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Välkommen till 2022/2023 års Hilleberg handbok!

2021 hade vi vårt 50-årsjubileum, men på grund av pandemin kunde vi inte fira riktigt så som vi hade 
hoppats. Vi kunde dock genomföra mindre festligheter på olika sätt, och vi kommer att fortsätta att fira 
den 50-åriga milstolpen under de närmast kommande åren.

Även om 2021 verkligen var ett år fyllt av utmaningar, så var det också ett givande år. Efterfrågan på 
produkter var hög över hela outdoor branschen, medan tillgång och transportsituationer ofta varit be-
svärliga. Trots detta är jag stolt över att kunna säga att vårt enastående team producerade och skickade 
ut fler tält än vi någonsin gjort, och vi kunde leverera i stort sett alla tält som vi lovat våra återförsäljare.

Även om vi inte presenterar några nya modeller under 2022, så arbetar produkutvecklingsgruppen hårt 
med nya  projekt  för kommande säsonger. Vi har också lagt mycket tid på att se till att all vår infor-
mation och alla mått är korrekta. Ni kanske lägger märke till att vissa måttangivelser på tält är något 
annorlunda än tidigare. Detta beror inte på att modellerna har ändrats, utan på grund av att vi tidigare 
har mätt på lite felaktigt sätt i vissa fall. Vi ber om ursäkt för dessa misstag. Vi vill vara säkra på att vi 
alltid har så korrekt information som möjligt och har därför uppdaterat vissa specifikationer. 

Häromdagen fyllde jag i en enkät med statistik över hur många kvinnor respektive män vi har i vår 
organisation, och vi har en rätt stor kvinnlig majoritet. Vår fabrik i Estland drivs på ett beundransvärt 
sätt av Juta Heinvee, och alla våra tre estniska underleverantörer leds av starka kvinnor. Jag leder våra 
företag både i Sverige och i USA, och den dagliga verksamheten i Sverige sköts på ett utmärkt sätt av 
Plats- och Ekonomichef Carolina Geijer. Och även om det min far, Bo, åstadkommit med sin ursprung-
liga vision för Hilleberg, och hans briljanta sätt att starta och driva företaget, utveckla affärsidén, och 
lansera sina idéer om tält, aldrig på något sätt kan underskattas, så hade aldrig något av det varit möj-
ligt utan min mor Renate. Hon hade förmågan att utifrån pappas enkla ritningar skapa tält och lista ut 
varje enskild detalj för hur de skulle tillverkas, och i princip på egen hand satte hon upp en fabrik, först i 
Sverige och sedan i Estland, för att producera dem.

Med det sagt, när vi tittade på vilka av våra Hillebergvänner vi skulle lyfta fram i vår katalog, tänkte 
vi också på hur många fantastiska kvinnor som vi samarbetar med verkligen gör enastående äventyr. 
För att nämna några få: Freya Hoffmeister solopaddlar runt Nordamerika; Lisa Thomas har kört – och 
fortsätter att köra – sin motorcykel runt jorden i över 16 år; Matti McNair är en av de mest uppskattade 
polarguiderna i världen; Liv Arnesen är en erkänd upptäcktsresande och inspirerande föreläsare; Erin 
Smart är en av mycket få fullvärdiga UIAGM/IFMGA bergsguider i världen; och Dorothee Fleck har 
cyklat över 200 000 km genom 99 länder under en period av 12 år. 

Genom katalogen kommer vi att använda våra sidor, ”Vänner berättar”, för att ytterligare belysa några 
äventyrliga kvinnor som vi hoppas kan inspirera både män och kvinnor, och vi kommer att fortsätta att 
lyfta fram fler i våra sociala mediekanaler med hashtagen #FierceOutdoorFemales. Dessutom är detta 
års ”En tältmakares reflektioner”, i slutet av denna katalog, skriven av min mor, som berättar om sin 
enastående resa, och hur hon skapade en metod för tältproduktion som stått sig stark över tid.

Jag vill också uppmärksamma alla enastående kvinnor och män som ger oss möjlighet att fortsätta 
leverera tält av högsta kvalitet varje dag. Till våra fantastiska leverantörer, som trots överväldigande 
ordervolymer från alla håll och med sina egna leveranssvårigheter och fraktproblematik har fortsatt att 
leverera sina bästa material till oss; till våra otroligt duktiga tältmakare och all personal i både vår egen 
fabrik och hos våra underleverantörer i Estland; till alla i vår personal i Sverige och USA som reparerar, 
utvecklar, säljer och levererar: Stort tack till var och en av er för ert fenomenala och hårda arbete, pas-
sion och hängivenhet. Jag uppskattar er alla så mycket!

Till sist, ett stort tack till våra nuvarande (och kommande) Hilleberg tältanvändare för ert ständiga 
stöd. Jag hoppas vi ses ute i vildmarken!
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Tryckt av Åtta45, 2021 – atta45 .se

Till vänsTer:  Brytande vågor och hotfulla skyar: en helt 
vanlig dag i nordvästra Skottland . Will Copestake söker skydd 
i sitt Allak på en cykeltur inte långt från sitt hem . Foto: Will 
Copestake/willcopestakemedia .com .

Bild omslageTs Bakgrund: Turcykling i midnattsolens land, 
på toppen av Justadtind (738 m), Lofoten i Norge . ”Jag köpte 
detta tält 2001 från Hilleberg i Sverige . Det har använts mellan 
10 och 30 nätter varje år i alla slags väder . Detta Nallo 2 har varit 
mitt trygga och säkra val på turer i hårt väder på såväl korta 
som på veckolånga turer .” Foto: Mattias Skantz .
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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. Konstella-
tionen Bo och Renate visade sig vara mycket lyckad, inte bara privat, 
utan också affärsmässigt. Bo hade tidigare arbetat som skogvaktare 
och Hilleberg ABs 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 
funderat på möjligheten att koppla samman de båda tältdelarna för 

Om oss
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 intimt sammanlänkade. Bo är 
styrelseordförande och den som har det övergripande ansvaret för 
produktutvecklingen; dottern Petra är koncernchef för Hilleberg-
gruppen, och VD för såväl Hilleberg AB i Sverige som Hilleberg Inc i 
USA; och Bo, Renate, Petra och hennes bror Rolf utgör bolagets sty-
relse – helt klart, familjesynergi som fortsätter att leda till framgång.

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 .

Det helt modulära grupptältet Atlas introdu-
ceras; helt fristående, upp till åtta sovplatser, 
kan kombineras efter behoven, har olika inner-
tältsalternativ och flera tält kan kopplas ihop 
med varandra .

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 .

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 kombinerade 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 
dotterbolaget 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 . Ovan, Renate Hilleberg 
arbetar tillsammans med tältmakare i den nya 
fabriken .

Debut för kupoltälten Saitaris (för fyra perso-
ner), 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 .

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

Hilleberg introducerar Enan för en person och 
Niak för två i Yellow Label serien, och det mycket 
stora modultältet Stalon XL i Blue Label serien . 
Petra Hilleberg tar över efter Bo Hilleberg som 
koncernchef för Hilleberggruppen . Bo fortsätter 
som styrelseordförande .

Allakfamiljen växer i och med det nya treper-
soners Allak 3 . Allak i orignalutförande kallas nu 
Allak 2 . Petra Hilleberg, Hillebergs koncernchef 
och VD för bolagets USA division utses till 
VD för Hilleberg the Tentmaker AB, bolagets 
Europakontor .

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

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 .

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

Yellow Label tälten, Anjan, Anjan GT och Rogen 
får en helt ny design, och fyrapersoners mo-
dellerna av Kaitum och Kaitum GT läggs till i 
Kaitumfamiljen i Red Label kategorin .

Mesh Tent 1, ett mycket lätt solo shelter i myggnät 
introduceras .

Hilleberg introducerar sina första tresäsongers 
tält, tunnelmodellerna Anjan och kupoltältet 
Rogen . Alla med 9 mm stänger och mycket lätt 
yttertältsväv, Kerlon 1000 .

Hilleberg delar in alla tält i fyra olika kategorier, 
eller Labels – Black, Red, Yellow och Blue – där 
varje Label delas in efter ingående komponenter 
och konstruktion .

Yellow Label Anaris presenteras . Det är inspirerat 
av det första Hillebergtältet, Keb, och är mycket 
lätt, komfortabelt, luftigt, och mycket mångsidigt: 
Inner- och yttertälten kan användas separat, och 
båda absiddörrarna och yttertältsväggarna kan 
rullas undan helt .

Vi firar 50 år av äventyr tillsammans 
med er alla!
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Företagaransvar

”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 50 år sedan.

Till dags dato har vi alltid eftersträvat att göra de mest funktionella 
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 kompromissa, 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 först, och genom att hålla företaget litet, har vi också 
kunnat bevara vår trovärdighet och vara våra grundtankar 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 eftersträvar, 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 kommunika-
tion 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 underleverantörer 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 monterat minst 65 000 tält.

