid 80) .

Soulo utmärkelser

Även om det ofta väljs för sin styrka är Soulo också ett enastående allroundtält för alla slags turer . Det är mycket lätt och rymligt, och den helt fristående konstruktionen gör att du lätt 
kan flytta runt det för att undvika stenar eller annat som stör komforten och är i vägen . Här i Jotunheimens nationalpark i Norge .Foto: Johanne S . Refseth (instagram .com/psykolog .
med .sovepose) . .

Soulo är ett bra val för fjällturer i alla väderförhållanden, och då särskilt när man kan förvänta sig snö och hårda vindar . 
Här i Stora Sjöfallets nationalpark . Foto: Tristan Tempest .

2009 tilldelade det tyska friluftsmagasinet Outdoor Soulo priset som Editor’s Choice, med 
motiveringen ”[Soulo] är det första verkligen övertygande exemplet på ett fristående solotält” . 
2011 repeterade de utmärkelsen med kommentaren, ”Det finns lättare en-personerstält än det 
2 .4 kg tunga Soulo . Men det finns inget annat solotält som är mer stabilt och komfortabelt .”

I Australian Geographic Outdoors campingguide inkluderades Soulo bland 
Bäst Utrustning, och man skrev; ”om du vill ha ett tält som fungerar till allt, 
köp detta och du kommer att få det bekvämt i många år .”
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UNNA
RED LABEL

 Unna

Unna Detaljer

Färger: 
Grön, Röd eller Sand

Unna betyder ”liten” på samiska.

Staglinor med dubbla fästpunkter på var sida av varje stång 
ökar stabiliteten under krävande förhållanden.

Högt uppdragen golvkant 
skyddar vid fuktig mark.

Integrerad  förvaringsficka. Innertältsdörr med överdel i knott säkert myggnät som går att stänga 
igen med lucka av inner tältsväv för verklig fyrasäsongs  funktion.

Nedre delen av yttertältets fram- och baksida kan 
rullas upp för förbättrad ventilation.

Ventilskydd skyddar tak ventilerna från 
snö och regn.

Integrerad dörr och ventil. Ventilen regleras med 
hjälp av blixtlåslöparna i övre delen av dörren.

Bred flik skyddar drag kedjan 
från regn.

Nettovikt

Bruttovikt

Höjd Innertält

Yta Innertält

Yttertältsväv

Poles (9 mm)

Markpinnar

Varje Hillebergtält levereras med yttertält, innertält, stag-
linor med linsträckare, stänger, markpinnar, förvaringspåsar 
för tält, stänger och pinnar, reservstångdel med reparations-
hylsa samt instruktioner .

”Nettovikt” avser ytter- och innertält samt stänger . ”Brutto-
vikt” är tältet packat med allt som ingår . 

Alla produktegenskaper och mått, däribland tältets vikt 
och stängernas längd, kan variera något jämfört med 
vad som anges i vår katalog, i andra trycksaker och på 
vår webbplats . Sådana skillnader kan uppstå på grund 
av ändringar i konstruktions- och produktionsprocesser 
och/eller naturliga variationer i materialen . Vävfärgning 
har naturliga variationer, så den verkliga tältfärgen kan 
se lite annorlunda ut än vad som visas här på vår hemsida .

VÅRT ENKLASTE SOLOTÄLT, det helt fristående Unna, är oerhört enkelt att sätta upp i princip 

överallt – steniga stränder, smala bergskammar, täta skogar (och, såklart, även på alla ”per-

fekta” tältplatser) – och det har ett imponerande stort utrymme . Det är idealt för resor under 

alla säsonger när låg vikt har hög prioritet och där terrängen gör det svårt att sätta upp tältet . 

Istället för absid har Unna ett mycket stort innertält som med lätthet rymmer den boende och 

dennes utrustning – eller två personer . Genom att koppla ur ett av hörnen till innertältet kan 

det skapas en extra absid vilket håller innertältet torrt vid in och utgång i regniga förhållanden . 

Dess kupolkonstruktion klarar av snötryck på ett bra sätt och det stora utrymmet och den låga 

vikten gör att tältet passar bra till turer där du reser tältet varje dag . Det är därför inte konstigt 

att detta har kommit att bli en favorit bland paddlare, fyrasäsongsvandrare, bergsklättrare, 

cyklister och vanliga tältare .

F 1 person

F  Det helt fristående 

och väldigt lätta 

solotältet som kan 

sättas upp varsom-

helst, närsomhelst.

American Alpine Institute har gett Hilleberg den eftertraktade utmärkelsen Guides Choice 
Award för fem tält, bl .a . Unna, med motiveringen ”De representerar perfektion inom design .”

 2 .0 kg

 2 .2 kg

 100 cm

 2 .5 m 2

 Kerlon 1200

 2 x 387 cm

 12 V-Pegs

J  Kerlon 1200 yttertältsväv och 9mm stänger ger ett 
väldigt lätt men ändå väldigt stabilt tält . 

J  Fyrasäsongerskonstruktion: yttertältets väggar går 
ned till marken och mygg nätssektionerna kan täckas 
med juster bara tygpaneler .

J  Kupolkonstruktion med två korsande stänger ger 
mycket bra kapacitet för att klara stora snömängder . 

J  Unna har gott om utrymme för en person och dennes 
utrustning .

J  Sammankopplade, men isärtagbara inner- och yttertält 
för samtidig upp sättning .

J  Helt fristående kupoldesign kräver inga markpinnar 
för uppsättning och det okomplicerade systemet med 
heldragna stångkanaler och justerbara stånghållare 
ger snabb och enkel uppsättning . 

J  En ingång ger bra tillgänglighet till den rymliga in-
teriören . Om så önskas kan ett av innertältshörnen 
kopplas loss för att skapa en absid . 

J  Som tillval finns skyddsgolv som täcker hela arean un-
der yttertältet . Det kopplas fast på yttertältet och kan 
lämnas påmonterat under upp- och nedmontering .

J  Innertältet kan ersättas med Unna Mesh innertält 
(säljes separat; se sid 76) .

J  Inner- och yttertältet kan användas separat . För 
uppsättning av innertältet separat krävs fyra till-
kommande stånghållare (säljes separat; se sid 80) .

Unna utmärkelser

Låg vikt, enkelt och överraskande starkt, samt helt fristående konstruktion, gör Unna till ett bra val för nästan 
varje friluftsäventyr under alla årstider . Här ses det nära Mt . Rainier i Washington, USA . Foto: Nicholas Cupaiuolo  
(nicholas-cupaiuolo .com) .

Unna är lätt och väldigt snabbt att sätta upp, och erbjuder gott om plats för ensamvandraren . Här ses det i Terskey Alatau-bergen i Kyrgyzstan . Foto: Thomas Blanchin .
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YELLOW LABEL

VI TILLVERKAR våra Yellow Label tält framför 

allt för att de ska vara lätta . Då de är avsedda 

att användas i varmare klimat och snöfria 

förhållanden har dessa modellers innertält 

stora myggnätspaneler utan täckluckor, samt 

konstant ventilation inbyggd i sin konstruktion . 

Detta ger utmärkt ventilation när det är varmt, 

men kan också få tälten att kännas kyliga 

vid svalare väder . Yellow Label modellerna är 

perfekta för kortare eller längre turer i både 

skyddad och exponerad terräng, men de väl-

digt lätta materialen gör dem mindre lämpliga 

för höghöjdsmiljöer och mer avlägsna äventyr .

Yellow Label tält är konstruerade med våra 
allra lättaste material:

J  Vår Kerlon 1000 yttertältsväv med 8 kg 

rivstyrka .

J  9 mm stänger .

J 2 mm staglinor .

J  Våra lättaste innertälts- och golvvävar .

J Lättare blixtlås .

Yellow Label tält är designade för att 
vara mycket lätta och ge god komfort vid 
varmare klimat och/eller under snöfria 
förhållanden:

J  Yttertältet går inte helt ned mot marken, 

men tältets design sörjer för konstant 

ventilation .

J  Olika stånglängder ger minskad vikt .

J  Stora, fasta myggnätspaneler i innertäl-

tet och inbyggd, permanent ventilation i 

yttertältet skapar ett konstant, svalkande 

luftflöde (som kan kännas kyligt vid sva-

lare väder) .

J  Interiören är konstuerad för att ge maxi-

malt ljus och gott om utrymme .

Rogen – sid 56

Niak – sid 58 Enan – sid 60

Anjan & Anjan GT – sid 54

J Finns i 2 & 3 personers modeller
J 1 ingång/1 absid

J  Extra stor absid på GT-modellerna
J Kerlon 1000 yttertältsväv

J För 2 personer
J 2 ingångar/2 absider
J Kerlon 1000 yttertältsväv

J För 2 personer
J 1 ingång/1 absid
J Kerlon 1000 yttertältsväv

J För 1 person
J 1 ingång/1 absid
J Kerlon 1000 yttertältsväv

Yellow Label tält är bästa valet för dig som har låg vikt som högsta prioritet och som färdas 
i skyddad terräng, under den snöfria delen av året eller i varmare klimat .

Yellow Label tälten är 

en perfekt balanserad 

lättvikts lösning för 

varmare väder…

…och den som är beredd 

att tumma på komforten 

i utbyte mot lägre vikt 

kommer att märka att 

tälten ändå klarar tuffa 

tag .

Anjan och Anjan GT modellerna är utmärkta tält för 
alla slags vandringsturer under de snöfria månaderna 
av året, som här i östra Washington i USA. Foto 
Petra Hilleberg.

Yellow Label tält skyddar fullt ut för regn, men ger 
även överlägsen ventilation för högsta komfort i 
varmt väder. Hela baksidan på Anjan (till vänster) 
kan rullas upp för att exponera den stora nätven-
tilen på innertältet, och båda absiderna på Rogen 
(till höger) kan rullas åt sidan för att ge obehindrat 
luftflöde genom innertältets stora nätdörrar. Foto: 
Jon Dykes/Hilleberg Team.
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YELLOW LABEL

ANJAN
ANJAN GT

 Anjan 2 Anjan 2 GT Anjan 3 Anjan 3 GT

2012

2016

Anjan är en sjö i norra Sverige.

Anjan & Anjan GT Detaljer

 1 .6 kg

 1 .9 kg

105 cm

 3 .4 m 2

 1 .4 m 
2

 Kerlon 1000

 1 x 328, 1 x 285 cm

 12 Y-Peg UL

F 2 eller 3 personer

F  Perfekta tält för turer under 

varmare förhållanden där  

låg vikt prioriteras.

Nettovikt

Bruttovikt

Höjd Innertält

Yta Innertält

Yta Absid

Yttertältsväv

Stänger (9 mm)

Markpinnar

Varje Hillebergtält levereras med yttertält, innertält, staglinor med linsträckare, stänger, markpinnar, förvaringspåsar för tält, stänger och pinnar, 
reservstångdel med reparationshylsa samt instruktioner .

”Nettovikt” avser ytter- och innertält samt stänger . ”Bruttovikt” är tältet packat med allt som ingår .

Alla produktegenskaper och mått, däribland tältets vikt och stängernas längd, kan variera något jämfört med vad som anges i vår katalog, i andra 
trycksaker och på vår webbplats . Sådana skillnader kan uppstå på grund av ändringar i konstruktions- och produktionsprocesser och/eller naturliga 
variationer i materialen . Vävfärgning har naturliga variationer, så den verkliga tältfärgen kan se lite annorlunda ut än vad som visas här på vår hemsida .

 2 .0 kg

 2 .3 kg

  105 cm

 3 .4 m 2

 2 .9 m 
2
 

 

 Kerlon 1000

 1 x 328, 2 x 285 cm

 16 Y-Peg UL

American Alpine Institute har gett Hilleberg 
den eftertraktade utmärkelsen Guides 
Choice Award för fem tält, bl .a . Anjan, med 
motiveringen ”De representerar perfektion 
inom design .”

Den finländska tidningen Retki utsåg 
Anjan till testvinnare eftersom tältet 
bland annat hade lägst vikt och bäst 
ventilation .

Högt uppdragen golvkant skyddar 
vid fuktig mark.

Staglinor med dubbla fästpunkter på var sida av stången 
ökar stabiliteten under krävande förhållanden.

2 integrerade förvaringsfickor i innertältet.

Förlängd absid på GT-versionen ger flexibilitet och 
utökad plats för packning.

Innertältets dörr är nästan helt gjord av myggnät 
vilket ger god ventilation.

Hela bakre delens yttertält kan rullas undan för att exponera innertältets 
stora myggnätssektion för att ge extra ventilation under varma dagar.

 1 .8 kg

 2 .1 kg

 100 cm

 2 .8 m 2

 2 .5 m 
2
 

 

 Kerlon 1000

 1 x 305, 2 x 260 cm

 16 Y-Peg UL

 1 .5 kg

 1 .7 kg

100 cm

 2 .8 m 2

 1 .2 m 
2

 Kerlon 1000

 1 x 305, 1 x 260 cm

 12 Y-Peg UL

ANJAN GT 
ABSID

innerTälTeTs Höjd i 
fronT ocH i bakkanT

Anjan 3 & Anjan 3 GT
105 cm   85 cm

Anjan 2 & Anjan 2 GT
100 cm   80 cm

Trail Runner Magazine i USA utnämnde 
Anjan till Editors’ Choice för snabba, lätta 
turer . Kommentar; ”Kanske det enda tält 
du behöver .”