Kloka materialval
I alla materialfrågor ansluter vi oss till EU:s Europeiska kemikaliebyrås 
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 
arbeta för att uppfylla våra krav och som passar in i vår ansvarskod. 
Vår stångleverantör, DAC, är ett bra exempel. Den för miljön mest 
skadliga sidan av tältstångsproduktion i aluminium är anodiserings-

Träd och tält: Vi-Skogen
Innan Bo Hilleberg började tillverka tält arbetade han som 
skogvaktare . Företaget Hilleberg sysslade ursprungligen 
med skogsutrustning och konsulting innan tälten tog över 

helt och hållet . Skogen har där-
för alltid varit en viktig del av vår 
verksamhet . Därför känns part-
nerskapet med Vi-Skogen och 
att plantera ett träd för varje sålt 

tält så rätt for oss . I över 35 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 . 

processen. Historiskt sett har den proces-
sen inneburit användning av starkt giftig 
svavelsyra och fosfor. DAC har under flera 
år arbetat med att förfina sin gröna anodi-
seringsprocess, 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 20 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, 
och vi uppmuntrar varandra till att hela tiden bli bättre både vad 

gäller funktion och processer. Dessa re-
lationer 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 levebröd. 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 innebär en kundre-
lation 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

Vår fokus har alltid varit att arbeta på ett ansvarsfullt sätt som garanterar att vi gör tält i allra högsta kvalitet, samtidigt som vi vidmakthåller säkra och bra arbetsförhållanden, kontroll över materialleve-
ranser, och gör så litet avtryck som möjligt i vår miljö . Foto: Lars Verket/adrenaline .no .
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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 an-
passningsbarhet . 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 balans 
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 superlätt 
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 model-
lerna 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” utan 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 (eller öglor för en torklina) i innertältet . 
Ingångar och ventiler kan lätt rullas undan och fästas 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. 

I vildmarken är tältet ditt hem, så optimalt utnyttjande av utrymmet är nödvändigt för bästa komfort . 
Detta är extra viktigt på längre turer . Foto:  David Bittner/davidbittner .ch .

Vår filosofi bygger på att du ska kunna sätta upp ditt tält själv, i mörkret, och i storm, med vantar 
på händerna . Detta är viktigt när du är ute och vädret slår om . Här sätter Eva Capozzola upp 
sitt Staika på Mt Lucania (5240 m) i Kanada . Foto: Eva Capozzola/@evazolaphoto .

Att ha ett tält som är slitstarkt är viktigt på längre turer på avlägsna platser, och det ger även ditt 
tält längre livslängd . Här visar sig Simon Jeppsens Nammatj tämligen oberört av det dåliga vädret 
under en tur över Hardangervidda i Norge tillsammans med en grupp friluftselever från universitetet 
i Sydost-Norge . Foto: Simon Jeppesen/@jeppesenphotography .

Den vilda skönheten och det ofta oförutsägbara vädret i de svenska fjällen inspirerade Bo Hilleberg till att börja tillverka tält, och lärde honom att funktion alltid måste komma först . Detta ledde 
till utvecklingen av våra principer, vars balans utmynnar i ett tält som klarar vad naturen än utsätter det för, oavsett säsong . Här avnjuter Benoit Urruty en vacker natt i -25° C längs Kungsleden .  
Foto: Benoit Urruty/@benoiturruty .
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Material: kompromisslös kvalitet

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 tält-
modell, 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 ännu lättare, 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 funktion 
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 måste uppfylla specifika krav på rivstyrka 
(läs mer om detta i ”Rivstyrkans betydelse”) och vattentäthet (lägsta 
vattenpelare). 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 luftgenomsläpplighet 
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, eftersom vi 
anser att de bäst uppfyller det krav på prestanda som vi ställer på 

Varje detalj på varje modell, och varje söm och placering av fästen har blivit noggrant analyserade och testade innan de implementeras . Vi uppdaterar ständigt våra mönster och detaljer på alla mo-
deller för att försäkra oss om optimal funktion, detta för att ditt tälts funktion är det sista du ska behöva oroa dig över ute i vildmarken, som här på en vintertur i Dovrefjell-Sunndalsfjella Nationalpark, 
Norge . Foto: Niels Kooyman .

På Hilleberg har drivkraften i utvecklingsarbetet inte varit 
att skapa något nytt, utan att lösa problem. Bo Hilleberg etablerade 
den här principen för 50 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 designteamet 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 vidareutveckling 
innan det släpps ut på marknaden.

Att designa ett bra tält och ta fram en elegant lösning på ett problem 
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: 2015-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

Design och utveckling
Vår designprocess är lika beroende av arbetet vid skrivbordet som ute i ter-
rängen . Fälttester och utvärderingar görs under hela året under alla typer av 
förhållanden . Även själva designarbetet – CAD-ritningar, prototypframtagning 
eller revidering av data från fälttesterna – pågår hela tiden .

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

Vi testar alla våra vävars färgriktighet, nötningshärdighet, 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 .

Tälttillverkning
Väven bereds på läggbordet och skärs till efter mönsterritningar . Därefter 
sorteras alla ingående komponenter, som vävdelar, blixtlås och övriga tillbehör 
och delas ut till tältmakarna .

Montering och kvalitetskontroll
Alla tält vi tillverkar ställs upp och inspekteras innan de levereras . En kontrol-
lant 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 linsträck-
are monteras . Om ett fel hittas återsänds tältet till produktionen 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 .
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RED LABEL BLUE LABELYELLOW LABELBLACK LABEL

BLACK LABEL RED LABEL BLUE LABELYELLOW LABEL

Vi använder en standard för certifiering från den internationella organisationen för stan-
dardisering (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 .
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Atlas och Stalon XL innertält är 

tillverkade i Black Label inner-

tältsväv . Altai innertält är tillverkat 

i Red Label innertältsväv .

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

Grundväv:

Behandling:

Vikt:

100 Denier Nylon

110 g/m 2

20,000 mm/196 kPa
(ISO 811) 

70 Denier Nylon

90 g/m 2

15,000 mm/147 kPa
(ISO 811) 

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 
Ripstop Nylon 66

78 g/m 2

25 kg
(ISO 13937-4)

5000 mm/49 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

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

Tredubbel Polyuretan-
beläggning

Mycket hög nötnings- och stickhärdighet .

Atlas golv och Stalon XL golv 
och skyddsgolv är tillverkat i 
Black Label golvväv . Altai golv 
är tillverkat i Red Label  golvväv 

Rivstyrkans betydelse

Hög styrka ger högre säkerhetsmarginaler. Det 
är inte svårare 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 våra 
Blue Label tält, har rivstyrka på 18, respektive 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 imponerande rivstyrka på 8 kg. Trots dessa höga rivstyrkor 
har samtliga våra vävar låga vikter. I användning 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 oer-
hört 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 polyuretanbeläggningen. 
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 fort-
farande 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.

Solen och dess UV-strålning kan skada tältväv mycket snabbt . Alla våra Kerlon tältvävar har mycket hög rivstyrka så att de ska ha lång livslängd, men vi rekommenderar ändå att skydda tältet från direkt 
solljus så mycket det går . Gavin Boyle tog denna bild i Camp Muir på Mt Rainier i Washington, USA, på sin väg upp på berget . Foto: Gavin Boyle .

Foton (från vänster): Sven Clausen, Ståle Johan Aklestad/staleaklestad .no, Will Copestake/willcopestakemedia .com, och Joe Stock/stockalpine .com .
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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 upp-
höjda 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 reflex-
band . Dessa är monterade högt upp och runt om 
på tältet . De kan fånga in svagare ljus och reflek-
terar 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 .

Genomtänkta tältöppningar
Ger full och enkel access, och kan anpassas på olika sätt efter skiftande väder .  
Foto: Joakim Østhus .

…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 ka-
naler 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, konstruerade 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 .

Inner- och yttertält kan användas separat
Genom att koppla isär inner- och yttertälten, kan man använda innertältet separat 
som skydd för insekter i varma och torra förhållanden, medan yttertältet fungerar 
som ett perfekt skydd för en grupp att samlas i . Foto: Tom Timmerman & Sabine 
Röell/@tenmillionturns .

Rymliga absider och komfortabel, ljus interiör
Våra absider har både utrymme för packning och ger skydd åt innertältets dörr, och våra förlängda absider, som här på detta Nammatj GT, har ännu mer utrymme för packning . 
Inne finns gott om plats så att du kan sova gott om natten, eller vila bekvämt under stormiga dagar . Foto: Børge Sollie .
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Hillebergs Label system

J  Våra starkaste, mångsidigaste och bekvä-
maste 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 prioriterats 
över styrka, mångsidighet och bekväm-
lighet .

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 .

Sidorna 18 – 35 Sidorna 36 – 51 Sidorna 52 – 65

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 66 – 73

Mycket stort, modulärt fyra-
säsongerstält för grupper .

Att välja rätt Hillebergtält
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, mång-
sidighet 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, 
oavsett 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 ut-
rustning 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 hilleBerg.Com . 

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 modellsidorna för att ge dig 
en uppfattning om hur du passar i våra olika tält.

Hitta rätt tältstorlek

Anna Blacha är en enastående ung äventyrare som ofta kallas ”Super Woman” . År 2017 blev hon 
Tysklands yngsta person att klättra alla ”seven summits”, och 2019 den första tyska kvinna att klättra 
K2 . Under hennes senaste rekordsnabba 57-dagars 1400 km långa soloexpedition, helt utan assistans 
till Sydpolen, förlitade hon sig tryggt på sitt Nammatj . Foto: Anja Blacha/www .anjablacha .com .

F  Kerlon 1800, vår starkaste yttertältsväv för 
fyrasäsongersbruk .

F  10 mm stänger .

1   Stängerna har samma längd .

2   Yttertältet går hela vägen ned till marken .

3   Minst 2 ventiler .

4   Alla myggnätspaneler kan täckas för helt .

F  Kerlon 1200, vår lätta yttertältsväv för fyrasä-
songersbruk .

F  9 mm stänger .