OutdoorGearLab testade 24 lättvikts tält och 
utnämnde Anjan till Editors’ Choice: ”Ett en-
hälligt val bland våra testare…Om vi skulle 
välja ett enda tält för alla tresäsongersturer…
då skulle Anjan bli vårt val .”

J  Kerlon 1000 som yttertältsväv och 9 mm stänger ger 
ett suveränt lätt men ändå tåligt tält .

J  3-säsongersdesign: ventilationen är inbyggt i kon-
struktionen och innertältets nätsektioner har inga 
vävluckor för att täcka över dem med . 

J  Tunnelkonstruktionen ger maximalt utrymme i förhål-
lande till vikt och är det ideala valet för mobila resor . 

J  Både Anjan och Anjan GT har gott om utrymme för 
det avsedda antalet personer och deras utrustning .

J  Sammankopplade, men isärtagbara inner- och yttertält 
för samtidig upp sättning .

J  Tunneldesignen kräver endast fyra markpinnar för 
upp sättning . Den enkla konstruktionen av heldragna 
envägskanaler med stånghållare gör tältet stabilt 
och lätt att sätta upp .

J  En ingång och absid på Anjan gör det lätt att ta sig in 
i tältet och ger gott om förvaringsutrymme, samtidigt 
som vikten är låg . Den förlängda absiden på Anjan 
GT erbjuder ytterligare förvaringsutrymme samt en 
extra ingång .

J  Som tillval finns skyddsgolv som täcker innertältets 
area (inte absiden) . Det fästs vid yttertältet och kan 
sitta kvar under upp- och nedmontering .

J  Innertältet till både Anjan och Anjan GT kan ersättas 
med Anjan mesh innertält (säljes separat; se sid 76) .

J   Inner- och yttertältet kan användas separat . För 
uppsättning av innertältet separat krävs fyra till-
kommande stånghållare (säljes separat; se sid 80) .

Anjan & Anjan GT utmärkelser

Anjan 3 GT vann första pris i nederländska tid-
ningen Op Pads test av lätta tunneltält och sam-
manfattade med: ”Det har ett flertal styrkor: 
vikt, lätthanterlighet, utrymme och kvalitet” . 

Österrikes ledande bergsmagasin Land 
der Berge utsåg Anjan 3 GT till vinnare i 
sitt test, och sa bland annat ”Anjan 3 GT är 
utrustad med så många väl genomtänkta 
detaljer att dess förstaplats inte kan 
ifrågasättas .”

Amerikanska tidningen Fish Alaska gav 
Anjan 3 GT utmärkelsen Editors’ Choice 
med kommentaren ”Anjan 3 GT är ett 
perfekt lättviktstält när du vill vara i rörelse 
och jagar fisken utmed strömmarna under 
sommaren i Alaska .”

ANJAN OCH ANJAN GT skapades i första hand som väldigt lätta 

tält att användas i snöfria förhållanden, och är därför extra lämpliga 

vid snabba förflyttningar med lätt packning . Alla har en svängd 

tillskärning av yttertältets nedre kant för att ge konstant venti-

lation, men samtidigt utmärkt skydd för regn . Stångkanalerna är 

endast öppna i ena sidan för snabb uppsättning . Innertälten har en 

hel myggnätsdörr och en stor nätventil i fotänden för ständig luft-

genomströmning . I mycket varma förhållanden kan man rulla upp 

yttertältets fotände, och även helt och hållet rulla undan Anjans 

absid .

Anjanmodellerna är perfekta tresäsongstält för vandring och 

cykel- och paddelturer sommartid . De är också idealiska för alla 

som söker extra komfort i varmt väder, och vill ha det rymligt men 

samtidigt hålla vikten nere . Anjan 2 är ett lyxigt solotält med plats 

för två, och Anjan 3 är ”lättviktslyx” för två, men också lämpligt för 

tre . Även Anjan 2 GT och Anjan 3 GT är överraskande lätta – och 

väldigt stora – solotältsalternativ för de som prioriterar rymlighet 

allra högst .

I en sammanställning över bekväma tält för 
längre turer valde tyska Trekking Magazin Anjan 
3 GT som det bästa allroundtältet . 

Färger: 
Grön, Röd eller Sand

Ny färg

Tack vare sin kompakta packvolym och låga mycket vikt är Anjan GT perfekt för snabba förflyttningar i varmt väder, som vi ser här under en tur med cykel i Sydamerika . Foto: De Bruyn 
Joubert (debruynjoubert .com) .
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 Rogen

201220152017

Rogen är ett naturreservat och sjösystem i norra Sverige som är känt som 
fint paddelvatten.

Nettovikt

Bruttovikt

Höjd Innertält

Yta Innertält

Yta Absid

Yttertältsväv

Stänger (9 mm)

Markpinnar

Varje Hillebergtält levereras med yttertält, innertält, stag-
linor med linsträckare, stänger, markpinnar, förvaringspåsar 
för tält, stänger och pinnar, reservstångdel med reparations-
hylsa samt instruktioner .

”Nettovikt” avser ytter- och innertält samt stänger . ”Brutto-
vikt” är tältet packat med allt som ingår . 

Alla produktegenskaper och mått, däribland tältets vikt 
och stängernas längd, kan variera något jämfört med 
vad som anges i vår katalog, i andra trycksaker och på 
vår webbplats . Sådana skillnader kan uppstå på grund 
av ändringar i konstruktions- och produktionsprocesser 
och/eller naturliga variationer i materialen . Vävfärgning 
har naturliga variationer, så den verkliga tältfärgen kan 
se lite annorlunda ut än vad som visas här på vår hemsida .

innerTälTeTs 
dörr Höjd:

90 cm

Innertältets dörr är nästan helt gjord av myggnät 
vilket ger god ventilation.

Kort takstång som tillhandahåller utrymme till absiden och 
ingången, medan vikten hålls nere.

Båda absiderna kan rullas undan helt för att exponera innertältsdörrarnas myggnätssektioner 
för ökad luftgenomströmning under varma dagar.

Högt uppdragen golvkant skyddar vid 
fuktig mark.

Staglinor med dubbla fästpunkter på var sida av stången ökar 
stabiliteten under krävande förhållanden.

2 integrerade förvaringsfickor i innertältet.

Rogen Detaljer

 1 .8 kg

 2 .1 kg

 97 cm

 2 .9 m 2

 2 x 1 .0 m 
2

 Kerlon 1000

 2 x 377, 1 x 127 cm

 12 Y-Peg UL

F 2 personer

F  Ett utmärkt allroundtält för 

turer i varmare väder där låg 

vikt står högst på priolistan.

J  Kerlon 1000 som yttertältsväv och 9 mm stänger ger 
ett suveränt lätt men ändå tåligt tält .

J  3-säsongersdesign: ventilationen är inbyggd i kon-
struktionen och innertältets nätsektioner har inga 
vävluckor för att täcka över dem med . 

J  Kupolkonstruktion med två korsande stänger för 
grundform gör det till ett utmärkt val vid uppsättning 
i svår terräng .

J  Rogen har gott om utrymme för två personer och 
deras utrustning .

J  Sammankopplade, men isärtagbara inner- och yttertält 
för samtidig upp sättning .

J  På fristående kupoltält behöver bara absiden fästas 
med markpinnar och systemet med hellånga stång-
kanaler gör det enkelt och snabbt att sätta upp .

J  Dubbla ingångar och absider gör att en ingång alltid 
kan vara placerad i lä för vinden och erbjuder flexibla 
alternativ för ingång/utgång och förvaring .

J  Som tillval finns skyddsgolv som täcker innertältets 
area (inte absiden) . Det fästs vid yttertältet och kan 
sitta kvar under upp- och nedmontering .

J  Innertältet kan ersättas med Rogen mygg nätsinnertält 
(säljes separat; se sid 76) .

J  Inner- och yttertältet kan användas separat . För 
uppsättning av innertältet separat krävs fyra till-
kommande stånghållare (säljes separat; se sid 80) .

Rogen utmärkelser

ROGEN ÄR ETT UTMÄRKT VAL för varje typ av tur under årets snöfria månader, 

där väldigt låg vikt är av högsta betydelse . Det är särskilt lämpat för alla som före-

drar kupolkonstruktion och den självstagande designen gör tältet extra lämpligt i 

förhållanden då markpinnar är svåra att få fast . 

Två stänger av samma längd ger tältet dess huvudsakliga form, och en kor-

tare stång i taket bidrar till ökad höjd och volym i absiderna, samt adderar extra 

stabilitet i tältet . Kanaler med öppning i endast ena sidan gör det enkelt att resa, 

och den svängda tillskärningen av yttertältets nedre kant ger konstant ventila-

tion . Innertältsdörrarna är nästan helt av myggnät för bästa möjliga ventilation, 

och båda absiderna kan rullas undan för att skapa korsdrag i tältet .

Rogens rymlighet och självstagande konstruktion, samt den mycket låga vik-

ten och komforten med två absider, tilltalar bland annat paddlare, vandrare och 

cyklister . Dessa är också egenskaper som gör Rogen till ett lockande alternativ 

för solovandrare som värdesätter rymlighet och maximal komfort .

Utemagasinet, Sveriges ledande friluftstidning, ut-
nämnde Rogen till Årets Produkt . Motiveringen var att 
det är lika lämpligt för vandringar och paddelturer som 
på resor . ”Här finns mycket funktion till väldigt låg vikt .”

Det holländska friluftsmagasinet Op Pad utförde ett 
tälttest och utsåg Rogen till Testvinnare . ”Ett utmärkt 
tresäsongstält . Enkelt och snabbt att sätta upp, även 
i dåligt väder . Sofistikerat in i minsta detalj och därför 
testvinnare” .

Färger: 
Grön, Röd eller Sand

Ny färg

Rogen är ett bra val för två som vill hålla packningen lätt, men ändå vill ha bekvämligheten med två ingångar och två absider . 
Det är också ett mycket lätt och rymligt tält för en person . Här ses det i norra Sverige . Foto: Jon Dykes/Hilleberg Team .

Rogen som strandläger vid floden Smith i Montana, USA . Floden Smith som är känd för sina vilda floddalar, sin stilla enslighet, och sitt fantastiska laxfiske, är nu hotad av planerna på 
en stor koppargruva . För mer information, se SaveOurSmith .com . Foto: Seacat Creative .

Tysklands största friluftstidning Outdoor, utsåg Rogen till 
vinnare i sitt test av lättviktstält . ”Hilleberg Rogen är ett hög-
presterande kupoltält för vår-, sommar- och höstvandring .”
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 Niak

NIAK

2016Summer 2017 Summer 2016

Nettovikt

Bruttovikt

Höjd Innertält

Yta Innertält

Yta Absid

Yttertältsväv

Stänger (9 mm)

Markpinnar

Varje Hillebergtält levereras med yttertält, innertält, stag-
linor med linsträckare, stänger, markpinnar, förvaringspåsar 
för tält, stänger och pinnar, reservstångdel med reparations-
hylsa samt instruktioner .

”Nettovikt” avser ytter- och innertält samt stänger . ”Brutto-
vikt” är tältet packat med allt som ingår . 

Alla produktegenskaper och mått, däribland tältets vikt 
och stängernas längd, kan variera något jämfört med 
vad som anges i vår katalog, i andra trycksaker och på 
vår webbplats . Sådana skillnader kan uppstå på grund 
av ändringar i konstruktions- och produktionsprocesser 
och/eller naturliga variationer i materialen . Vävfärgning 
har naturliga variationer, så den verkliga tältfärgen kan 
se lite annorlunda ut än vad som visas här på vår hemsida .

Niak Detaljer

J  Yttertältsväv av Kerlon 1000 och stänger med 9 mm 
diameter ger ett väldigt lätt men ändå stabilt tält .

J  3-säsongersdesign: ventilationen är inbyggt i kon-
struktionen och innertältets nätsektioner har inga 
vävluckor för att täcka över dem med . 

J  På fristående kupoltält behöver bara absiden fästas 
med markpinnar och systemet med hellånga stång-
kanaler gör det enkelt och snabbt att sätta upp .

J  Niak har plats nog för två plus utrustning, och blir 
väldigt rymligt och bekvämt för en person .

J  Sammankopplade, men isärtagbara inner- och yttertält 
för samtidig upp sättning .

J  Ingångens och absidens utformning ger enkel access 
och bra förvaringsutrymme .

J  Som tillval finns skyddsgolv som täcker innertältets 
area (inte absiden) . Det fästs vid yttertältet och kan 
sitta kvar under upp- och nedmontering .

J  Innertältet kan ersättas med Niak mesh innertält (säljes 
separat; se sid 76) .

J  Inner- och yttertältet kan användas separat . För 
upp sättning av innertältet separat krävs fyra till-
kommande stånghållare (säljes separat; se sid 80) .

Högt uppdragen golvkant 
skyddar vid fuktig mark.

Innertältsdörren är helt gjord av knottsäkert myggnät.

Regnskyddande flik över blixtlåset.

MED NIAK utökar vi vårt koncept som vi introducerade med vårt solotält Enan: tält med väldigt 

låg vikt men som ändå är anmärkningsvärt starka tresäsongerstält . Det är perfekt för två per-

soner som vill bära så lätt som möjligt, men det är också ett riktigt lättviktspalats för en person . 

Tältets mått rymmer två personer, men den enda öppningen och absiden längs långsidan gör 

det något mindre komfortabelt än våra andra modeller för två personer . Niak passar speciellt 

bra för en förälder och ett barn eller för en person och en hund . Det är också ett perfekt tresä-

songerstält för en person som vill ha det så bekvämt som möjligt till en låg vikt .