1   Stängerna kan ha olika längd för att spara vikt .

2   Yttertältet går hela vägen ned till marken .

3   Minst 1 ventil .

4   Alla myggnätspaneler kan täckas för helt .

F  Kerlon 1000, vår lättaste yttertältsväv .

F  9 mm stänger (undantaget Anaris som använder 
vandringsstavar) .

1   Stängerna kan ha olika längd för att spara vikt .

2   Yttertältet går inte helt ned mot marken på 
vissa modeller .

3   Ventilationen är integrerad i designen .

4   Myggnätspanelerna går inte att täcka för .
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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 krä-
vande . 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 

Keron & Keron GT – sid 20

Tarra – sid 30

Staika – sid 32

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 1 person
J 1 ingång/1 absid

J För 2 personer
J 2 ingångar/2 absider

J För 2 personer
J 2 ingångar/2 absider

Nammatj & Nammatj GT – sid 24

Soulo BL – sid 34

Saivo – sid 28Saitaris – sid 26

extrema miljöer som till exempel polarregionerna, högalpin ter-
räng, 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 golvvävar .

J  Grövre blixtlås .

J  Y-pegs, våra starkaste markpinnar . 

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

J  Yttertältet går hela vägen till marken för att skydda mot de fyra sä-
songernas 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 .

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

Black Label tälten är utmärkta för härliga turer i fint väder där komfort är viktigast, och lika 
lämpliga för äventyr i de mest utmanande områden, i de mest krävande väderförhållanden, 
i alla årstider.

Även om Black Label tält ofta används på expeditioner i extremt väder, så gör deras lätthanter-
lighet, komfort och extra styrka dem till utmärkta val för alla slags äventyr. Här har Carla Brandt 
och hennes familj en härlig tur med sitt Keron 4 GT i Gjendesheim i Jotunheimen Nationalpark, 
Norge. Foto: Carla Brandt/@carla_freitas_brandt.

Black Label tält är gjorda för att klara alla slags väderförhållanden, och deras komfort och 
konstruktion garanterar att du tryggt kan vara ute under långa perioder. Här är Nammatj GT och 
Keron tält uppsatta i basläger på Karstens Ridge på 3657 m på Denali, USA. Foto: Yoshiko Miyazaki.
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Gear of the Year 
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Keron 4 & Keron 4 GT

Keron 3 & Keron 3 GT

näR vi föRst introducerade Keron blev det snabbt 
– och är än i dag – standardtältet för polarexpeditio-
ner tack vare dess enastående styrka, utmärkta stabi-
litet i hård vind, rymliga interiör, och enkelhet . Dessa 
egenskaper har fortsättningsvis gjort Keron och 
Keron GT modellerna till favoriter hos alla som önskar 
ett tält som är extremt stabilt men ändå relativt lätt, 
och som kommer att fungera i alla situationer, och tåla 
många års användning . Här inkluderas både ”profes-
sionella” – bergsguider, jägare, räddningsorganisatio-
ner, militära specialförband, och liknande – men även 
familjer, vandrare och andra ”vanliga” användare .

Både Keron och Keron GT modellerna är upp-
skattade val för alla slags friluftsäventyr, från krävan-
de och långvariga vinterexpeditioner, till långa eller 
korta strövtåg i berg och/eller skog, till enklare kust-
vandringar, samt till avkopplande campingturer i den 
lokala hemmaterrängen . 

GT-modellerna med förlängd absid är särskilt väl 
lämpade för hundförare och turcyklister då det extra 
absidutrymmet ger gott om plats för släd- eller cykel-
utrustning . Man kan till och med ställa in två cyklar i 
Keron 4 GTs 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 Outdoor till-
delade Keron 3 GT det prestigefyllda Editor’s Choice 
Award .

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

Keron & Keron GT Detaljer

Högt uppdragen golvkant skyd-
dar 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 flexibilitet 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

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 äventyr .

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 84) .

Keron & Keron GT utmärkelser

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

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 .

*  ”Storlek packad” mäts med stänger och pinnar, båda i sina påsar,  inrullade i tältet i tältpåsen . Att packa tältet och stängerna separat (båda i sina respektive påsar) i 
din ryggsäck kommer att ge dig ett avsevärt mindre tältpaket, och ett stångpaket som lätt kan stickas ned i hörnet i din ryggsäck . Alla våra stänger viks till 43 cm längd .

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 . 
Vävfärgningen har naturliga variationer, den verkliga tältfärgen kan se lite annorlunda ut än vad som visas här eller på vår hemsida .

Nettovikt
Bruttovikt

Höjd Innertält

Yta Innertält

Yta Absid

Yttertältsväv

Stänger (10 mm)

Markpinnar

Storlek Packad*
(längd x diameter)

4 .6 kg
5 .5 kg

110 cm

4 .6 m 2

3 .3 m 
2
 + 1 .6 m 

2

 

Kerlon 1800

4 x 368 cm

22 Y-Pegs

53 cm x 23 cm

3 .4 kg
4 .2 kg

105 cm

3 .5 m 2

 2 x 1 .3 m 
2

Kerlon 1800

3 x 328 cm

18 Y-Pegs

53 cm x 19 cm

4 .1 kg
5 .0 kg

105 cm

3 .5 m 2

2 .7 m 
2
 + 1 .3 m 

2

Kerlon 1800

4 x 328 cm

22 Y-Pegs

53 cm x 20 cm

4 .0 kg
4 .7 kg

110 cm

4 .6 m 2

2 x 1 .6 m 
2

Kerlon 1800

3 x 368 cm

18 Y-Pegs

53 cm x 22 cm

Trots att hon bara är i 35-årsåldern är Sarah McNair-Landry en av de mest erfarna polaräventyrare i världen och har bott i de arktiska områdena i hela sitt liv . Vid 19 års ålder var hon den yngsta någonsin att gå 
till båda polerna . Hon fortsätter att söka nya äventyr, på skidor, med hundspann, eller nu senast, i en kajak med sin partner och professionella forspaddlare Erik Boomer . På många av sina längre expeditioner 
använder hon sina Keron GT tält . Detta foto är från en 80-dagars tur där hon och Erik (@eboomer) guidade en grupp till den otillgängliga Sydpolen . Foto: Sarah McNair-Landry/northwindsexpeditions .com .

Färger:
Grön, Röd eller Sand

4-säsongerstält med två absider som förenar hög 
styrka med maximalt utrymme och komfort, och är 
perfekta för alla slags turer under alla förhållanden.

3 & 4 personer
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vänner BeräTTar: Yoshiko Miyazaki
Yoshiko miYazaki talar mjukt 
och artikulerat, och skrattar lätt och 
ofta. Hon är en certifierad klätter- och 
skidguide och assisterande alpin guide 
inom American Mountain Guide As-
sociation (AMGA), och är endast ett 
litet steg från att få sin International 
Federation of Mountain guide Associ-
ations (IFMGA) certifiering, den högsta 
guidecertifieringen i världen. Hon har 
klättrat klassiska turer i Alperna, Kanada, 
och USA, och under de senaste åren har 

hon delat sin tid mellan att guida klättrare och skidåkare på Denali (6190 m); guida 
klättrare och skidåkare, och en och annan väderobservatör, filmfotograf, äventyrare 
och vetenskapsman i Antarktis; och guida skidåkare i 
Japan. Hon har bestigit Denali sju gånger och Mt Vinson 
(4892 m), den högsta toppen i Antarktis, ”ett antal gånger.” 
Hon har varit till Sydpolen ”några gånger,” och har guidat 
tre förstabestigningar i Antarktis.  

Yoshiko har dubbelt medborgarskap i Japan och USA 
men växte upp i Japan. Drömmen om att tävla interna-
tionellt som ryttare förde henne till Storbritannien för 
skola och universitet. En ren tillfällighet – en uppsättning 
klättergrepp på gymnastiksalens vägg – fick henne att 
ansluta sig till skolans friluftsprogram. ”Det var grott-
krypning, klättring, och kajakpaddling,” säger hon, och 
skrattar. ”Jag älskade att ge mig ut i naturen och bli lerig och smutsig!” Hon kände sig 
hemma med utelivet och ändrade sin fokus från hästar till natur och miljöengagemang. 
”Jag ville göra större skillnad,” säger hon, ”antingen genom att forska eller att ta med 
forskare till extrema platser dit de inte kan ta sig på egen hand, och på så vis vara 
med och förbättra världen.”

Hon känner att hon kan göra det tillsammans med Antarctica Logistics & Expe-
ditions (ALE), som hon arbetar för från november till januari. ”Med ALE kan jag guida 
en grupp till Sydpolen, eller leda en grupp upp på Mt Vinson eller någon annan topp, 
men jag kan lika gärna hjälpa en ingenjör att komma till en väderstation eller översätta 
för japanska grupper om kejsarpingviner.” Hon är trollbunden av området. ”Där finns 
bara tystnad förutom snön som driver över ytan om det inte blåser,” säger hon. ”Det 
kan faktiskt bli för varmt inne i tältet under en solig lugn dag!”

Bild öveRst på sidan: Yoshiko, karaktäristiskt leende fullt ut, på 
Unionglaciären i Antarktis . Foto: Chris Michel .

BildeR nedan, medsols fRån vänsteR: Vid Polar Circus (V, WI 
5) i Klippiga bergen, Kanada . • Yoshiko och hennes Jannu nära 
Mt Shuksan (2783 m) i norra Cascades, Washington, USA . ”Med 
Jannu vet jag att jag har ett synnerligen pålitligt tält var helst jag 
går . Jag känner alltid att jag har ett stabilt, pålitligt hus som jag kan 
sätta upp när som helst,” säger hon . • Självporträtt vid Sydpolen, 
återspeglad i den ceremoniella sydpolsmarkören . • Redo för en 
dags klättring på en tur för kvinnor i Larson-dalen, Antarktis . På 
hennes långväga turer med ALE, använder hon Keron och Keron 
GT tält . ”Tält är en stor del av mitt liv,” säger hon . ”Jag bor för det 
mesta i tält – faktiskt mer än vad jag gör ett hus!” Foto: Chris Michel . 
• Bara leenden på toppen av Denali .

Som självbeskriven introvert och överanalyserande, brottades Yoshiko med sitt 
självförtroende när hon var yngre. ”Det enda sättet att komma bort från det var när 
jag klättrade. Det gjorde – och gör mig fortfarande – väldigt glad,” säger hon. ”Luk-
terna, ljuden och känslan av vind, regn, klippa, och snö, och att ligga i ett tält när det 
stormar ute, allt detta gör mig lycklig. Att höra isyxorna mot isen, min klätterutrust-
ning skramla, snön under mina skidor, det är väldigt tillfredställande. Jag känner mig 
mycket tillfreds i bergen och guidning skärper mina sinnen. Jag älskar det naturen 
och bergen har att erbjuda och jag vill dela det med andra. När jag är i bergen, kan 
jag glömma vad andra kanske tycker om mig. Jag analyserar vad som händer och gör 
det som behöver göras för att minimera riskerna men samtidigt maximera glädjen. 
Jag kan vara mig själv i bergen.”

Vägen mot guidecertifiering har inte varit utan hinder. Efter universitetet hamnade 
hon i Chamonix. Hon klättrade klippa och is, lärde sig hur man åker skidor i ospårad 
terräng och hur man kombinerar dessa aktiviteter. ”Mina vänner och jag klättrade 

och åkte skidor där det verkade lockande, och en del 
av det var förutsättningar för de lokala guidekurserna” 
säger hon. Efter några år vände hon sig mot guidning 
som ett sätt att sammanföra sin passion för miljöarbete 
med kärlek till friluftslivet. Hon skapade sig en tillvaro i 
USA, började arbeta hos klädföretaget Patagonia, och 
startade guidekurser.

På hennes första AMGA-kurs, mötte hon en hel del 
fördomsfullhet. ”Kursledaren trodde inte på några av 
mina förkunskaper,” säger hon. ”Jag hade skaffat mig dem 
i Chamonix-området och i Storbritannien. Och trots att 
jag hade dokumentation, referenser, och foton, så sade 

han, ”det är mycket imponerande, men jag tror inte på något av det.” Han underkände 
mig. Jag tog kursbetyget till någon annan inom AMGA som sa att min upplevelse 
absolut inte var så som den borde ha varit. Han bad om ursäkt och ordnade plats åt 
mig på en av sina kurser. Jag fick en mycket annorlunda, mycket positiv upplevelse.”

Men certifiering är inte slutmålet för Yoshiko. ”Jag har andra planer,” säger hon. 
”Jag har stort intresse för anpassningar för funktionsnedsatta och även för över-
sättning. Jag vill hjälpa människor som vill klättra och åka skidor, särskilt om de av 
en eller annan anledning är osäkra på om de kan göra det och kanske dessutom har 
en språklig barriär att övervinna. Guidenålen skulle komma väl till pass,” fortsätter 
hon, ”och jag uppskattar den processen. Den har varit/är smärtsam, men den har 
gjort mig till den jag är. Den har låtit mig mogna på ett annat sätt. Jag tror jag fått mer 
empati och skicklighet genom mina tillkortakommanden, och mitt breda spektrum 
av erfarenheter.”

”
”Lukterna, ljuden och känslan av vind, regn, 

klippa, och snö, och att ligga i ett tält när 

det stormar ute, allt detta gör mig lycklig. 

Att höra isyxorna mot isen, min klätterut-

rustning skramla, snön under mina skidor, 

det är väldigt tillfredställande.

– Yoshiko Miyazaki

vänner BeräTTar: Lina Hallebratt
lina halleBraTT har utnämnts till årets äventyrare två gånger. Hon har åkt 
skidor längs med den svenska fjällkedjan, från Grövelsjön i söder till Treriksröset i 
norr – känt som det Vita Bandet – sex gånger. Beroende på rutten är distansen mellan 
1300 och 1500 km. 2015 gjorde hon Vita Bandet från norr till söder, sedan paddlade 
hon Blå Bandet, hela den 2300 km långa svenska kustlinjen, från Svinesund vid norska 
gränsen till den finska gränsen vid Torne älv. Sedan vandrade hon längs med den 
svenska fjällkedjan, och gjorde det som kallas Gröna Bandet. ”Jag hade ingen aning om 
att jag var först med att göra dem alla på en och samma gång,” säger hon och skrattar.

Hon har korsat Alperna, vandrat 2800 km genom alla åtta alpländer (Österrike, 
Frankrike, Tyskland, Italien, Liechtenstein, Monaco, Slovenien, och Schweiz), där hon 
sedan tog en färja till Korsika och vandrade GR 20, den 180 km långa leden mellan 
Calenzana i norr till Conca i söder (12 000 höjdmeter). Och sedan cyklade hon hem 
till Sverige igen. Hon har vandrat den 4270 km långa Pacific Crest Trail i USA och gått 
3000 km över Karpaterna från Tjeckien genom Slovakien, Ukraina, och Rumänien till 
den serbiska gränsen. 

2020 cyklade hon till Donaus källa i Tyskland, och se-
dan till Svarta Havet och Istanbul, med avsikt att paddla 
genom Medelhavet till Frankrike och tillbaka till Sverige. 
Coronaviruset kom dock emellan, och hon var tvungen 
att återvända hem från Grekland i början av 2020. Efter 
två dagars planering lämnade hon Grövelsjön på sin 
fjärde Vita Bandet-tur, och när hon nådde Treriksröset 
vände hon och skidade ytterligare 500 km. 2021 gjorde 
hon sin femte och sjätte Vita Bandet.

Om utmärkelsen ”Årets Äventyrare” säger hon, ”Jag 
visste inget. De bara ringde och berättade det för mig.” Detta är den sanna bilden av 
Lina; hon genomför fantastiska, krävande äventyr med genuin glädje, som om de vore 
de mest normala utflykter, helt enkelt för att hon älskar att vara ute.

Hon växte upp på en liten gård i Trångsviken, Jämtland (omkring 30 minuter från 
Hillebergs kontor), och drar sig till minnes, ”vi hade hästar och andra djur, så jag till-
bringade mycket tid utomhus, red, plockade svamp, och bara lekte utomhus. Men vi 
behövde alltid en anledning för att vara ute: om att bara gå från en plats till en annan 
skulle min familj säga, vad är för mening med det?” Hon bestämde sig för att gå ett 
år på Folkhögskola, på ett textilinriktat program för att, som hon säger, ”studera för 
att bli något.” När skolan kontaktade henne för att erbjuda plats upptäckte hon att 
hon var anmäld till ett friluftsprogram. ”Jag hade kryssat i fel ruta på min ansökan,” 
skrattar hon. ”Jag hade långa naglar som jag var väldigt stolt över. De bröts av på första 
turen. Men sedan märkte jag att jag älskade hur jag mådde när jag var ute. Efter mina 
första sex månader bestämde jag mig för att gå ett år till. Det var då jag blev fjälleda-

Bild öveRst på sidan: Lina med sitt Anjan .

BildeR nedan, medsols fRån ovan: Efter hennes Vita Band 2019, 
paddlade Lina längs hela den svenska, finska och de flesta baltiska 
staternas kuster: med kayak, cykel och Staika i Litauen • Hennes 
hem ljuva hem i Lettland . • Lina och Vega . ”Vega har tillbringat över 
1000 nätter i Hillebergtält . Hon är bara bäst!” • Familjen som leker 
tillsammans bor – i ett Nammatj GT – tillsammans . Lina och hennes 
hund på en tur alldeles innan hon (och de) startade sin tur och retur 
på Vita Bandet (nummer 5 och 6) 2021 . • Lina och hennes Staika 
njuter av typiskt fjällväder nära Kiruna under hennes Vita Band 
2019 . • Varmare trakter, annat tält: Lina nära Ierapetra i Grekland, 
med sitt Anjan 2018 .

re. Därefter gick jag ett tredje år på en 
liknande skola, men på Lofoten i Norge.”

Hon bestämde sig för att göra ett 
långt äventyr innan hon slog sig till ro, 
men först tillbringade hon sommaren på 
Lofoten. ”Jag gjorde turer på det norska 
sättet,” säger hon. ”Gå till toppen, ät, 
och gå ner igen. Jag gjorde omkring 60 
toppar med min hund Vega, och sedan 
skaffade jag en cykel och en släpvagn 
till Vega att sitta i och cyklade hem till 
Jämtland.” Den vintern, som sitt ”långa 
äventyr,” gjorde hon sitt första Vita Band.

”Denna första långtur visade mig något,” säger hon. ”Det var inte så att jag tog ett 
beslut att fortsätta att göra långa turer; det bara blev 
så!” När hon nådde Treriksröset i norr, ville hon inte sluta. 
”Så jag skaffade en cykel och en släpvagn till Vega och 
fortsatte att följa den svenska gränsen söderut tillbaka 
dit jag startade. Jag har fortfarande rekordet för Vita 
Bandet,” fortsätter hon leende. ”Ingen annan har lyckats 
göra det på längre tid än vad jag gjorde 2012 – 97 dagar!” 