Som hos våra andra Yellow Label modeller är Niaks yttertält tillverkat av vår lättaste 

Kerlon 1000, och det monteras med samma DAC NSL 9-millimetersstänger som används 

både i våra Yellow Label  och Red Label modeller . Dess enkla design med två stänger – inspi-

rerad av vårt Red Label tält Unna – gör det väldigt stabilt och snabbt att sätta upp . Den 

enda absiden kan rullas upp för att maximera luftflödet genom innertältsdörren i myggnät . 

Ventilationsöppningarna längs nedre kanten av yttertältet skapar utrymme som både möjliggör 

ett konstant luftflöde och ser till att yttertältet sträcks ordentligt för optimal funktion .

Innan introduktionen gick Niak igenom över 250 nätter i vildmarken – i alla typer av väder 

i Skandinavien, USA, Alperna och Skottland . De som var två personer i Niak uppskattade den 

låga vikten och soloanvändarna älskade att tältet bjöd på en sådan rymlig lyx med tanke på den 

låga vikten . Alla ansåg att Niak är ett utmärkt val för sommarturer eller turer i varmt väder .

 1 .5 kg

 1 .7 kg

 100 cm

 2 .6 m 2

 0 .75 m 
2

 

 Kerlon 1000

 2 x 370 cm
 

 10 Y-Peg UL

Man kan ta sig in från valfri sida av ingången, och båda sidorna kan rullas upp helt för att fri-
lägga innertältets myggnätsdörr för bästa möjliga ventilation under varma dagar.

Staglinor med dubbla fästpunkter på var sida av stången ökar 
stabiliteten under krävande förhållanden.

2 integrerade förvaringsfickor i innertältet.

F 2 personer

F  Ett väldigt enkelt, lätt och 

mångsidigt tresäsongerstält.

Niak är ett fjäll i Sarek nationalpark.

Niak utmärkelser

Outdoor, Tysklands största och mest prestigefyllda 
outdoortidning, utsåg Niak till Editors’ Choice, där 
de särskilt underströk dess utmärkta väderskydd, 
enkelhet vid uppsättning, och enastående utrymme/
viktförhållande .

Färger: 
Grön, Röd eller Sand

Ny färg

USAs Hunt Alaska Magazine gav Niak utmärkelsen Editors’ 
Choice, och skrev: ”Det är otroligt snabbt och enkelt 
att resa, och är ett utomordentligt lätt 3-säsongerstält, 
perfekt som solotält, men också idealiskt i storlek för en 
vuxen och ett barn .”

I deras ”Gear Lab Special”, Men’s Journal (USA) ut-
nämndes Niak som bästa tält för ensamvandring . 
”Det 2,6 m² stora golvet i Niak gör det idealiskt för en 
person (plus en hund) att njuta av vildmarken . . . och det 
klarade sig utan problem i 20 m/s vind .”

Niak är mycket lätt och mångsidigt men också starkt, vilket gör det till ett trevligt val för turer där man inte kommer att 
träffa på snö, men där vädret kan bli tufft, som här i Peru . Foto: Stevie Anna (stevieanna .com) .

Niak är en ensamvandrares lyxhotell, och erbjuder gott om plats, har en rymlig absid, och imponerande låg vikt . Det har också mycket bra ventilation för varma förhållanden, som här 
vid Ancient-sjöarna i det torra höglänta ökenområdet i östra Washington i USA . Foto: Petra Hilleberg .
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Nettovikt

Bruttovikt

Höjd Innertält

Yta Innertält

Yta Absid

Yttertältsväv

Stänger (9 mm)

Markpinnar

Varje Hillebergtält levereras med yttertält, innertält, stag-
linor med linsträckare, stänger, markpinnar, förvaringspåsar 
för tält, stänger och pinnar, reservstångdel med reparations-
hylsa samt instruktioner .

”Nettovikt” avser ytter- och innertält samt stänger . ”Brutto-
vikt” är tältet packat med allt som ingår . 

Alla produktegenskaper och mått, däribland tältets vikt 
och stängernas längd, kan variera något jämfört med 
vad som anges i vår katalog, i andra trycksaker och på 
vår webbplats . Sådana skillnader kan uppstå på grund 
av ändringar i konstruktions- och produktionsprocesser 
och/eller naturliga variationer i materialen . Vävfärgning 
har naturliga variationer, så den verkliga tältfärgen kan 
se lite annorlunda ut än vad som visas här på vår hemsida .

Enan är en älv i den jämtländska fjällvärlden i södra norrland, Sverige.

 960 g

 1 .2 kg

 93 cm

 1 .7 m 2

 0 .8 m 
2

 

 Kerlon 1000

 1 x 293 cm
 

 8 Y-Peg UL

Enan Detaljer

J  Yttertältsväv av Kerlon 1000 och stänger med 9 mm 
diameter ger ett väldigt lätt men ändå stabilt tält .

J  3-säsongersdesign: ventilationen är inbyggt i kon-
struktionen och innertältets nätsektioner har inga 
vävluckor för att täcka över dem med . 

J  Konstruktion med en stång ger gott om utrymme i 
förhållande till vikt och är det ideala valet för rörliga 
turer utan basläger .

J  Enan har gott om utrymme för en person med 
utrustning .

J  Sammankopplade, men isärtagbara inner- och yttertält 
för samtidig upp sättning .

J  Minsta antal markpinnar för att sätta upp Enan är sex: 
två i vardera ändes hörn och en i ändarnas staglina . 
Den heldragna stångkanalen är öppen bara i ena 
änden och gör Enan väldigt lätt att sätta upp och 
anmärkningsvärt stabilt .  

J  Ingångens och absidens utformning ger enkel access 
och bra förvaringsutrymme

J  Som tillval finns skyddsgolv som täcker hela arean 
under yttertältet, inklusive absiden . Det kopplas fast 
på yttertältet och kan lämnas påmonterat  under 
upp- och nedmontering . 

J  Innertältet kan ersättas med Enan mesh innertält (säljes 
separat; se sid 76) .

J  Inner- och yttertältet kan användas separat . För upp-
sättning av innertältet separat krävs stånghållarsats 
för Akto/Enan (säljes separat; se sid 80) .

Staglinor med dubbla fästpunkter på var sida av 
stången ökar stabiliteten under krävande förhållanden.

Högt uppdragen golvkant 
skyddar vid fuktig mark.

Integrerad  förvarings ficka.

Innertältsdörren är helt gjord av knottsäkert myggnät.

Regnskyddande flik över blixtlåset.

En stabil glasfiberstav i båda ändar av tältet ger extra höjd 
och volym inne i tältet.

Vävluckor kan rullas ner över huvud- och fotändarnas nätöppningar 
om det blir för blåsigt och regnigt. Förvaras i integrerade fickor 
när de inte används.

Nät i huvud- och fotändar för bästa luftflöde.

VI UTGICK FRÅN VÅR STORSÄLJANDE TESTVINNARE AKTO när vi tog fram vårt tält Enan . 

Målsättningen var att skapa ett tresäsongerstält som var så lätt som möjligt utan att tappa styr-

kan som vi kräver av ett Hillebergtält . Vi hade kunnat göra Enan ännu lättare, men då hade det 

inte levt upp till Hillebergstandarden på tålighet och funktionalitet .  

Vi använde Aktos beprövade konstruktion med en stång i heldragen stångkanal och 

minskade vikten genom att använda den lättare Kerlon 1000 i yttertältet och en mycket lätt 

innertältsväv . Samtidigt behöll vi samma DAC NSL 9-millimetersstänger som hos Akto eftersom 

viktbesparingen av att gå ner i dimension är försumbar medan förlusten i styrka är betydande .

Enans ventilation är, precis som i alla Yellow Label tält, integrerad i konstruktionen – inner-

tältsdörren är helt av knottsäkert myggnät och huvud- och fotändarna är av starkt nät för bästa 

luftflöde . Blir det blåsigt och regnigt kan man rulla ner vävluckor av Kerlon 1000 för att täcka 

nätdelarna av yttertältet . När dessa luckor inte används rullas de enkelt undan i integrerade 

förvaringsfickor .

Under utvecklingsperioden har Enan tillsammans med oss och våra produkttestare varit på 

alla slags turer, från äventyrsresor i Sydostasien till turer i Europa och USA . Alla var väldigt nöjda 

med hur lätt det var att sätta upp, dess goda utrymmen och komfort, och imponerade av dess 

styrka trots dess låga vikt! 

F 1 person

F  Väldigt lätt, väldigt starkt, och 

överraskande komfortabelt, 

tresäsongerstält.

Enan utmärkelser

Höjd vid Huvud ocH 
foTända:

35 cm

Outdoor, Tysklands mest prestigefulla friluftsmagasin, 
förärade Enan sitt Editor’s Choice award . ”Det må finnas 
lättare modeller”, skrev redaktören, ”men inget bättre . 
Enan är helt klart det bästa och starkaste tältet i sin klass!”

I ett test av ultralätta solotält utsåg österrikiska Land der 
Berge Enan till Best i Test . Med stort beröm för enkelhet vid 
uppsättning, dess höga kvalitet och rymlighet sammanfattar 
tidningen: Sällan var testarna så eniga som i det här fallet… 
och kunde med eftertryck ställa sig bakom uttrycket; ”Mitt 
tält är min borg!”

Trail är en av Englands mest lästa outdoortidningar, och 
de gör regelmässiga tälttester . I juli 2016 utsåg de Enan till 
Best in Test, och skrev, ”Om du vill ha ett hållbart tält som 
erbjuder dig ett stabilt skydd i besvärliga förhållanden, då 
är Enan tältet för dig .”

Färger: 
Grön, Röd eller Sand

Ny färg

Enan är det perfekta valet för sommarvandrare som vill ha hög komfort, med både bra väderskydd och utmärkt ventilation, 
samt väldigt låg vikt . Det ses här i östra Washington, USA . Foto: Petra Hilleberg .

Tack vare den låga vikten är Enan perfekt på turer i varmt väder där mycket packning ska fraktas, som här på en kombinerad båt/vandringstur på “South Coast Wilderness Trail,” 
Washington, USA . Foto: Jon Dykes/Hilleberg Team .

Finlands mest ansedda friluftstidning Retki, utnämnde 
Enan till Bäst i Test, med motiveringen: ”Succé på alla 
plan och en solklar testvinnare, och berömde särskilt Enans 
utmärkta ventilation .”

Tysklands soq .de websida gav Enan betyget Utmärkt i sin 
test som omfattade motorcykelturer, terränglöpning och 
vandring med hund . Det är ett toppklassigt tält av yppersta 
kvalitet, perfekt för varje tänkbart 3-säsongers äventyr .
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BLUE LABEL

Stalon XL

Jeff Kerby

Guassa Gelada Project: Atlas

Françoise Gervais/arctickingdom .com

ALLA HILLEBERG BLUE LABEL modeller 

är designade för ett specifikt ändamål 

och tillverkas därför med de material som 

passar bäst i sammanhanget . Precis som 

tälten i kategorierna Black, Red och Yellow 

Label bygger Blue Label modellerna på våra 

grundläggande designprinciper säkerhet, 

mångsidighet, hanterbarhet, livslängd och 

låg vikt . För Blue Label modellerna gäller dock 

att egenskaperna inte bara är optimerade 

för den kategori tältet tillhör, utan även för 

särskilda ändamål .

Blue Label tält tillverkas i de material 
som är bäst lämpade för deras specifika 
användning:

Atlas:

J  Yttertält i vår Kerlon 2500 väv, med 25 kg 

rivstyrka .

J 17 mm stänger .

Altai XP Basic:

J  Yttertält i vår Kerlon 2500 väv, med 25 kg 

rivstyrka .

J  13 mm sidostänger; 19 .5 mm teleskopisk 

mittstång .

Altai UL Basic:

J  Yttertält i vår Kerlon 1200 väv, med 12 kg 

rivstyrka .

J  13 mm sidostänger; 19 .5 mm teleskopisk 

mittstång .

Stalon XL:

J  Yttertält i vår Kerlon 2500 väv, med 25 kg 

rivstyrka .

J 17 mm stänger .

J  Modulärt kupolgrupptält för alla årstider 
J För upp till 8 personer
J  2 ingångar
J  Moduler finns som tillval, bland annat absid, flera 

olika typer av innertält och en kopplingsdel så 
att flera Atlas-tält kan sättas ihop

J  Mycket lätt grupptält för alla årstider
J För upp till 6 personer
J  En ingång/ingen absid
J  Innertält och golv finns som tillval

Stalon XL – sid 68

Atlas – sid 64

Altai – sid 66

Blue Label tält är en mix av Hillebergs konstruktionsidéer och funktioner med tonvikt på 
specifika användningsområden .