På sitt Vita/Blå/Gröna Band-äventyr 2015, gick hon 
med en av sina systrar, som hade legat på sjukhus. ”Det 
var början på hennes läkeprocess,” säger Lina. ”Det är 
något speciellt med naturen och dess kraft. Det är svårt 

att sätta fingret på vad det är, men det har en helande inverkan. I vildmarken klarar 
du varje utmaning, därför att du måste, du mår bättre, och du växer. Det bästa med 
att vara ute är att även om utmaningarna är tuffa, så kan du alltid övervinna dem. 
Jag är mitt allra bästa jag när jag är ute. Jag känner mig harmonisk, jag är glad, allt är 
bra,” tillägger hon.

Lina planerar inte sina turer exakt. ”Jag gillar att ge mig ut för att upptäcka. Jag 
vill hålla allt öppet,” säger hon. ”Det är så det går till varje gång. Jag har aldrig någon 
fastslagen plan, som under detta år vill jag göra den här turen. Jag säger bara, ’har jag 
några pengar? Ja? OK, då åker vi någonstans. Jag låter världen och min plånbok tala 
om för mig vart jag ska bege mig!” Hon gissar att hon sovit 1500 nätter i Hillebergtält. 
Hon har använt Keron, Nammatj GT, Staika, Enan, Anjan, och hon var en viktig testare 
av Niak. ”Jag började använda Hillebergtält av en slump 2012, och har använt dem 
ända sedan dess. De är mitt hem när jag är hemifrån, och det som gör att jag kan 
vara ute så länge och känna mig trygg.” (För att läsa mer om Lina, se linahallebratt.se)

”
”Det är något speciellt med naturen och dess 

kraft. Det är svårt att sätta fingret på vad det 

är, men det har en helande inverkan. I vild-

marken klarar du varje utmaning, därför att 

du måste, du mår bättre, och du växer.

– Lina Hallebratt
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Nammatj 3 & Nammatj 3 GT

Nammatj 2 & Nammatj 2 GT

nammaTj nammaTj GT

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 .”

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

USAs 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” .

NAMMATJ GT 
ABSID

nammatj och nammatj Gt är hemma i både hög-
land och lågland, lika väl lämpade för en höghöjdsex-
pedition 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 använ-
dare . Tälten används och uppskattas bland annat 
av viktmedvetna polarexpeditioner, alpinister och 
klättrare som rör sig på hög höjd, professionella gui-
der 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 flexibilitet och 
utökad plats för packning.

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

Högt uppdragen golv-
kant 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 kom-
fort 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  

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 nå-
gonsin 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 förhållande 
till vikt och är det ideala valet för mobila äventyr .

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 uppsätt-
ning . Den enkla konstruktionen av heldragna envägskanaler 
med stånghållare gör tältet stabilt och lätt att sätta upp .

J  En 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 un-
der 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 80) .

J  Inner- och yttertältet kan användas separat . För upp-
sättning av innertältet separat krävs fyra tillkommande 
stånghållare (säljes separat; se sid 84) .

Nammatj & Nammatj GT utmärkelser

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

Nettovikt
Bruttovikt

Höjd Innertält

Yta Innertält

Yta Absid

Yttertältsväv

Stänger (10 mm)

Markpinnar

Storlek Packad*
(längd x diameter)

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 .

*  ”Storlek packad” mäts med stänger och pinnar, båda i sina påsar, inrullade i tältet i tältpåsen . Att packa tältet och stängerna separat (båda i sina respektive påsar) i din 
ryggsäck kommer att ge dig ett avsevärt mindre tältpaket, och ett stångpaket som lätt kan stickas ned i hörnet i din ryggsäck . Alla våra stänger viks till 43 cm längd .

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 . 
Vävfärgningen har naturliga variationer, den verkliga tältfärgen kan se lite annorlunda ut än vad som visas här eller 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

51 cm x 17 cm

3 .1 kg
3 .8 kg

95 cm

2 .8 m 2

2 .4 m 
2

Kerlon 1800

3 x 293 cm

22 Y-Pegs

51 cm x 18 cm

2 .6 kg
3 .3 kg

105 cm

3 .4 m 2

1 .3 m 
2

Kerlon 1800

2 x 328 cm

18 Y-Pegs

51 cm x 18 cm

3 .4 kg
4 .1 kg

105 cm

3 .4 m 2

2 .8 m 
2

Kerlon 1800

3 x 328 cm

22 Y-Pegs

51 cm x 20 cm

Sedan introduktionen i mitten av 80-talet, har Nammatj använts över hela världen . Tack vare sin styrka, relativt låga vikt, och kompakta komfort, har det erbjudit en säker tillflykt även på de mest avlägsna 
platser, som här i Liinakerofjällen allra längst norrut i Sverige . Foto: Erno Saukko/www .vuodenvaellus .fi/English .

Färger:
Grön, Röd eller Sand

Mycket starkt och mångsidigt 4-säsongers tält 
med en absid, lämpligt för alla typer av turer 
och förhållanden.

2 & 3 personer
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Saitaris Detaljer

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 tygpa-
nelsluckor, som båda kan justeras från in- och utsidan av tältet.

tack vaRe saitaRis stYRka och dess rymlighet 
har tältet många användningsområden . Tältets styrka 
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 stra-
patsrika äventyr, t .ex . lättare campingturer med hela 
familjen eller för campingturer med bil .

Ventilskydd skyddar takventi-
lerna 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 imponerande förvarings-
utrymme och större flexibilitet.

Många staglinor på alla sidor ökar stabilite-
ten, även i mycket hård vind.

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 absiden 
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 läsidan 
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 un-
der 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 84) .

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

5 .6 kg
6 .6 kg

125 cm

5 .0 m 2

2 .7 m 
2
 + 1 .4 m 

2

Kerlon 1800

4 x 431, 1 x 287 cm

28 Y-Pegs

51 cm x 24 cm

Nettovikt
Bruttovikt

Höjd Innertält

Yta Innertält

Yta Absid

Yttertältsväv

Stänger (10 mm)

Markpinnar

Storlek Packad*
(längd x diameter)

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 . 

*  ”Storlek packad” mäts med stänger och pinnar, båda i sina påsar, 
inrullade i tältet i tältpåsen . Att packa tältet och stängerna 
separat (båda i sina respektive påsar) i din ryggsäck kommer 
att ge dig ett avsevärt mindre tältpaket, och ett stångpaket som 
lätt kan stickas ned i hörnet i din ryggsäck . Alla våra stänger 
viks till 43 cm längd .

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 . 
Vävfärgningen har naturliga variationer, den verkliga tältfärgen kan 
se lite annorlunda ut än vad som visas här eller på vår hemsida .

Sedan 2002 har David Bittner gjort långvariga resor till Kodiak i Alaska för att fotografera björnar . Under dessa långa turer bor han alltid i tält . På den här turen använde han ett Saitaris, men han använder 
ofta Keron 4 GT, eller till och med Akto . Komfort, styrka, och hållbarhet är av yttersta vikt så långt från civilisationen . Besök hans hemsida, davidbittner .ch, för att se hans fantastiska björnbilder . Foto: David 
Bittner/davidbittner .ch .

Aron Snyder tillbringar mer tid i tält varje år än de flesta människor . Oavsett om det gäller jakt, vandring, eller äventyr med sin familj, 
så gillar han att vara ute i naturen . Den robusta styrkan och rymliga interiören i Saitaris är perfekt för en bekväm vintertur i höglandet 
i Colorado, USA . Foto: Aron Snyder .

höjd, förlängd aBsid:
94 cm

dörrhöjd, förlängd aBsid:
88 cm

dörrhöjd, inner TälT:
100 cm

Färger:
Grön, Röd eller Sand

Ett innovativt, rymligt och starkt 
självstagande tält – för att klara 
de svåraste förhållandena.

4 personer
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Gear of the Year

Trekkingzelte
HILLEBERG

SAIVO

2005

1. PLATZ
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2004 & 2005

saivo
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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 . 

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 dragkedja 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 förhållanden (Saivo 
används ofta av team som har Sydpolen som mål) . Skidåkare och padd-
lare 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 cam-
pingtur 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 takven-
tilerna 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.

American Alpine Institute har gett 
Hilleberg den eftertraktade utmärkelsen 
Guides Choice Award för sex tält, bl .a . 
Saivo, med motiveringen ”De represen-
terar 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 un-
der 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 84) .

Saivo utmärkelser

Saivo betyder ”helig sjö” på samiska.

4 .6 kg
5 .3 kg

110 cm

3 .8 m 2

2 x 1 .3 m 2

Kerlon 1800

4 x 393 cm

24 Y-Pegs

53 cm x 20 cm

Nettovikt
Bruttovikt

Höjd Innertält

Yta Innertält

Yta Absid

Yttertältsväv

Stänger (10 mm)

Markpinnar

Storlek Packad*
(längd x diameter)

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 .

*  ”Storlek packad” mäts med stänger och pinnar, båda i sina påsar, 
inrullade i tältet i tältpåsen . Att packa tältet och stängerna 
separat (båda i sina respektive påsar) i din ryggsäck kommer 
att ge dig ett avsevärt mindre tältpaket, och ett stångpaket som 
lätt kan stickas ned i hörnet i din ryggsäck . Alla våra stänger 
viks till 43 cm längd .

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 . 
Vävfärgningen har naturliga variationer, den verkliga tältfärgen kan 
se lite annorlunda ut än vad som visas här eller på vår hemsida .