Blue Label användare

J  Fyrasäsongers, modulärt, stort tunneltält för grupper
J För upp till 14 personer
J  Kan sättas ihop på flera sätt, och moduler finns som 

tillval, till exempel två innertältsalternativ och en kopp-
lingsdel för att länka ihop flera Stalon-tält

The Guassa Gelada Research Project är en del av avdelningen för antropologi vid California State University i Fullerton som startade 2005 . Med bas i Gaussa i Etiopien, 300 
km norr om Addis Abeba vid randen av det etiopiska höglandet, är projektet en pågående studie av Geladaapor . Projektledarna Peter Fashing och Nga Nguyen har etablerat 
ett halvpermanent tältläger där, och projektets fokus ligger på studie av en enskild Geladaflocks demografi, reproduktion, uppträdande och ekologi . ”The Guassa Gelada 
Research Project har bedrivits som ett året runt bemannat tältläger högt upp på de gräsbevuxna bergssluttningarna i etiopiska höglandet sedan 2005”, skriver Fashing 
och Nguyen . ”Hillebergtält har varit en viktig del i projektets framgång under ett decennium . De har givit oss och våra orädda assistenter, samt vår dyrbara utrustning, 
skydd från det hårda väder som ofta råder i det etiopiska höglandet . Inget annat tält vi provat har kunnat mäta sig med Hilleberg . Hilleberg Atlas är inte bara tillräckligt 
bekväma att bo i året runt, de är de enda tält vi kunnat hitta som klarar sig i den kraftiga UV-strålningen, de hårda vindar och hagelstormar som moder natur serverar oss 
på vår avlägsna plats . Under åren har vi ofta funderat över vilken campingutrustning vi inte skulle kunna vara utan i Guassa, och Hilleberg Atlas tält dyker alltid upp överst 
på vår lista .” (För ytterligare information, se anthro .fullerton .edu/gelada/) .

Stalon XL är synnerligen mångsidigt . Militära enheter, som den svenska armén överst 
till vänster, använder det för rörlig förflyttning och boende i fält .

Sök- och räddningspatruller och andra enheter med inriktning på nödsituationer 
använder det som mobila sambandscentraler och som fältsjukhus . Här ovan tränar 
Jämtlands krisberedskapsenhet med sina nya Stalon XL tält . Enheten kommer att 
använda dessa tält vid nödsituationer som omfattande trafikolyckor, flygkrascher 
och vid andra tillfällen där omfattande räddningsåtgärder måste sättas in .

Dessutom använder guideföretag som “Arctic Kingdom” (arctickingdom .com) 
tältet som basstation på turer till avlägsna områden, som sovsal, kök och till andra 
verksamheter . Till vänster, ett Stalon XL syns under en “Arctic Kingdom” tur på en 
av Cape Hope öarna i James Bay, Eeyou Istchee, i Kanada .
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Atlas

ATLAS
BLUE LABEL

Atlas Basic

Atlas Detaljer

Atlas är jätten som enligt den grekiska mytologin håller upp världens tak och det är även namnet på Nordafrikas mest kända bergskedja.

Atlas Basic Vikt*

Höjd

Yta

Yta i Tillbehörs 

Absid

Yttertältsväv

Stänger (17 mm)

Modulvikter

Innertält 8

Innertält 6

Innertält utan golv

Monteringsbart golv

Absid
(inkl 1 stång)

Kopplingsdel

Markpinnar

*  Atlas Basic innehåller yttertält, 
stänger, stag linor, ventilskydd 
med stång, Atlas väskan, och 
20 Y-Pegs 

†  Den 212 cm långa stången är 9 
mm i dia meter, och stabiliserar 
ventilskyddet .

Alla produktegenskaper och 
mått, däribland tältets vikt och 
stängernas längd, kan variera nå-
got jämfört med vad som anges 
i vår katalog, i andra trycksaker 
och på vår webbplats . Sådana 
skillnader kan uppstå på grund 
av ändringar i konstruktions- och 
produktionsprocesser och/eller 
naturliga variationer i materialen . 
Vävfärgning har naturliga varia-
tioner, så den verkliga tältfärgen 
kan se lite annorlunda ut än vad 
som visas här på vår hemsida .

Färgerna på de olika delarna i 
modulära tält kanske inte alltid 
matchar exakt, speciellt om de 
inte har köpts samtidigt .

Kombinationen av heldragna stångkanaler och 
korta stång kanaler och krokar ger mycket lätt 
uppsättning trots tältets storlek.

Många staglinor, även på ventilskyddet, ger väl-
digt hög stabilitet, särskilt som flera av linfästena 
går att linda runt stängerna eller punkterna där 
stängerna korsar varandra.

Ventilskydd hindrar regn och snö från att komma 
in genom takventilerna.

1 . Ett Atlastält med två exteRn aBsid .

2 . Fyra Atlastält sammankopplade med kopplingsdelaR 
(extra tillbehör), här i norra Sverige .

3 . & 4 . Ett Atlas med inneRtält 8 har sovplats för 8 per-
soner och isytt golv, och ett med inneRtält utan golv i 
kombination med löstagBaRt golv . Detta golv består av 
två delar och kan anpassas till att ha ”gång” i mitten, som 
här . Eller att täcka endast halva, alternativt hela golvytan .

5 . Ett Atlas med inneRtält 6, med insytt golv och plats 
för 6 personer, och som även ger utrymme i yttertältet för 
en rymlig absid .

6 . För att transportera Atlas, med eller utan alla moduler, 
har vi tagit fram atlasväskan som kan bäras som rygg-
säck eller väska .

 11 kg

 200 cm

 15 .5 m 2

 2 .4 m 2

 Kerlon 2500

 2 x 768, 2 x 668, 1 x 620, 1 x 212
 †
 cm

  4 .3 kg

  3 .7 kg

  2 .2 kg

  2 .8 kg

  1 .6 kg

  700 g

 20 Y-Pegs

F 8 personer

F  Mycket rymligt och med fullt 

utbyggbar flexibilitet. Atlas  

är det ideala grupp tältet i  

alla lägen.

Lågt placerade ventiler ger ökad luftcirkulation 
och kan också användas för att ansluta luftrör 
som blåser in värme från en extern värmekälla.

Fristående design ger väldigt god stabilitet i 
vind och under snöbelastning. I Atlas är det 
dessutom full ståhöjd.

Reglerbara takventiler som kan stängas med 
snötäta luckor inifrån tältet.

Två ingångar med i det närmaste full ståhöjd ger 
bekväm in- och utpassage. 

ETT STORT GRUPPTÄLT som är mycket starkt, relativt lätt och samtidigt enkelt att resa, är inte 

lätt att hitta . I Atlas förenas dessa egenskaper i en fullt flexibel modulkonstruktion med stora 

variationsmöjligheter . Vi konstruerade ursprungligen Atlas till polarforskare som önskade sig ett 

mobilt laboratorium . Det har använts framgångsrikt under många år av forskarlag på Sydpolen . 

Atlas vänder sig till större grupper av olika slag; alpina expeditioner med behov av ett rymligt 

och stabilt baslägertält; eventföretag som söker ett stort portabelt tält för gruppsamvaro och 

sovplats . Särskilt populärt har Atlas blivit bland researrangörer som tar ut grupper i vildmarken 

på otillgängliga platser .

Atlas kan användas i sitt grundutförande Basic, utan innertält eller golv, eller så kan det 

bli anpassat på en mängd olika sätt . Innertält 6 och Innertält 8, som har gott om liggyta för sex 

respektive åtta personer, har inbyggt golv . Innertält utan golv har också åtta sovplatser och kan 

kopplas ihop med Monteringsbart golv, vilket även kan användas utan innertält . Extra Absider 

kan kopplas på i varje dörröppning och Kopplingsdelen kan koppla ihop flera Atlas med varan-

dra . Och den medföljande transportväskan fungerar som ryggsäck för att transportera Atlas 

inklusive alla extra tillbehör i ett kompakt och lätthanterligt bärsystem .

Atlas Innertält

Färger: 
Grön, Röd eller Sand

Ny färg

6
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ALTAI
BLUE LABEL

Altai

1 2

3 54

Paul Koller Adam Foss

Stöd i mitten kan uppnås med en mittstång, 
skidor eller genom upphängning ovanifrån.

Stöd för sidoväggarna görs med 
hjälp av stänger, stavar eller  
upp hängning.

8 staglinor med linsträckare är in-
knutna och 16 ytterligare fästpunk-
ter för extra staglinor ger möjlighet 
till ännu större stabilitet.

Ingången har dubbla blixtlås som 
gör det enkelt att ta sig in och ut. 
Ingången kan fästas upp med tre 
toggles och öglor.

Flikar nedtill utefter sidoväggarna 
förhindrar drivsnö från att komma 
in i tältet.

En kombination av 1 mittstång och 
8 sidostänger gör att tältresningen 
går snabbt och enkelt.

Justerbara takventiler är lätta att nå inifrån tältet.

Namnet ”Altai” kommer från namnet på den bergskedja i Centralasien där Ryssland, Kina, Mongoliet och Kazakstan möts, där jurtans design 
uppstod en gång i tiden.

F 6 personer

F  Ett ovanligt enkelt, lätt och 

mycket mång sidigt  

grupptält.

En enkel jurtainspirerad design ger 
utrymme att stå upprätt i centrum 
och sitthöjd längs sidoväggarna, 
och en anmärkningsvärd stabilitet.

Vikt*

Altai UL Basic

Altai XP Basic

Höjd

Yta

Yttertältsväv

Altai UL

Altai XP

Stänger

Mittstång (19 .5 mm)

Sidostång (13 mm)

Modulvikter

Innertält utan golv

Monteringsbart golv

Markpinnar

 4 .3 kg

 5 .2 kg

 200 cm

 9 .9 m 2

 Kerlon 1200

 Kerlon 2500

 186 – 214 cm

 135 cm

 1 .4 kg

 1 .0 kg

 16 Y-Pegs

*  Altai Basic består av yttertält, 8 si-
dostänger, 1 centrumstång, staglinor 
och 16 y-pegs . 

Alla produktegenskaper och mått, 
däribland tältets vikt och stängernas 
längd, kan variera något jämfört med 
vad som anges i vår katalog, i andra 
trycksaker och på vår webbplats . 
Sådana skillnader kan uppstå på 
grund av ändringar i konstruktions- 
och produktionsprocesser och/eller 
naturliga variationer i materialen . 
Vävfärgning har naturliga variationer, 
så den verkliga tältfärgen kan se lite 
annorlunda ut än vad som visas här 
på vår hemsida .

Altais enkla konstruktion gör att det passar för ett stort antal användningsområden .

1 . Tack vare mycket låg vikt är Altai en utomordentlig ”försäkring” för grupper att ha 
med på turer till avlägsna platser . Här utgör Altai en välkommen bivack för en grupp av 
skidalpinister i Alperna . 

2 . Altai är snabbt och enkelt att resa och ta ned, vilket gör det till ett bra val för grupper på 
vandringsturer . Här fungerar Altai som fältmässig film- och fotostudio, och laddningsstation 
för utrustningen under ett foto- och videojobb . 

3 . Det mångsidiga Altai kan sättas upp väldigt snabbt som ett enkelt men effektivt vindskydd .  

4 . Altai är ett utmärkt rastskydd och matrum på vinterturer, som här under en av Hillebergs 
personalturer i norra Sverige . I djup snö är det enkelt att gräva ut en fotgrop och skapa en 
sittbänk längs sidoväggarna och ett bord i mitten .

5 . När Altai kompletteras med det golvlösa innertältet eller det löstagbara golvet, eller 
båda, blir tältet än mer komfortabelt .

Altai Detaljer

JURTAINSPIRERADE ALTAI är ett utomordentligt mångsidigt val för alla som 

behöver ett stort men ändå lätt grupptält för alla säsonger . Med centrumstång 

och stöttande sidostänger ger det full ståhöjd i mitten och tillräcklig sitthöjd längs 

sidoväggarna . Det kan sättas upp antingen med sina egna stänger, alternativt 

med skidor,  paddel eller annat av liknande längd som mittstång, och stavar längs 

sidorna . Det kan även hängas upp i toppen och uppstagas längs sidorna . Altai har 

sovplats för minst sex personer, och utan problem ryms tolv eller fler att sitta inne 

utmed sidoväggarna .

För högre komfort kan Altai Basic kombineras med det golvlösa innertältet, 

eller med det löstagbara golvet (vilket består av två delar och kan anpassas till att 

ha ”gång” i mitten, eller att täcka endast halva, alternativt hela golvytan) . Man kan 

även använda båda dessa tillbehör tillsammans . Under varma förhållanden kan 

de två sidostyckena närmast ingången delvis rullas upp för att få extra ventilation .

För professionella användare – guider, kursledare, expeditioner, militära spe-

cialförband, eller motsvarande – är Altai både mycket bra som första hjälpen-tält, 

för måltider, för kursverksamhet och lektioner samt för att det har stor sovyta . 

För paddlare och cyklister erbjuder Altai ett stort och skyddat utrymme för att 

sortera och laga utrustning . Turåkare finner även de att Altai är ett utmärkt val, då 

fotbrunnar och sovytor kan grävas fram i snön och stormmattor håller sidorna av 

tältet på plats . På samma gång gör Altais enkelhet och stora utrymme till väldigt 

låg vikt det till ett bra alternativ för scouter eller andra grupper . Till och med par, 

kan i Altai finna ett bekvämt, komfortabelt och palatsliknande tält för många 

turer under alla säsonger . Och när det sätts upp med vandringsstavar och en 

skida eller paddel – eller helt enkelt hängs upp – utan att använda de medföljande 

stängerna, är vikten endast 2,4 kg för Altai UL, och 3 kg för XP, väldigt lätt för ett 

så stort tält!