Al Mackinnon skriver att ”South Downs Nationalpark i Australien har kanske inte samma dramatik som mer glamorösa delar av världen har, och dess flora och fauna är kanske inte lika iögonfallande och 
exotisk, men det innebär inte att där inte finns mycket att se om man ger sig tid .” Det är en av de fantastiska saker man tillåts göra när man går ut med sitt tält: att sakta ner och upptäcka naturen som omger 
oss . Foto: Al Mackinnon .

Saivos imponerande styrka och mycket bekväma interiör gör det perfekt som baslägertält, som här på Mt Rainier i Washington, USA . 
Foto: Jonathan Ronzio/jonathanronzio .com .

dörrhöjd, inner TälT:
85 cm

Färger:
Grön, Röd eller Sand

Mycket starkt självstagande tält för tre 
personer som klarar alla situationer i 
alla typer av väderlek.

3 personer
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Tarra Detaljer

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 möj-
ligt att på flera ställen linda linan runt stängerna, ökar stabiliteten 
och styrkan hos tältet.

Ventilskydd skyddar takventi-
len från snö och regn.

Breda flikar skyd dar dragkedjorna 
från regn.

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

tanken Bakom taRRa var att skapa en hybrid mellan ett tunnel-/
kupoltält med rymligheten hos ett tunneltält och den statiska styr-
kan hos ett kupoltält . Innertältet har närmast vertikala väggar, medan 
stångstrukturen har fyra stänger med fem stångkorsningar vilket gör 
strukturen exceptionellt stark . Precis som sina storebröder, 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 .

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 un-
der 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 stånghållarsats för 
Tarra (säljes separat; se sid 84) .

Tarra utmärkelser

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 ett samiskt uttryck för ”brant klippa”.

Nettovikt
Bruttovikt

Höjd Innertält

Yta Innertält

Yta Absid

Yttertältsväv

Stänger (10 mm)

Markpinnar

Storlek Packad*
(längd x diameter)

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 . 

*  ”Storlek packad” mäts med stänger och pinnar, båda i sina påsar, 
inrullade i tältet i tältpåsen . Att packa tältet och stängerna 
separat (båda i sina respektive påsar) i din ryggsäck kommer 
att ge dig ett avsevärt mindre tältpaket, och ett stångpaket som 
lätt kan stickas ned i hörnet i din ryggsäck . Alla våra stänger 
viks till 43 cm längd .

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 . 
Vävfärgningen har naturliga variationer, den verkliga tältfärgen kan 
se lite annorlunda ut än vad som visas här eller på vår hemsida .

3 .8 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

51 cm x 20 cm

Tarras styrka och motståndskraft var avgörande för Paddy Scott och hans partners framgång när de vandrade runt den otillgängliga ön Isla Navarino, längst söderut i Patagonien, där det extrema vädret 
och vindarna kan vara mycket påfrestande . Foto: PaddyScott .com/@paddyscottphotographer . 

Hillebergambassadören Lonnie Dupre har varit först med många imponerande bedrifter . Han använder flera olika Hillebergmodeller, 
men när det kommer till styrka, förmåga att tåla snötryck, och komfort, väljer han ofta sitt Tarra, som här på Kahiltna-glaciären i Alaskas 
bergskedja . Foto: Lonnie Dupre/lonniedupre .com .

dörrhöjd, inner TälT:
92 cm

Färger:
Grön, Röd eller Sand

Vårt starkaste kupoltält för två personer, 
som är konstruerat för använd ning under 
de kärvaste, mest krävande förhållanden.

2 personer
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Staika Detaljer

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 desig-
nade 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 baslägerfunktion . 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 tyg-
panel som justeras med dragkedja för god komfort året runt.

Absider är integrerade i konstruktio-
nen vilket ger ett helt fristående tält. 

Ventilskydd skyddar takventi-
lerna från snö och regn.

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

Breda flikar skyddar dragkedjorna från regn.

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 un-
der yttertältet, inklusive absiderna . 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 80) .

J  Inner- och yttertältet kan användas separat . För upp-
sättning av innertältet separat krävs stånghållarsats för 
Staika (säljes separat; se sid 84) .

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 .”

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 .

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

Storlek Packad*
(längd x diameter)

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 . 

*  ”Storlek packad” mäts med stänger och pinnar, båda i sina påsar, 
inrullade i tältet i tältpåsen . Att packa tältet och stängerna 
separat (båda i sina respektive påsar) i din ryggsäck kommer 
att ge dig ett avsevärt mindre tältpaket, och ett stångpaket som 
lätt kan stickas ned i hörnet i din ryggsäck . Alla våra stänger 
viks till 43 cm längd .

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 . 
Vävfärgningen har naturliga variationer, den verkliga tältfärgen kan 
se lite annorlunda ut än vad som visas här eller 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

53 cm x 18 cm

I april 2021 blev Pascale Marceau och Eva Capozzola det första helt kvinnliga teamet någonsin att bestiga det mycket otillgängliga Mt Lucania (5240 m), Kanadas tredje högsta berg . I sitt stabila Staika 
var de trygga under den utmanande klättringen . Foto: Eva Capozzola/@evazolaphoto .

Även om Staika passar mycket bra på utmanande fjällturer, så är det också ett bra alternativ för lite enklare äventyr . Här i kombination 
med en Tarp 20 XP, utgör det ett vackert läger i Fukukakematsu, Japan . Foto: Takashi Fujitani .

Färger:
Grön, Röd eller Sand

Ett starkt och helt fristående kupoltält 
lämpligt för alla typer av äventyr.

2 personer
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Soulo Detaljer

staRka, mYcket RYmliGa, lätta att sätta upp och mycket mångsidiga, både 
nya Black Label Soulo BL och vår Red Label Soulo som vi haft en längre tid är i 
högsta grad kapabla tält . De är identiska vad gäller mått och den helt fristående 
konstruktionen med en integrerad absid, och de har båda samma stångkonstruk-
tion med flera korsningspunkter och funktionsplacerade linor och linfästen för att 
klara starka vindar och snö . Men där Soulo, likt alla Red Label tält, har Kerlon 1200 
yttertältsväv och 9 mm stänger, har Soulo BL Kerlon 1800 yttertältsväv och 10 mm 
stänger som i alla Black Label modeller . Deras helt fristående konstruktion och 
kompakta uppsättningsyta är idealiskt för alla som ofta möter besvärliga uppsätt-
ningsförhållanden, allt från alpinister på alpina turer i höga berg, till vandrare som 
färdas i svårtillgänglig terräng, till paddlare vid steniga strandlinjer, till cyklister och 
motorcyklister som vistas i stadsmiljö eller på campingplatser . Deras styrka är 
perfekt för turskidåkare, alpinister, soloexpeditioner och alla som färdas i avlägsna 
områden där hårt väder ofta förekommer . Och deras snabba uppsättning och 
enkla handhavande kommer att tilltala alla som vill ha ett mycket pålitligt solotält 
som klarar alla slags äventyr under alla årstider . Välj Red Label Soulo om du priori-
terar styrka i lättare förpackning . Välj Soulo BL om du helt enkelt vill ha det absolut 
starkaste, mest robusta Hilleberg solotält .

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 
i innertältet.

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 blixt-
låset.

J  Soulo BL och Soulo är båda exceptionellt starka och 
stabila tält . Soulo BLs Kerlon 1800 yttertältsväv och 10 
mm stänger gör det ännu starkare medan Soulos Kerlon 
1200 yttertältsväv och 9 mm stänger gör det ännu lättare .

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 ut-
rustning .

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/Soulo BL Mesh 
innertält (säljes separat; se sid 80) .

J  Inner- och yttertältet kan användas separat . För upp-
sättning av innertältet separat krävs stånghållarsats för 
Soulo/Soulo BL (säljes separat; se sid 84) .

Soulo utmärkelser

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 fung-
erar till allt, köp detta och du kommer att få det bekvämt i många år .”

2 .3 kg
2 .8 kg

95 cm

1 .9 m 2

0 .6 m 2

Kerlon 1800

2 x 344, 1 x 285 cm

12 Y-Pegs

43 cm x 17 cm

Soulo betyder ”ö” på samiska.

Nettovikt
Bruttovikt

Höjd Innertält

Yta Innertält

Yta Absid

Yttertältsväv

Stänger
Soulo BL: 10 mm
Soulo: 9 mm

Markpinnar

Storlek Packad*
(längd x diameter)

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 . 

*  ”Storlek packad” mäts med stänger och pinnar, båda i sina påsar, inrullade i tältet i tältpåsen . 
Att packa tältet och stängerna separat (båda i sina respektive påsar) i din ryggsäck kommer 
att ge dig ett avsevärt mindre tältpaket, och ett stångpaket som lätt kan stickas ned i hörnet 
i din ryggsäck . Alla våra stänger viks till 43 cm längd .

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 . Vävfärgningen har naturliga variationer, den verkliga 
tältfärgen kan se lite annorlunda ut än vad som visas här eller på vår hemsida .

2 .0 kg
2 .4 kg

95 cm

1 .9 m 2

0 .6 m 2

Kerlon 1200

2 x 344, 1 x 285 cm

12 V-Pegs

43 cm x 17 cm

Även på mer exponerade platser kan man sova lugnt i Soulo under alla årstider . Foto: Connor Gabbott/Talus Creative, British Columbia, Kanada .