Det finns i två versioner: Det lättare Altai UL Basic är tillverkat i Kerlon 1200 – 

samma lätta väv som återfinns i våra fyrasäsongers Red Label tält . Det är det ide-

aliska alternativet för den som vill bära lätt . Altai XP Basic å andra sidan är gjort av 

Kerlon 2500, ett extremt starkt och synnerligen robust material . Det är bästa valet 

för de allra mest krävande turerna . Båda har samma kraftfulla blixtlås och robusta 

fästen, och båda är komplett utrustade med sidostänger och ställbar mittstång .

Färger: 
Grön eller Röd



68 69

45
0 

cm

190cm 190145 425

9.5 m

cm
23

5

7 m 2 7 m 26.5 m 2 19 m 2

5

2

1

43

Stalon XL

STALON XL
BLUE LABEL

Stalon XL Basic

Stalon XL Detaljer

Stalon XL Basic Vikt*

Höjd

Yta

Yttertältsväv

Stänger (17 mm)

Modulvikter

Tak

Förlängning

Absid

Kopplingsdel

Innertält utan golv

Innertält

Golv

Skyddsgolv

Markpinnar

*  Stalon XL Basic består av ett 
tak/”mellandel”, en förlängning, 
två absider, fem stänger, stag-
linor, 40 X-pegs och Stalon XL:s 
tältväska . Innertält ingår inte .

Alla produktegenskaper och 
mått, däribland tältets vikt och 
stängernas längd, kan variera 
något jämfört med vad som 
anges i vår katalog, i andra 
trycksaker och på vår webbplats . 
Sådana skillnader kan uppstå på 
grund av ändringar i konstruk-
tions- och produktionsprocesser 
och/eller naturliga variationer 
i materialen . Vävfärgning har 
naturliga variationer, så den 
verkliga tältfärgen kan se lite 
annorlunda ut än vad som visas 
här på vår hemsida .

Färgerna på de olika delarna i 
modulära tält kanske inte alltid 
matchar exakt, speciellt om de 
inte har köpts samtidigt .

 26 kg

 235 cm

 39 .5 m 2

 Kerlon 2500

 10 x 720 cm
 

 5 .2 kg

 3 .2 kg

 3 .4 kg

 930 g

 2 .6 kg

 5 .1 kg

 2 .5 kg

 5 .4 kg

 40 X-Pegs

F 14 personer

F  Ett väldigt mångsidigt, 

stort och helt modulärt 

fyrasäsongerstält för 

grupper.

STALON XL är ett väldigt stort, robust, modulärt tunneltält som kan användas 

året runt i alla förhållanden . Det är förvånansvärt enkelt att sätta upp och i bra 

väder kan det resas av en person . Designat med professionellt användande i 

åtanke kan Stalon XL sättas ihop på ett nästan oändligt antal sätt . Det kan fung-

era som ett klassrum för guideföretag, en mobil läkarstation, en informations-

central för räddningsteam – eller som en sovsal för en stor grupp . Varje modul av 

tältet kan kopplas på eller av för att tillgodose behoven hos användaren och flera 

moduler kan enkelt kopplas till eller ifrån när det behövs .

Basversionen består av två absider med två stora ingångar; ett stort Tak, 

eller mellandel, med ventiler för ökad luftcirkulation och med möjlighet att anslu-

ta slangar som blåser in varm eller kall luft; en förlängning med två stora ingång-

ar; stänger och markpinnar – och en tältpåse som är utformad för att bäras som 

en ryggsäck . 

Med tillbehöret Innertält kan man sova upp till 14 personer i tältet . 

Innertältet kopplas ihop med Stalon XL Tak och har matchande ventillösning . 

Tillbehöret Kopplingsdel gör det möjligt att koppla ihop flera tält med förläng-

ningarnas ingångar .

Staglinor på absidernas ventilationshuvar och staglinor 
med dubbla fästpunkter på var sida av varje stång ökar 
stabiliteten i dåliga förhållanden.

Justerbara ventiler på absiderna som har justerbara mygg-
nätsluckor och luftgenomsläppliga, snösäkra tygpanelsluckor, 
som båda kan justeras från in- och utsidan av tältet.

Några möjliga Stalon XL-kombinationer

vänsteR: 1 Tak + 2 Absid
högeR: 1 Förlängning + 2 Absid

Tillvalet innertält kan enkelt sättas in eller tas bort och kan användas helt eller 
delvis. Det finns flera innertältsalternativ. Ventilerna matchar ventilerna i yttertäl-
tet för att kunna ansluta slangar, exempelvis från uppvärmningssystem.

Modulär konstruktion: Med kopplingsde-
len, som är ett tillval, kan flera tält kopp las 
ihop vid förlängningens öppning. 

Justerbara ventiler med ”påsöppningar” består av både 
tältväv och nät. Till dessa kan man ansluta ventilationsrör 
för att blåsa in varm eller kall luft.

Modulär konstruktion: Taket, eller mellandelen, kan användas med 
eller utan innertältet, förlängningen eller absiderna. När det används 
utan innertält och absid rymmer mellandelen ett mindre fordon.

Stalon kommer från ”Stalo” som i den samiska mytologin är ett släkte av jättar.

Färger: 
Grön, Röd eller Sand

Nya färger

1 . Ett Stalon XL Basic i fjällen i norra Jämtland .

2 . Ett Stalon XL med tillvalet inneRtält under ett vinter-
test i Sverige .

3 . Ett Stalon XL som används som sjukvårdstält .

4 . Två Stalon XL sammansatta med kopplingsdelen 
som kan väljas till .

5 . Kombinationerna med Stalon XL är närmast obegränsade . 
Här skapar en föRlängning och två aBsideR, ihopsatta 
med ett Stalon XL med hjälp av kopplingsdelen, ett 
”grovutrymme” .

6 . Väskan som ingår rymmer alla Stalon XL Basics delar 
och har monteringsbara ryggsäcksremmar för att göra 
den lättare att bära .6
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Mesh Innertält – sid 76

J  Skydd mot insekter
J  Kan användas med Tarp för lättare väderskydd eller med komplette-

rande yttertältsmodeller
J  Finns i modellerna Akto, Allak, Anjan (2 & 3), Enan, Nallo (2, 3 & 4), 

Nammatj (2 & 3), Niak, Rogen, Soulo, Staika, och Unna 

Tarp – sid 72

Mesh Box & Mesh Ridge – sid 77

J  Skydd mot insekter
J  Designad för att passa med Tarp 10 (Mesh Ridge & Mesh Box 10) eller 

Tarp 20 med Mesh Box 20
J  Mesh Ridge för 1 – 2 personer; Mesh Box 10 för 2 personer; Mesh Box 

20 för 4 eller fler personer 

J  Lätt väderskydd
J  Tarp 10 och 20 kan kombineras med våra Mesh-shelters för skydd 

mot insekter .
J  Tarp 5 för 1 person; Tarp 10 för 2 personer, Tarp 20 för 4 eller fler .

Vindsäck – sid 79Bivanorak – sid 78

J  Vattentätt material som andas
J  Kan användas som tillfälligt skydd, för nödsituationer eller som  

regnskydd
J  Rymmer liggunderlag och sovsäck för användning i bivack

J Vattentät baksida, vattenavvisande framsida
J  Kan användas som tillfälligt skydd eller i nödfall, och rymmer liggun-

derlag och sovsäckar om den används som bivacksäck
J  Finns i 2 och 3 personers utförande

SHELTERS Hilleberg shelters är gjorda för att fungera helt på egen hand, men även som komplement 
till andra Hilleberg shelters eller tält under alla årstider . 

VÅRA SHELTERS är en viktig del i det sortiment vi tillverkar, även 

om de inte ingår i vårt vanliga Labelsystem . På samma sätt som med 

våra Labels är våra shelters kategoriserade efter hur de är tänkta att 

användas . Vi har delat in dem i tre grupper: Tarps, designade för att ge 

ett minimalistiskt och enkelt skydd . Mesh shelters, gjorda för att ge lätt-

HILLEBERG SHELTERS är medvetet enkla, men erbjuder många varia-
tionsmöjligheter . Många kan känna frihet i att välja bort tryggheten med 
ett tält och i stället använda ett shelter . Andra tycker helt enkelt att nöjet 
av turen förstärks om de tar med ett shelter; på en regning tur kan en 
Tarp vara ett välkommet extra tak över tältet . En Bivanorak är ett lätt och 
snabbåtkomligt sätt att skydda sig mot dåligt väder . En Tarp är också 
något som kan förhöja nöjet av turen; tag fram Tarpen för en avkopplande 
lunch, eller närhelst du vill ta igen dig, oavsett om det är på vandring eller 
på en paddeltur .

Med ett Mesh innertält kan du till fullo njuta av att myggfritt sova under 
stjärnorna, och de kan även användas istället för standardinnertält . Mesh 
Ridge och Mesh Box är lättare och än mer minimalistiska alternativ för 
myggfri camping under årets varma dagar . Mesh Box 20 är mycket praktiskt 

för en grupp . Genom att kombinera en Tarp med ett Mesh Tent 1, ett Mesh 
Innertält, en Mesh Ridge eller Mesh Box får man ett lätt och mångsidigt 
alternativ till tält i varmt väder . Vill man dra minimalismen till sin spets kan 
naturligtvis en Tarp användas för sig själv i många fall .

Både Vindsäcken och Bivanoraken ger extra trygghet mot oväntade 
väderomslag . De är också lämpliga som sovsäcksöverdrag under en Tarp, 
i en snögrotta eller kanske i ett tält . Tilläggas kan att Vindsäcken går att 
använda som improviserad Tarp i nödfall, och att Bivanoraken är en bra 
bivacksäck, som dessutom kan användas istället för vanliga regnkläder .

Våra shelters är designade för att användas tillsammans, på egen 
hand, eller som tillbehör vid tältanvändning . Du kan själv bestämma hur 
du vill använda ditt shelter utifrån väldigt många alternativ, bara fantasin 
sätter gränser!

1  & 2  Placera öglan som skapas av 
linsträckaren runt spetsen på vandrings-
staven eller Tarpstången . 3  Staglinan 
kommer nu att löpa fritt, så att du enkelt 
kan spänna linan med linsträckaren .

TarpBivanorak & Vindsäck

Tips för att resa Tarps med vandringsstavar eller Tarpstänger

Mesh Innertält & Mesh Boxar

Tarps kan sättas upp på nästan hur många sätt som 
helst, och de är alltid bra att ha oavsett årstid . 1  I snö-
väder är en Tarp ett enkelt tillfälligt skydd mot elemen-
ten . 2  Två Tarp 20 kan sättas upp så att sidorna som 
utgör takåsen lämnar en liten glipa som släpper ut rök 
från lägerelden . 3  Inga stänger? Det är inget problem . 
Små påsar fastknutna i ringarna på Tarpens sidor gör 
det möjligt att använda andra stagmöjligheter, som de 
paddlar som visas här, eller trädgrenar .

1  & 2  Vindsäcken och Bivanoraken är inte endast 
avsedda för dåligt väder . De är också något som kan 
sätta guldkant på rasten under varje vintertur . 3  En 
Bivanorak i kombination med en Tarp, är en minimalistisk 
men ändå komfortabel variant, även på kalla höstturer .

Våra Mesh Innertält (vänster), och Mesh Tent 1 (höger) är perfekta för sommarvandring, och i kombination med 
en Tarp får man både regnskydd och bästa naturkänsla, utan att besväras av insekter .

viktsskydd mot insekter . Samt personliga förstärkningsskydd som ska 

vara enkla att använda för tillfälliga väderomslag, bivack mm . Med våra 

shelters eftersträvar vi att optimera avvägningen mellan effektivitet och 

låg vikt för den typ av användning de är tänkta, på samma sätt som vi 

gör med våra Labels .

J  Skydd mot insekter
J  Designat att passa perfekt med Tarp 5, men fungerar lika bra ihop 

med Tarp 10 och Tarp 20
J  Rymmer 1

Mesh Tent 1 – sid 74
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 Tarp 5 Tarp 10 Tarp 20

TARP

1 2

3 4

5 6

7 8

Taro Muraishi

Jon Dykes/Hilleberg TeamZachary Burns/Hilleberg Team

Adam Foss/Seacat Creative

Joe Stock/stockalpine .com

Gustav Hertz/Scoutkåren Finn

Petra Hilleberg
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Tarp 20

TA R P 5 TA R P 10

F  Enklast tänkbara skydd: lätt och använd bart.

EN TARP GER NÖDVÄNDIGT väderskydd samtidigt som den behåller känslan av att man är helt 

och hållet ute i det fria . Dessutom kan en tarp användas för att skapa en luftig uteplats vid täl-

tingången eller som ett kök en bit bort från tältplatsen för större säkerhet i områden med björn . 

Tarpens användningsområden är nästan oändliga och den kan sättas upp med vandringsstavar, 

paddlar eller stänger samt spännas upp mellan träd .

Vår minsta modell, den nya Tarp 5, är designad speciellt för att skydda en person och 

utrustningen . Formen gör det enkelt att komma in och ut och tarpen kan sättas upp ganska högt 

från marken för att få den rätta, luftiga tarp-känslan – eller med kanterna nära marken för bra 

skydd under tuffa väderförhållanden . 

Genom att använda en Bivanorak när man sover under Tarp 5, eller någon annan tarp-mo-

dell, får man extra skydd både för sovsäcken och mot dåligt väder (se sidan 78) . 

 För att rätt passa in i en minimalistisk produktlinje är Tarp 5 tillverkad av vår lätta men ändå 

starka Kerlon 1000-väv, som används i några av våra tresäsongers Yellow Label tält, och levere-

ras tillsammans med 2-millimeters staglinor . 

De större Tarp 10 och Tarp 20 har en mer traditionell rektangulär form . Båda finns i en lätt-

are UL-version som är tillverkad i vår Kerlon 1200-väv som används i våra Red Label tält – och 

som en kraftigare XP-version, tillverkad i Kerlon 2500, vår starkaste väv . Båda modellerna leve-

reras med monterade 3-millimeters staglinor och linsträckare .

För två personer passar Tarp 10 ihop med Mesh Ridge, Mesh Box 10 och Mesh Innertält . Alla 

dessa kombinationer är lättvikts- och insektsfria val för varmare klimat . Tarp 20 passar ihop 

med Mesh Box 20 och är idealiskt för större grupper .

Både Tarp 10 och Tarp 20 är utmärkta att ha med sig på vandring . Använd dem som en plats 

att samlas på under rasten eller som en ”matsal” vid lunch eller middag . Tarp 10 är ett bra val för 

två till fyra vandrare medan Tarp 20 enkelt ger skydd åt större grupper .

Alla produktegenskaper och mått, även vikt, kan variera något jämfört med vad som anges i vår katalog, i andra trycksaker 
och på vår webbplats . Sådana skillnader kan uppstå på grund av ändringar i design och produktionsprocesser och/eller 
naturliga variationer i materialen . Vävfärgning har naturliga variationer, så den verkliga tältfärgen kan se lite annorlunda ut 
än vad som visas här på vår hemsida .

SHELTERS

 UL: 750 g

 XP: 950 g

 3 .5 m x 2 .9 m
 

 UL: Kerlon 1200

 XP: Kerlon 2500

 320 g

 3 .15 m x 2 .15 m
 

 Kerlon 1000

 UL: 1 .5 kg

 XP: 1 .9 kg

 4 .4 m x 4 .4 m
 

 UL: Kerlon 1200

 XP: Kerlon 2500

Vikt

Mått

Material

Tarpar ger fantastisk flexibilitet för de flesta turer .

1 . Vid dåligt väder kan Tarp 5 enkelt sänkas för att ge ett 
bra väderskydd och samtidigt ge hyfsat gott om utrymme 
och bra boendekomfort .

2 . Tarp 5 ger skydd mot regn, men ger också skugga i 
öppen terräng på varma turer, som här in nordvästra USA .

3 . Tarp 5 kan också vara det perfekta komplementet till 
ett tält, som här under en fårjakt i Mackenzie-bergen i 
norra Kanada .

4 & 5 . Som ett skydd för en eller två personer – eller till 
och med för en grupp – kan Tarp 10 kombineras på massor 
av olika sätt och under alla årstider, som här på två olika 
turer i Alaska, USA .

6 . Tarp 10 kan skapa ett välkomnande skärmtak för samvaro, 
speciellt mellan två solotält, som här i Cairngorm-bergen 
i Skottland .

7 & 8 . Den stora Tarp 20 är perfekt för små och stora grup-
per . Här ses: (7) ett flertal Tarp 20 i ett Scoutläger i norra 
Sverige, och (8), ett smart sätt att använda en Tarp i ett av 
lägren på 2016 års Hilleberg Roundup i Fujinomiya, Japan .

Färger: 
Grön, Röd eller Sand

Ny färg
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M E S H T E N T 1

M E S H T E N T 1  & TA R P 5

Mesh Tent 1

1 2 3 4

Vikt

Mått

Höjd – fram

Höjd – bak

Längd

Bredd – fram

Bredd – bak

Yta

oBs: Mesh Tent 1 levereras utan markpinnar eller stänger .

Alla produktegenskaper och mått, även vikt, kan variera något 
jämfört med vad som anges i vår katalog, i andra trycksaker och 
på vår webbplats . Sådana skillnader kan uppstå på grund av 
ändringar i design och produktionsprocesser och/eller naturliga 
variationer i materialen .

410 g

95 cm

55 cm

210 cm

120 cm

70 cm

2 m 2

F  Mångsidigt och lätt myggskydd för den mini-

malistiskt inriktade vandraren.

ATT SOVA UTE i det fria under en sommartur 

är skönt – om det inte vore för myggen . Vårt nya 

Mesh Tent 1 ger ett luftigt, mångsidigt och mycket 

lätt myggskydd för den som har en minimalistisk 

inställning . Mesh Tent 1 är designat som ett klassiskt 

ryggåstält, och allt som behövs för att resa det är 

förankringar längs taklinjen, samt lite fantasi . Fäst 

staglinorna i träd eller använd vandringsstavar . 

Paddlar fungerar också, eller nedfallna trädgrenar .

Det insydda golvet skyddar mot markfukt och 

håller små kryp ute . Vi använder vår lättaste mesh-

väv i Mesh Tent 1 . Till skillnad från de flesta meshvä-

var är denna vävd istället för stickad, och har därför 

mycket fin meshstruktur med mjukare känsla, men 

är ändå mycket stark och lätt .

Vi designade Mesh Tent 1 speciellt för att passa 

bra ihop med vår Tarp 5, och tillsammans utgör de en 

oslagbar kombination för de som söker ett verkligt 

minimalistiskt skydd vid varmare väderlek .

1 . Placera den främre ringen på Tarp 5 över 
vandringsstaven i framkanten på Mesh 
Tent 1 och drag Tarpen över tältets taklinje . 

2 . Placera Tarp 5:s bakre ring över vand-
ringsstaven på baksidan av Mesh Tent 1 . 

3 . Spänn ut sidostaglinorna . 4 Gör justeringar om så krävs för att få den 
spänning du önskar .

Kombinera en Tarp 5 med ett Mesh Tent 1

SHELTERS

På egen hand är Mesh Tent 1 både lätt och mångsidigt .

Mesh Tent 1 ger fullständigt skydd mot såväl flygande som markkrypande insekter, oavsett 
om det gäller mygg i skogslandet eller flugor och bromsar i öppen terräng . Det skyddar 
även mot olika sorts små djur som ormar, skorpioner mm .

Mesh Tent 1 och Tarp 5 i kombination är ett mycket bra, minimalistiskt skydd vid 
varmare väderlek .

Tillsammans med Tarp 5 är Mesh Tent 1 ett mycket flexibelt regnskydd och samtidigt 
skydd mot insekter . Beroende på hur det sätts upp kan Tarp 5 ge skydd mot såväl starkt 
ljus (överst) som kraftigt regn (nederst), eller allt däremellan (i mitten) .

Ny modell
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 Mesh Ridge Mesh Box 10 Mesh Box 20

MESH RIDGE & MESH BOX

UNNA

ALLAKNAMMATJ + TARP 10
Petra Hilleberg

Nicholas Hall

Lena Conlan/crossinglatitudes .com

oBs: Stänger och markpinnar är inte inkluderade i Mesh Ridge och Mesh Boxar . 

Alla produktegenskaper och mått, även vikt, kan variera något jämfört med vad som anges i vår katalog, i andra tryck-
saker och på vår webbplats . Sådana skillnader kan uppstå på grund av ändringar i design och produktionsprocesser 
och/eller naturliga variationer i materialen .

Vikt

Mått

Höjd

Längd

Bredd

Yta

F  Rymligt, superlätt och hållbart insekts-

skydd för äventyr i varma väder.

FÖR DE SOM FÖREDRAR sommartältning med tarp 

och för vandrare i tropisk eller subtropisk miljö är 

insekter alltid ett stort problem . Våra mesh-skydd: 

Mesh Box 10, 20 och Mesh Ridge tillhandahåller en 

lösning på detta .

Mesh Ridge är utmärkt till minimalistisk som-

martältning med Tarp . Den är designad att passa 

ihop med vår Tarp 10, är väldigt lätt och erbjuder gott 

om golvutrymme för en till två personer med utrust-

ning och har full sitthöjd i mitten . 

Konstruerad att passa med vår Tarp 10 är även 

Mesh Box 10 som tillhandahåller mer komfort till lite 

högre vikt . Även i denna kan en till två personer med 

utrustning få plats, men denna har högre sitthöjd 

och vertikala väggar och därmed mer utrymme . 

Mesh Box 20 har mycket generöst utrymme med full 

ståhöjd och passar utmärkt med Tarp 20 . Där kan 4 

till 6 personer sova eller så kan den användas som 

samlingstält för ytterligare några fler . Båda Mesh 

Boxarna har myggnätstak vilket ger fri sikt mot natt-

himlen när den används utan tarp .

På Mesh Box såväl som på Mesh Ridge finns 

inget golv och på samtliga är den nedre delen av 

väggarna av silikonbelagd väv, både för att skydda 

myggnätet mot marken och för att ge bra ”tätning” 

mot ojämn mark . De är lätta att sätta upp i de med-

följande ringarna och att använda tillsammans med 

Tarp är enkelt .

 530 g

 125 cm

 280 cm

 180 cm

 5 m 2

 800 g

 135 cm

 280 cm

 145 cm

 4 m 2

 1 .8 kg

 215 cm

 365 cm

 290 cm

 10 .6 m 2

SHELTERS

F  Skydd från insekter i varmt väder som kan användas var för 

sig, med en tarp, eller inkopplat i olika modeller.

VÅRA MESH INNERTÄLT är ett enkelt och mycket flexibelt alternativ för använd-

ning i torra och varma klimat . Använt separat ger nätväggarna inte bara maximal 

luftighet och skydd mot flygande och krypande insekter, utan det erbjuder god 

sikt runtom [bilden till höger] .

Mesh Innertält kan användas med ytter tält av olika modeller (Akto; Allak; 

Anjan & Anjan GT 2 & 3; Enan; Nallo & Nallo GT 2, 3, & 4; Nammatj & Nammatj 

GT 2 & 3; Niak; Rogen; Soulo; Staika; och Unna): lossa det vanliga  innertältet och 

koppla in det myggnäts innertält som passar den aktuella tältmodellen [bilden 

nedan till höger] .

När det används i kombination med en Tarp ger innertält av myggnät alla 

fördelar med ventilation och god sikt medan tarpen skyddar mot regn eller ger 

skugga [bilden nedan] .

MESH INNERTÄLT

*  Vikten inkluderar inte stänger och markpinnar . Samtliga Mesh innertält innehåller alla nödvändiga stånghållare / stånghållarsatser .

†   Innertält av nät säljs separat, och stänger och markpinnar medföljer ej . Stänger och markpinnar kan köpas separat, eller om du redan äger ett Akto, Anjan 2 eller 3, Allak, Enan, Soulo, Staika, Nallo eller Nallo GT 2, 3, eller 
4, Nammatj eller Nammatj GT 2 eller 3, Niak, Rogen, eller Unna, kan du använda stängerna från det tältet för nätinnertältet . Du kan även byta ut det vanliga innertältet och fästa nätinnertältet som passar den tältmodellen .

Alla produktegenskaper och mått, även vikt, kan variera något jämfört med vad som anges i vår katalog, i andra trycksaker och på vår webbplats . Sådana skillnader kan uppstå på grund av ändringar i design och produk-
tionsprocesser och/eller naturliga variationer i materialen .

Mesh Innertält

* Vikt

Höjd

Yta

† Stänger
 som behövs

† Markpinnar
 som behövs

* Vikt

Höjd

Yta

† Stänger
 som behövs

† Markpinnar
 som behövs

SHELTERS

 Nallo 2 Nallo 3 Nallo 4 Allak Akto Soulo Unna

 Nammatj 2 Nammatj 3 Staika Anjan 2 Anjan 3 Rogen Niak Enan

770 g

100 cm

2 .8 m 2

1 x 305, 1 x 260 cm

6

540 g

93 cm

1 .7 m 2

1 x 293 cm

8

890 g

105 cm

3 .4 m 2

1 x 328, 1 x 285 cm

6

910 g

105 cm

2 .8 m 2

3 x 370 cm

0

1 .1 kg

115 cm

4 .3 m 2

1 x 368, 1 x 328 cm

6

600 g

95 cm

2 .0 m 2

2 x 344, 1 x 285 cm

0

950 g

95 cm

2 .8 m 2

2 x 293 cm

6

650 g

100 cm

2 .5 m 2

2 x 387 cm

0

720 g

97 cm

2 .9 m 2

2 x 377 cm

0

700 g

100 cm

2 .8 m 2

1 x 305, 1 x 260 cm

6

770 g

105 cm

3 .4 m 2

1 x 328, 1 x 285 cm

6

480 g

93 cm

1 .7 m 2

1 x 293 cm

6

670 g

100 cm

2 .6 m 2

2 x 370 cm

0

970 g

105 cm

3 .4 m 2

2 x 328 cm

6

910 g

105 cm

3 .2 m 2

3 x 387 cm

0

ovan till högeR: För en till två personer är Mesh Ridge 
ett mycket lätt myggskydd för den minimalistiskt inriktade .

högeR: I Mesh Box 10 kan två sova mycket bekvämt, och 
dess vertikala väggar gör det till en härlig, myggfri plats 
att samlas i .

nedan till högeR: Kombinationen Mesh Box 10 och en 
Tarp 10 är ett bra skydd i varmt väder för den minimalistiske 
vandraren . Det skyddar mot mygg och regn, är mycket 
rymligt, mångsidigt och lätt .
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Bivanorak

BIVANORAK
1

Joel Westlin/Hilleberg team

2

Johan Petterson/Hilleberg team

3

Bo Hilleberg

4

Bo Hilleberg

VÅR PATENTERADE BIVANORAK utvecklades ursprung-

ligen för Svenska flygvapnets piloter, som bivacksäck, 

sovsäcksöverdrag, regn- och vindplagg i deras nödpack . 