Erno Saukko tillbringade ett år på vandring i de mest otillgängliga områdena i norra Skandinavien för att komma bort 
och uppleva årstidernas skiftningar i den orörda nordiska vildmarken . Här skriver han i sin dagbok utanför sitt Soulo 
på Varangerhalvön i Finnmarken, Norge . Foto: Erno Saukko/vuodenvaellus .fi/english .

Färger:
Grön, Röd eller Sand

Starka, mycket lätta expeditions-
dugliga Black och Red Label solotält.

1 person
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red label

Red laBel tält äR BYGGda för lite mindre krävande för-
hållanden under alla årstider, till exempel mindre exponerad 
bergsterräng, skogsområden på både vinter och sommar, och 
liknande, men där man ändå kan stöta på svåra situationer . Deras 
betoning på låg vikt gör dem mindre passande för de allra värsta 

miljöerna och långa äventyr under krävande förhållanden . De 
är dock mycket kapabla att motstå kraftigt stormväder . 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 och vara enkla att använda med god 
komfort i alla miljöer: 

J  Yttertältet går hela vägen ned till marken för skydd mot fyrasäsong-
ersväder .

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 rymlighet till lägsta vikt .

Kaitum & Kaitum GT – sid 38

Jannu – sid 46

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

J För en person
J 1 ingång/ingen absid

J För 2 personer
J 1 ingång/1 absid

Nallo & Nallo GT – sid 40

Allak – sid 42

Unna – sid 50Soulo – sid 34 Akto – sid 48

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.

Nallo-modellerna är utmärkta helårstält för vandringsturer, med synnerligen mycket låg vikt och styrka 
för allt utom de värsta förhållandena. Martin Rausch hittade en perfekt plats i Engelbergområdet i 
centrala Schweiz under en tvådagars tur på snöskor. ”Jag gillar verkligen att gå soloturer den här tiden 
på året för det inte är så mycket folk i bergen. Jag hittade en fin plats för att sätta upp mitt Nallo på 
ca 2500 m, nära Jochpass. I månskenet syns teletornet på berget Titlis (3200 m).” Foto: Martin Rausch.

Den professionella naturfotografen, miljö- och klimataktivisten Kerstin Langenberger tillbringar 
en stor del av året ute i vildmarken med sitt tält, vanligtvis ensam och på vintern. Med polartrak-
terna som dragningskraft, har hon bott och funnit utlopp för sin äventyrslust på Island, Norge, och 
Antarktis. Här med sitt Akto utanför Vatnajökuls nationalpark på södra Island. Läs mer om henne 
på sidan 44, ”Vänner berättar.” Foto: Kerstin Langenberger/arctic-dreams.com.
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KaiTum KaiTum GT
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Kaitum Kaitum GT

Kaitum & Kaitum GT Detaljer

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 förhål-
lande till vikt och är det ideala valet för mobila äventyr .

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 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 tillkommande 
stånghållare (säljes separat; se sid 84) .

J   Innertältet till Kaitum 2 och 3 kan ersättas av mesh 
innertält (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 för-
slutas 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 till-
gänglighet.

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

Kaitum & Kaitum GT utmärkelser

KAITUM GT 
ABSID

kaitum och kaitum Gt är mycket mångsidiga fyra-
säsongerstält, med superb balans 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 nödvändigtvis behöver den extra 
styrka som i vårt Black Label Keron . För de som önskar 
ännu större utrymme ger Kaitum GTs förlängda absid detta 
med ganska liten viktökning . Standardabsiderna kan rullas 
undan helt för utmärkt ventilation . GT-modellens förläng-
da 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 fyrasäsongerstält har, samt 
det imponerande utrymmet i förhållande till vikten, med 
generöst liggutrymme för långa personer . Fyrapersoners 
modellen av Kaitum 4 och Kaitum 4 GT är båda perfekta 
för friluftsfamiljer, personer på tur med hundar, eller för 
alla som söker ett rymligt men mycket lätt 4-personerstält .

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

Englands Trek & Mountain tilldelade Kaitum 2 utmärkelsen 
Editor’s Choice i deras test av trekkingtält . De lovordade 
dess överlägsna material, hållbarhet, överraskande låga 
vikt och enkelhet att sätta upp, och kallade det närmast 
slottsliknande .

Finlands tidskrift Retki utsåg Kaitum 2 GT till Testvinnare 
i deras test av trekkingtält för två personer . De var särskilt 
imponerade av dess konstruktion med dubbla absider, 
samt av den utmärkta ventilationen och möjligheten att 
använda dubbla stänger .

Både Hunt Alaska och Fish Alaska i USA gav Kaitum 4 
GT sina Editors’ Choice utmärkelser . De skrev att de 
älskar detta tält, och berömde dess låga vikt, rymlighet 
och stabilitet .

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

Tysklands Outdoor Magazin utsåg Kaitum 2 till Testvin-
nare, lovordade dess ”tåliga material, smarta detaljer, sta-
bilitet (upp till 170 km/h) och fantastiska boendekomfort,” 
och kallade det ”ditt drömhus livet ut .”

3 .5 kg
4 .2 kg

105 cm

3 .8 m 2

2 .7 m 2 + 1 .4 m 2

Kerlon 1200

2 x 328, 2 x 285 cm

22 V-Pegs

53 cm x 19 cm

4 .0 kg
4 .7 kg

110 cm

4 .7 m 2

3 .5 m 2 + 1 .8 m 2

Kerlon 1200

2 x 368, 2 x 328 cm

22 V-Pegs

53 cm x 20 cm

Nettovikt
Bruttovikt

Höjd Innertält

Yta Innertält

Yta Absid

Yttertältsväv

Stänger (9 mm)

Markpinnar

Storlek Packad*
(längd x diameter)

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 .

*  ”Storlek packad” mäts med stänger och pinnar, båda i sina påsar, inrullade i tältet i tältpåsen . Att packa tältet och stängerna separat (båda i sina respektive påsar) i din ryggsäck kommer att ge dig ett avsevärt mindre tältpaket, och ett stångpaket 
som lätt kan stickas ned i hörnet i din ryggsäck . Alla våra stänger viks till 43 cm längd .

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 . Vävfärgningen har naturliga variationer, den verkliga tältfärgen kan se lite annorlunda ut än vad som visas här eller på vår hemsida .

Kaitum har fått sitt namn efter en vacker sjö och älv i Lappland.

2 .7 kg
3 .2 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

51 cm x 17 cm

3 .2 kg
3 .8 kg

100 cm

3 .0 m 2

2 .3 m 2 + 1 .2 m 2
 

Kerlon 1200

2 x 305, 2 x 260 cm

22 V-Pegs

51 cm x 18 cm

3 .0 kg
3 .5 kg

105 cm

3 .7 m 2

2 x 1 .4 m 2

Kerlon 1200

1 x 328, 2 x 285 cm

18 V-Pegs

51 cm x 18 cm

3 .3 kg
3 .9 kg

110 cm

4 .6 m 2

2 x 1 .8 m 2

Kerlon 1200

1 x 368, 2 x 328 cm

18 V-Pegs

53 cm x 19 cm

Jean-Luc Porta, två vänner, och en Alaskan Malamute skidade den 89 km långa Route des Crêtes i Vosgeserna i östra Frankrike . Deras Kaitum GT höll dem varma och säkra . Foto: Jean-Luc Porta .

innerTälTs-
höjd

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

Färger:
Grön, Röd eller Sand

Mycket rymligt, ändå väldigt lätt och 
starkt 4-säsongerstält med två absider.

2, 3, & 4 personer
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2003 & 2011 2002, 2005 & 2006
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2020, 2016
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NALLO

nallo nallo GT
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nallo gT
red laBel
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Nallo Nallo GT Nallo & Nallo GT Detaljer

NALLO GT 
ABSID

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 öpp-
nas framifrån eller från 
sidopanelerna.

Dubbla ingångar i GT-absiden ger 
bättre tillgänglighet.

Förlängd absid på GT-versio-
nen 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 in-
tegrerad i dörrens överkant och 
justerbar från insidan av absiden.

Breda flikar skyd dar drag-
kedjorna från regn.

Nallo 2 utsågs till Testvinnare i det tyska magasinet Out-
doors tälttest .

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

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

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 förhål-
lande till vikt och är det ideala valet för mobila äventyr .

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 80) .

J  Inner- och yttertältet kan användas separat . För upp-
sättning av innertältet separat krävs fyra tillkommande 
stånghållare (säljes separat; se sid 84) .

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 använda 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 utrym-
me 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 uppskattar den stora absiden i Nallo 
GT modellerna . På GT-modellerna finns en ingång på 
varje sida av absiden och hela främre delen av absi-
den kan rullas åt sidan och ger ett skyddat utrymme 
och härlig utsikt även i regnväder .

Två gånger har läsarna av Tysklands ledande tidning Outdoor, 
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 .”

2 .0 kg
2 .4 kg

100 cm

2 .6 m 2

1 .3 m 2

Kerlon 1200

1 x 305, 1 x 260 cm

16 V-Pegs

48 cm x 17 cm

2 .4 kg
2 .9 kg

100 cm

2 .6 m 2

2 .3 m2 
 

Kerlon 1200

1 x 305, 2 x 260 cm

20 V-Pegs

48 cm x 18 cm

2 .3 kg
2 .7 kg

105 cm

3 .2 m 2

1 .5 m 2

Kerlon 1200

1 x 328, 1 x 285 cm

16 V-Pegs

48 cm x 18 cm

2 .6 kg
3 .2 kg

105 cm

3 .2 m 2

2 .7 m 2

Kerlon 1200

1 x 328, 2 x 285 cm

20 V-Pegs

51 cm x 18 cm

Nallo är en topp i Kebnekaisefjällen.