Ett ytterst mångsidigt multiskydd på bara 550 gram . 

Bivanoraken är tillverkad i en lätt och stark PU-belagd 

vattentät väv med förmåga att transportera ut kondensfukt . Hela 

plagget har tejpade sömmar .

1 & 2. Bivacksäck/Sovsäcksöverdrag
Bivanoraken är generöst skuren, med tillräcklig längd och bredd 

för att rymma såväl sovsäck som liggunderlag när den används 

som bivacksäck . Dragskor finns både i Bivanorakens nedre kant 

och i ärmarnas avslutningar (i ärmarna är de elastiska) . De kan dras 

åt och låsas för att hålla värmen och skydda på bästa vis från snö, 

regn och vind . Ett långt blixtlås på framsidan gör det enkelt att ta 

av och på Bivan o raken . Den stora huvan rymmer utan problem 

en sovsäckshuva, men den kan ändå dras åt tätt runt ansiktet för 

skydd . Kombinationen av en Hilleberg Bivanorak och Tarp ger ett 

effektivt och otroligt lätt bivacksystem .

3. Vindskydd
Tag den ur ryggsäcken och ”kliv” in . I vind- och vattentätt material 

utgör Bivanoraken med förslutningsbara ärmar och fotände ett 

komfortabelt och rymligt bivackskydd . Den är ett mångsidigt 

säkerhetsalternativ till vår vind säck för en person .

4. Regnplagg
En Bivanorak kan användas som anorak, juster bar till valfri längd . 

Dra upp nedre kanten av Bivanoraken och fäst dragskon runt mid-

jan . När den används på det viset finns till och med plats för en min-

dre ryggsäck under Bivan oraken . Tillsammans med regnbyxor eller 

byxholkar blir det ett perfekt väderskydd även i de sämsta förhål-

landen . ”Unisize” och enkel storleksjustering gör Bivanoraken lika 

passande för långa som för korta personer .

F  En innovativ universalprodukt för de flesta 

uteaktiviteter. 

Extra vid och lång
Som bivacksäck:

Får plats med både sovsäck och ett fullångt 
liggunderlag

Som regnplagg:
Fungerar som regnskydd för rygg säcken och 
gör det lätt att justera ventilation och storlek

Väl tilltagen huva
Som bivacksäck:

Rymmer även sovsäckshuvan

Som regnplagg:
Håller regn och snö från ansiktet och är inställbar 
för att kunna följa med huvudets rörelser

Resår och snörlås i muddarna
Som bivacksäck:

Stänger ute väder och vind samtidigt som 
den ger armarna full rörelsefrihet och skydd

Som regnplagg:
Kan anpassas efter varje användares behov

Färger: Grön eller Röd

 550 g

 240 cm lång

 86 cm bred

 Ripstop nylon med PU

 vattentät (3000 mm/30 kPa)

 & andande beläggning

Vikt

Mått

Material

Alla produktegenskaper och mått, även vikt, kan variera något 
jämfört med vad som anges i vår katalog, i andra trycksaker 
och på vår webbplats . Sådana skillnader kan uppstå på grund 
av ändringar i design och produktionsprocesser och/eller 
naturliga variationer i materialen . Vävfärgning har naturliga 
variationer, så den verkliga tältfärgen kan se lite annorlunda 
ut än vad som visas här på vår hemsida .

SHELTERS

Lina och dragsko i fotänden
Som bivacksäck:

Stänger ute väder och vind och skyddar 
sovsäcken

Som regnplagg:
Kan fästas runt användarens midja eller 
runt ryggsäckens höftbälte för att skapa 
en ”anorak”

VINDSÄCK 2 & 3

Vikt

Mått

Material – framsida

Material – baksida

F  Ett enkelt, lätt och mångsidigt skydd med flera funktioner 

som är ett måste i alla äventyrares packning.

VÅR VINDSÄCK KONSTRUERADES ursprungligen för att fungera som en 

bivacksäck i nödsituationer, men den har visat sig vara kanske ännu mer 

användbar som ett tillfälligt skydd vid dåligt väder under skidturer och andra 

vinteräventyr . Vindsäcken finns i 2- och 3-personers utföranden, och har en väl 

ventilerad men vattenavvisande framsida och helt vattentät silikonbelagd nylon 

väv i baksidan .

Tillfälligt skydd
Om man snabbt vill ha ett skydd kan man använda vindsäckens öglor i hörnen 

för att resa ett vindskydd . Om man behöver ytterligare skydd kan man veckla 

ut vindsäcken, klättra in och kura ihop sig mot vädrets makter . Allra bäst är att 

gräva ut en plats i snön eller hitta en plats som erbjuder visst skydd mot vinden . 

Vindsäckens vattentäta baksida/luftgenomsläppliga framsida, blixtlås med flera 

löpare och med förslutningsbar nedre del gör att vindsäcken också kan användas 

som ett sovsäcksöverdrag . 

Användning i nödsituationer
Som bivacksäck i nödsituationer ryms såväl personer som liggunderlag och 

sovsäckar; tre personer i Vindsäck 3 och två personer i Vindsäck 2 . Den inbyggda 

säkringslinan förhindrar att den blåser bort i stark vind när man tar sig i och ur den 

och det finns öglor i de fyra hörnen som kan användas för förankring . Det övre 

blixtlåset har fyra löpare som kan användas för att skapa ”hål” för huvudet eller 

ventilationsöppningar och dragskon kan användas för att dra ihop vindsäcken 

nedtill . Med vattentät baksida och luftgenomsläpplig framsida passar den bra att 

använda i snögropar och den kan också spännas upp med den röda sidan uppåt 

för att signalera efter hjälp . Den kan även spännas upp som en improviserad tarp .

Alla produktegenskaper och mått, även vikt, kan variera något jämfört med vad som anges i vår katalog, i andra 
trycksaker och på vår webbplats . Sådana skillnader kan uppstå på grund av ändringar i design och produktionspro-
cesser och/eller naturliga variationer i materialen . Vävfärgning har naturliga variationer, så den verkliga tältfärgen 
kan se lite annorlunda ut än vad som visas här på vår hemsida .

SHELTERS

 Vindsäck 2 Vindsäck 3
460 g

210 cm lång

145 cm bred

Vindtät, vattenavvisande & ventilerande nylon

Vattentät, silikonbelagd nylon

580 g

210 cm lång

195 cm bred

1 . En Vindsäck 2 (vänster) och 3 som snabbt och enkelt skydd för vinden på en skidtur 
i norra Sverige .

2 . En Vindsäck är ett praktiskt och rymligt skydd under en lunchrast vid ett annalkande 
oväder . Med korsade skidor bygger man enkelt upp ett bra skydd .

3 & 4 . Som nödbivack, lägg ut och förankra vindsäcken; ordna med sovsäck och lig-
gunderlag inne, och kryp sedan in i vindsäcken från fotänden . Drag åt förslutningslinan, 
och justera eller stäng blixtlåsöppningen i huvudänden .

Vindsäckens historia
I Sverige har länge någon typ av vindsäck ansetts vara nödvändig vid skidturer 

under vintern. Från början var den ett slags modifierat, smalt tält utan golv som var 

konstruerad för att spännas upp mellan två skidor och tänkt som skydd i nödsitu-

ationer. I slutet av 70-talet, då den traditionella vindsäcken visade sig vara otillräcklig 

i många situationer, skapade Bo Hilleberg den första Hilleberg vindsäcken, som var 

inspirerad av de enkla bivacksäckar som användes av klättrare i alperna. Allt sedan 

dess har vi hela tiden uppdaterat dess design. För några år sedan tog vi tillvara 

fördelarna med dagens mycket lätta silikonbelagda nylonväv i konstruktionen av 

vår nuvarande vindsäck, med helt vattentät baksida och ventilerad framsida. Den 

liknar Bos orignal, men i ett mycket lättare utförande.

Ny storlek tillagd

1 2

3 4
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TILLBEHÖR
ALLA HILLEBERGTÄLT levereras med de pinnar, linor och stänger som behövs, men någon gång kan du behöva byta ut delar eller komplettera . Kanske 
vill du komplettera ditt tält ytterligare med de tillbehör som finns, för att rusta det för någon speciell tur . Extra linsträckare, stag linor och stånghållare 
gör det möjligt att anpassa tältet efter dina behov . Specifika förhållanden gör det kanske nödvändigt att använda specialmarkpinnar eller extra stänger 
för att öka stabiliteten . Skyddsunderlag skyddar golvet i innertältet och förlänger livslängden avsevärt, samtidigt som kondensrisken i absiden minskar . 
Några extra meter av vår starka staglina är alltid bra att ha i reserv .

Linsträckare
Dessa specialdesignade och pålitliga 
linsträckare är standard utrustning på 
alla tält men kan också köpas sepa-
rat . De låser säkert på linor av olika 
dimensioner och är lätta att använda 
också med tumvantar på . • 2 och 3 
mm-storlek (som passar till vår 2 och 
3 mm-lina) • Säljs i satser på 10 st . •

Tarpstång
Tarpstången på 19 .5 mm är en enkel, 
lätt och fullång stång som är avsedd för 
användning i Altai och Tarps . Den viks 
ihop till ungefär 52 .5 cm och, tack vare en 
tvådelad underdel med fjäderbelastade 
knappar, kan längden justeras från 186 
cm till 214 cm i steg om 7 cm . Den har även en vändbar topp som skruvas på, 
som antingen kan användas i vävfickor (som på Altai) eller med ringar 
eller öglor (som på Tarps) . • 390 g •

Staglina
Hillebergs egen rödvita tältlina är 2 eller 3 mm i diameter, lätt och syns bra . Dess ”inter-wrap”-konstruktion väver 
ihop superstarkt Vectrangarn med polyester så att man undviker ett hölje i ett svagare material som riskerar att 
brista . Linan har nästan ingen elasticitet, minimal vattenabsorption, mjuk känsla som gör den lätt att hantera, hög 
UV-resistans och brottstyrka på 60 kg (2 mm) och 80 kg (3 mm) . • 2 mm/3 mm x 25 m • 53g/133 g •

Påsar för Tält & Tillbehör
Packpåsar håller ordning på din utrustning . Packpåsarna är måttanpassade till våra 
stänger, markpinnar och naturligtvis också våra tält . Standardpåsarna är tillverkade 
i liknande lätt, stark, silikonbelagd väv som våra tält . XP-påsarna är gjorda i en extra 
stark och tålig poly u re than belagd nylon . Tältpåsarna är sydda med rund botten 
och finns i fyra storlekar, i både standard- och XP-utförande . • Säljs per styck •

Stänger
Våra tält levereras med kompletta stänger och en reservsektion med 
reparationshylsa . Extra stänger kan vara bra att ha för reparationer . 
Vill man öka tältets styrka och stabilitet ytterligare kan man använda 
dubbla stänger . • 13 mm (Altai sidostång) • 17 mm (Atlas och Stalon 
XL) • 10 mm (Black Label modeller) • 9 mm (Red och Yellow Label 
modeller) • Per styck •

Stånghållare
Extra stånghållare behövs när du vill resa innertältet 
separat . Fäst dem i innertältets hörn, och placera 
stångändarna i dem . • Säljs i satser på 4 st . (utom 
för Allak, Akto, Enan, Soulo, Staika och Tarra som 
har färdigpackade stånghållarset) •

Pulkapåse
Ett unikt tillbehör till våra tunneltält . Pulkapåsen är designad för vinterturer med 
pulka eller hundsläde i första hand . Den rymmer tältet när det är hoprullat med 
stängerna dubbelvikta, och till hälften kvar i kanalerna . Sådan packning underlättar 
uppsättningen avsevärt . • 205 cm x 60 cm bred vid 
öppningen (50cm i botten) •

1. V-Peg 
Vår V-Peg är väldigt lätt men ändå mycket stark . Den är tillverkad av härdad aluminium och är tjock-
are i mitten för stabilitet medan sidorna smalnar av för att reducera vikt, vilket ger en perfekt balans 
mellan styvhet för hård mark och grepp i lösare underlag . V-Peg är anodiserad i guldfärg för att synas 
väl och en linslinga gör det lätt att dra upp den ur marken . • Mått: 16 cm • 11 gram/st • Säljs i 10-pack •

2. Y-Peg
Hillebergs Y-Peg är exceptionellt stark men ändå lätt, och dess Y-form gör att den både går ner i hårt underlag och ger stadga i mjukare 
jord . Genom sin form och det härdade aluminiummaterialet kan Y-Peg hamras ned i marken . Den anodiserade guldfärgen gör den lätt att se och en linslinga gör den lätt 
att dra upp . • Mått: 18 cm • 16 gram/st • Säljs i 10-pack . •

3. Y-Peg UL
Vår lättaste pinne, den nya Y-peg UL i härdad aluminium har en Y-formad profil liknande vår Y-peg, men i mindre format och lägre vikt . Även om den inte är fullt lika kraftig 
som den större Y-peg så fungerar den fint i såväl hård mark som i lösare underlag . Den guldfärgade anodiseringen gör att den syns bra, och tack vare den monterade 
linslingan är den lätt att lossa från marken . • 15 cm • 9 .6 g • Säljs i 10-pack . •

4. Stinger Titan
Tillverkad av massiv titanium; den superstarka lätta Stingerpinnen kan utan problem hamras ned i den hårdaste mark . Monterad linslinga gör pinnen lätt att dra upp .  
• Mått: 16 cm • 14 gram/st • Säljs i 6-pack •

5. X-Peg
Vår X-peg i härdad aluminium är designad att klara största tänkbara påfrestningar . 30 cm lång, och mycket kraftig konstruktion; X-peg är idealisk när maximal håll fasthet 
krävs . Den är stabil nog att hamras ned i hård mark med hammare . En öppen krok nära toppen gör det lätt och snabbt att fästa staglina, och en separat ring med inknuten 
linögla förenklar uppdragning av pinnen . • 30 cm • 78 g• Säljs i 10-pack •

6. Snö- & Sandpinnar
Våra snöpinnar är lätta, starka och smidiga att använda, och fungerar bra även i sand . Vi tyckte att de allra flesta snöpinnarna på marknaden var alldeles för mjuka, de 
böjde sig i allt utom nysnö, och därför utvecklade vi våra egna i extrahärdad aluminium . De är designade för att klara både hård kontakt med spadar, isyxor och annan 
vinterutrustning samt hårt packad snö men är samtidigt mycket lätta . Kroken och linan ger dig möjlighet att antingen gräva ned pinnen i snön eller sanden eller använda 
den på vanligt sätt . En förvaringspåse i vårt kraftiga XP-material ingår . • 31 cm x 3 cm • 50 g • Säljs i 6-pack • 

Reflective Cord
Vår reflexlina, vars design har vår mönsterskyddade 3 mm staglina som utgångspunkt, har samma vävkonstruk-

tion med längsgående invävning av mycket stark Vectranfiber med polyester, men med tillägg av 1 mm reflextråd i 
konstruktionen . Liksom vår standardlina har reflexlinan ingen mantel som kan glida, nästan ingen töjning, minimal 

vattenabsorption, skön mjuk känsla i hantering, hög UV-tålighet, och samma imponerande dragstyrka på 80 kg . Den 
är dock ca 30 gram tyngre per 25 meter • 3 mm x 25 m • 164 g •
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Användingstips för tältning

Tälta i snö
För att klara sig på bästa sätt vid dåligt väder i exponerad 
terräng på vintern, rekommenderar vi att man gräver ned 
tältet i snön . Djupet ska dock inte vara mer än halva tältets 
höjd . Detta ger tältet maximal stabilitet och förhindrar att snö 
kan blåsa in under yttertältet . Om detta inte är möjligt och du 
tvingas bygga en mur, ska den placeras så att inte snödrevet 
på läsidan begraver tältet . Om du använder snöblock till muren 
bör dessa vara så stora att de inte blåser ned av vinden . Under 
goda väderförhållanden gör du en grundare grop, eller plattar 
till med skidorna, och skottar upp snö mot tältets nedre kant .

Alternativa förankringar
Ibland behövs fler förankringar än vad du har pinnar till, och du 
kan tvingas improvisera . På vintern kan skidor vara utmärkta 
förankringar (när du använder skidor, var försiktig så att inte 
linan skadas av stålkanterna) men även nedgrävda skidstavar 
fungerar . Sommartid kan vandringsstavar, paddlar, träd och 
även stora trädgrenar och stenar användas . När man använ-
der pinnfästen istället för staglinor vid förankring, knyts ena 
änden av en lina i pinnfästesringen på tältet och den andra 
i förankringspunkten . Det kan vara bra att lägga stenar på 
linorna för att hålla ned yttertältet mot marken .

Våra ”footprints” är extra skyddsgolv mellan tält och mark . På Black Label  och Red 
Label modellerna täcker de hela ytan under yttertältet, inklusive absiderna . På Yellow 
Label tälten (förutom hos Enan) täcks endast golvytan i innertältet . För alla modeller 
gäller att ”footprints” är enkla att montera, samt att de kan sitta kvar på plats när 
tältet reses och packas i sin påse . 1  & 2  Lägg ut tältet med undersidan uppåt . 
Lägg sedan ut tältets ”footprint” ovanpå med den blanka sidan, den med Hilleberg 
logotyp, mot tältgolvet . 3  & 4  Montera ditt ”footprints” röda toggles i de ringar 
som finns runt om tältet . Vänd på tältet och res det som vanligt .

För ökad komfort
Alla våra tält är komfortabla för avsett antal personer med 
packning . Vill man ha extra komfort för två personer kan 
man välja t ex Staika eller Kaitum 2, vilkas design erbjuder 
extra plats för ökad komfort och utrymme . Ett annat sätt 
är att välja ett 3-personers tält för två eller 4-personers 
för tre . Då får man extra utrymme till väldigt liten viktök-
ning, vilket ofta är extra välkommet på turer med mycket 
utrustning, vintertältning eller helt enkelt då man vill ha 
lite extra lyx! Ensamvandrare kan välja ett Nallo 2 för att 
få samma lyx vid helårsbruk . Under varmare väderför-
hållanden sommartid passar Rogen eller Anjan om man 
söker lite extra lyx och komfort, fortfarande till låg vikt .

Använding av ”Footprint”

Låsknut för linor

Det här är en användbar knut, som är 
lämplig om man vill använda extra linor 
på tält eller Tarp, eller närhelst man kan 
behöva en knut som låser vid belastning, 
men samtidigt är enkel att justera eller 
lossa .

1  & 2  Sno den lösa änden runt den 
fasta linan två – tre gånger . Det skapar 
den friktion som låser under belastning . 
3  & 4  För änden över lindningen och 

den fasta linan, gör en ögla som förs 
in under . 5  Nu är knuten färdig att 
belastas . För att justera spänningen 
flyttar man knuten längs linan . Lossar 
knuten gör man genom att dra i öglans 
lösa ände .

Filmer och Fler tips kan ses på vår hemsida: www .hilleberg .com

En Tältmakares reflektioner av Bo Hilleberg

alltsedan vi startade HilleBerg har vi hela tiden strävat 
efter att göra tält i högsta kvalitet, och att göra dem så att de håller 
under lång tid. Det är en del av vår identitet och spelar stor roll i 
vår hållbarhetsplan. Vi vill göra tält som inte bara de första ägarna 
kan använda, utan som senare kan ärvas av deras barn. Med detta 
sagt undantar det inte ett visst mått av service och underhåll, precis 
som fallet är med andra saker som är gjorda för att hålla länge, t ex 
flygplan och industrimaskiner. Delar slits ut med tiden och utan 
skötsel är det omöjligt för ett tält att hålla länge. Det kan behövas 
ett nytt blixtlås, nya kopplingsresårer eller något annat efter en tid. 
Efter 10 år kan kanske golvet behöva bytas.

Detta känner vi till och som en del av vår “ansvarsetik” har vi 
därför fullständig servicekapacitet i företaget, med utbildad personal 
för reparationer i både vårt svenska kontor och i USA-kontoret. Vi 
arbetar också tillsammans med flera reparationsverkstäder runt 
om i Europa, som vi utbildar för att de ska hålla den höga nivå på 
service som vi kräver.

Vi kan laga i stort sett allt, och även om somliga skador är svårare 
än andra, kan vi återställa tältet till full funktionalitet. Ett lagat hål 
i kanalen är en lagning du knappast ser. Å andra sidan kommer en 
lagning där en björn eller ett annat djur rivit i tältet, något som inte 
är helt ovanligt, säkert att synas, men efter reparation kommer tältet 
att gå att använda igen. 

De vanligaste reparationer vi gör är golv och blixtlås. Golvet är 
förstås något som tar mycket stryk, så någon gång kommer det att 
behöva viss omsorg, för att slutligen behöva bytas ut. Och även om 
bruket av ett “footprint” kommer att förlänga golvets livslängd, så 
kommer det inte att skydda insidan. Alla våra tält är konstruerade 
så att ett golvbyte är relativt enkelt, och det är något vi har stor vana 
av att göra. Blixtlås är också något som slits hårt. Vi söker ännu den 
tillverkare som kan leverera blixtlås som klarar slitage från sand och 
smuts. Här är verkligen skötsel extra viktig. Håll blixtlåsen rena och 
undvik sand och smuts.

Vi känner till kunder med tält som är 20 – 30 år gamla, som 
fortfarande fungerar bra helt utan reparationer. Nyckeln till detta är 
att ta god hand om tältet. En av våra mycket vanliga kundkategorier 

gör åtminstone en eller två långa turer både sommar och vinter, och 
ger sig ut ganska ofta på helgerna. Och det är så vitt vi vet väldigt 
sällan vi får några reparationer från dem, då de är de som tar bäst 
hand om sina tält. 

Att se till att tältet är torrt innan du packar undan det är en enkel 
sak, men som gör stor skillnad. Att undvika onödig UV-exponering 
är en annan åtgärd. Tyvärr är lättviktsvävar känsligare för UV-
strålningens skadliga inverkan. Om du tänker sätta upp ditt tält 
ofta på ställen med stark UV-strålning, som glaciärer, på hög höjd, 
i öken eller liknande; överväg då att ta med en Tarp som skydd för 
tältet. Om du planerar längre turer, kanske många månader eller 
runt jorden, bör du rusta dig väl. Jag är alltid förvånad över de som 
ger sig av på långa cykelturer och tar med sig reservdelar till cykeln, 
men av någon anledning förväntar sig att tältet aldrig kan behöva 
underhåll eller reparation.

Kanske är det allra viktigaste att sköta om dina blixtlås. Vi rekom-
menderar att du använder blixtlåsens löpare, utan modifiering. Om 
du knyter i en slinga i löparen, eller ersätter dem helt med slingor, 
kan det bli hårdare belastning på blixtlåset, och därför ökat slitage. 
Att hålla blixtlåsen rena från sand och smuts är viktigt. En av våra 
ambassadörer, Freya Hoffmeister, har paddlat runt Australien, Nya 
Zeelands sydö, och runt Sydamerika, och tillbringat mycket tid i 
sandiga områden. Hon öppnar alltid tältets ingång uppifrån för att 
undvika att blixtlåslöparna hamnar i sanden. Och på långa turer, 
särskilt i sandiga förhållanden, är det en bra övning att regelbundet 
borsta blixtlåsen rena.

Om dina blixtlås börjar krångla kan du göra vissa fältmässiga 
reparationer. Vid första tecknet på problem, kläm åt över löparen 
med en tång. Blir problemet större kan du byta ut löparen. Tyvärr 
går det inte att laga skador på själva blixtlåsspiralen, så förr eller 
senare måste blixtlåset bytas ut.

Att ha möjlighet att göra reparationer är mycket viktigt för oss, 
inte bara för att vi kallar oss själva för “the tentmaker”! För oss ligger 
det ett värde i att veta att våra kunder har tillgång till service och 
reparation av högsta kvalitet om de behöver det. Men intressant nog 
är antalet reparationer hos alla våra serviceställen väldigt få ställt i 
relation till antalet tält vi sålt under åren.

Bo Hilleberg på en vintertur nyligen i Jämtlandsfjällen, och reparationsexperten Wendy Forselius som lagar ett tält på USA-kontoret .

Peter Marshall

Hilleberg Archive

Projectinlandice .com

Marco Hummelink/marcohummelink .nl
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Alla vikter är totalvikter som 
tältet är packat .

Unna . . . . . . . . . . . . 50
2 .2 kg

Allak . . . . . . . . . . . . 42
3 .3 kg

Soulo. . . . . . . . . . . . 48
2 .4 kg

Akto . . . . . . . . . . . . 46
1 .7 kg

Jannu. . . . . . . . . . . . 44
3 .2 kg

Saitaris . . . . . . . . . . . . . . . 26
6 .6 kg

Saivo . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5 .3 kg

Staika . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4 .0 kg

Tarra . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4 .3 kg

Keron 3 GT  4 .9 kg
Keron 4 GT  5 .5 kg

Keron 3 4 .2 kg
Keron 4 4 .7 kg

Keron & Keron GT . . . . . . . . . . . . 20

Nallo 2 GT  2 .9 kg
Nallo 3 GT  3 .1 kg
Nallo 4 GT  3 .6 kg

Nallo 2 2 .4 kg
Nallo 3 2 .6 kg
Nallo 4 3 .0 kg

Nallo & Nallo GT . . . . . . . . . . . . . . 38
Kaitum 2 3 .1 kg
Kaitum 3 3 .4 kg
Kaitum 4 3 .9 kg

Kaitum 2 GT 3 .7 kg
Kaitum 3 GT 4 .1 kg
Kaitum 4 GT 4 .6 kg

Kaitum & Kaitum GT . . . . . . . . . . 36

Anjan 2 1 .7 kg
Anjan 3 1 .9 kg

Anjan 2 GT  2 .1 kg
Anjan 3 GT  2 .3 kg

Anjan & Anjan GT. . . . . . . . . . . . . 54

Nammatj & Nammatj GT. . . . . . . 22
Nammatj 2  3 .0 kg
Nammatj 3  3 .3 kg

Nammatj 2 GT  3 .7 kg
Nammatj 3 GT  4 .0 kg

Altai. . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Altai UL 4 .3 kg
Altai XP 5 .1 kg

Atlas . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Atlas Basic 11 kg

Rogen . . . . . . . . . . . 56
2 .1 kg

Niak. . . . . . . . . . . . . 58
1 .7 kg

Enan . . . . . . . . . . . . 60
1 .2 kg

Stalon XL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Stalon XL Basic 26 kg