Nettovikt
Bruttovikt

Höjd Innertält

Yta Innertält

Yta Absid

Yttertältsväv

Stänger (9 mm)

Markpinnar

Storlek Packad*
(längd x diameter)

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 .

*  ”Storlek packad” mäts med stänger och pinnar, båda i sina påsar, inrullade i tältet i tältpåsen . Att packa tältet och stängerna separat (båda i sina respektive påsar) i din ryggsäck kommer att ge dig ett avsevärt mindre tältpaket, och ett stångpaket 
som lätt kan stickas ned i hörnet i din ryggsäck . Alla våra stänger viks till 43 cm längd .

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 . Vävfärgningen har naturliga variationer, den verkliga tältfärgen kan se lite annorlunda ut än vad som visas här eller på vår hemsida .

2 .7 kg
3 .1 kg

115 cm

4 .3 m 2

1 .8 m 2

Kerlon 1200

1 x 368, 1 x 328 cm

16 V-Pegs

51 cm x 18 cm

3 .2 kg
3 .7 kg

115 cm

4 .3 m 2

3 .5 m 2

Kerlon 1200

1 x 368, 2 x 328 cm

20 V-Pegs

51 cm x 19 cm

”Jag tog mitt älskade Nallo 2 på en tvådagarstur och första natten fick vi njuta av denna solnedgång över Buttermere i Lake District, England,” säger Tony Wright om sin första tur för året . Foto:  
Tony Wright/@wildcamperzzz .

innerTälTshöjd

Nallo 3 & 3 GT

Front: 105 cm
Bakkant: 82 cm

Nallo 4 & 4 GT

Front: 115 cm
Bakkant: 89 cm

Nallo 2 & 2 GT

Front: 100 cm
Bakkant: 81 cm

Färger:
Grön, Röd eller Sand

Mycket lätt men ändå väldigt starkt 
4-säsongerstält med en absid.

2, 3, & 4 personer

Tidningen Hunt Alaska i USA utnämnde Nallomodellerna 
till Editors’ Choice (2016 Nallo 2 och 2020 Nallo 3 GT), och 
lovordade dem för deras rymliga absider, hållbarhet, och 
imponerande styrka .
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Allak 2 Allak 3

Allak Detaljer
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 skyd-
dar vid fuktig mark.

Integrerade förvarings-
fickor. i innertältet.

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

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

Ventilskydd skyddar takventi-
lerna från snö och regn.

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

Regnskyddande fli-
kar över blixtlåsen.

I ett test av fjälltält gav den tyska tidningen 
Outdoor Allak 2 det allra högsta betyget .

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

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 eller tre 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 absiderna . 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 80) .

J  Inner- och yttertältet kan användas separat . För upp-
sättning av innertältet separat krävs stånghållarsats för 
Allak (säljes separat; se sid 84) .

Allak utmärkelser

USA:s Hunt Alaska och Fish Alaska utsåg 
Allak 3 till deras Editors’ Choice, och 
kallade det ”starkt, lätt och flexibelt,” samt 
lovordade dess fristående konstruktion 
och rymliga interiör .

I ett test av trekkingtält utsåg Tysklands 
Outdoor Magazin Allak 3 till Testvinnare, 
de kallade det ”excellent” och skrev att 
det ”glänser under alla årstider med ut-
märkt funktion och kvalitet .”

sedan intRoduktionen för mer än 10 år sedan har Allak varit ett 
av våra mest populära tält . Allakmodellerna, som finns i utförande 
för både två och tre personer, är mycket lätta men har ändå impo-
nerande styrka, och lämpar sig utmärkt för allt från sommarpaddling 
till alpina skidturer, och från vandringsturer till fjällklättring året 
runt . Båda ger utmärkt komfort, men är samtidigt lätta nog för turer 
där man förflyttar sig och sitt läger varje dag . Två personer som vill 
göra det ännu bekvämare för sig kommer att finna att den minimala 
viktökningen för Allak 3 är väl värd att ta . Allakmodellernas design 
med två ingångar ger utmärkta ventilationsmöjligheter under varma 
dagar, och konstruktionen med tre stänger i en kupolstruktur är till-
räckligt stark för baslägeranvändning sommar och vinter i allt utom 
de allra värsta förhållandena . Den helt fristående designen gör dem 
idealiska att sätta upp där det är svårt att placera markpinnar, och 
de två integrerade absiderna är placerade längs med sovplatserna, 
vilket gör det mycket enkelt att nå utrustning och att gå in och ut . 
Paddlare har sedan länge satt stort värde på möjligheten att sätta 
upp Allak varsomhelst, medan vandrare väljer det för dess rymlig-
het, stabilitet och låga vikt . Alpinister uppskattar Allak för dess fri-
stående design, kompakta format och rymlighet, men även för dess 
förmåga att tåla snötryck .

Allak betyder ”sjö” på samiska.

Nettovikt
Bruttovikt

Höjd Innertält

Yta Innertält

Yta Absid

Yttertältsväv

Stänger (9 mm)

Markpinnar

Storlek Packad*
(längd x diameter)

2 .8 kg
3 .3 kg

105 cm

2 .8 m 2

2 x 0 .8 m 2

Kerlon 1200

3 x 370 cm

12 V-Pegs

51 cm x 18 cm

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 . 

*  ”Storlek packad” mäts med stänger och pinnar, båda i sina påsar, inrullade i tältet i tältpåsen . 
Att packa tältet och stängerna separat (båda i sina respektive påsar) i din ryggsäck kommer att 
ge dig ett avsevärt mindre tältpaket, och ett stångpaket som lätt kan stickas ned i hörnet i din 
ryggsäck . Alla våra stänger viks till 43 cm längd .

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 . Vävfärgningen har naturliga variationer, den verkliga tältfärgen kan se lite 
annorlunda ut än vad som visas här eller på vår hemsida .

3 .2 kg
3 .7 kg

115 cm

3 .8 m 2

2 x 0 .8 m 
2

Kerlon 1200

3 x 406 cm

14 V-Pegs

53 cm x 19 cm

Allak är, precis som sin Black Label släkting Staika, perfekt för att sätta upp på klipphällar och besvärligt underlag . Här är Josef Bränsvik och hans vän Simon på en kajaktur med Allak där de paddlade 
från Västervik till Söderköping . Foto: Josef Bränsvik/Dröneriet .

Sedan introduktionen har Allak varit en av våra populäraste modeller . Det är lätt att använda, komfortabelt, har låg vikt 
och klarar de flesta förhållanden, från en lättsam kustvandring till längre skidturer vintertid . Foto: Pascal Girard/Pascal Bis .

Färger:
Grön, Röd eller Sand

Lätt, okomplicerat och helt fristående; 
Allak är det verkliga allroundtältet.

2 & 3 personer
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vänner BeräTTar: Renata Chlumskavänner BeräTTar: Kerstin Langenberger
kersTin langenBerger är 
en professionell naturfotograf, och 
hängiven miljö- och klimataktivist. Hon 
beskriver sig själv som ”globetrotter,” 
och arbetar som fotograf, journalist, 
och naturguide. Hon håller också fö-
redrag i tyskspråkiga länder, och deltar 
i miljövårdsprojekt i Europa, Arktis 
och Antarktis. Hon älskar att vara ute 
överallt på egen hand, på vandring 
eller på turskidor, men hennes stora 
passion är att utforska polarområdena 

på koldioxidsnåla soloexpeditioner. Med sitt ursprung från Tyskland, har Kerstin 
inrättat sitt liv kring polartrakterna. Under flera år boode hon på Island och i Norge, 
och studerade till att bli arktisk naturguide på Svalbard,  
och hon tillbringade även en tid på en vetenskaplig 
station i Antarktis. 

Under sina äventyr har hon förlitat sig på Hille-
bergtält, vanligen ett Akto på sina soloturer och Nam-
matj-modeller för vintercamping och polarturer. ”Det 
är tillförlitligheten som gör att Hilleberg tilltalar mig,” 
säger Kerstin. ”De är lätta att resa (eller ta ned) även 
i stark vind. De är extremt hållbara, och det ger mig 
trygghet att veta att jag kan få skydd och vila även i 
en arktisk vinterstorm. Det är den känslan jag först 
och främst förknippar med Hillebergtält: superb kvalitet som går att lita på även i 
de tuffaste väderförhållandena.”

Fotografering är inte bara en del av Kerstins levebröd, det är en stor del av den hon 
är. ”Som fotograf,” säger hon, ”tycker jag om att utforska ett område fullt ut, tillbringa 

BildeR, medsols öveRst fRån vänsteR: Kerstin under en femdagars skidtur på Svalbard, framför glaciären Esmarkbreen . • Nära Mælifell, norr om Mýrdalsjökull, Island . ”Efter en dag ute på tur, finns 
det inget bättre än att titta på norrskenet, och veta att det finns en varmvattenflaska som väntar på mig i min sköna vintersovsäck!” • Med utsikt från en tillåten vildmarkscamp norr om Mýrdalsjökull, 
Island . • Naturen bjuder på en föreställning under en soloexpedition vintertid i Bóndhólsskarð, norr om Mývatn, Island .

flera dagar på en och samma plats, för att uppleva den i alla slags väderförhållanden, 
från sol till snöstorm. När jag är ute ensam, ibland flera dagar från närmaste bosättning, 
hänger framgången av min tur på min utrustning, och då allra viktigast på ett pålitligt 
tält. Hillebergtält har aldrig svikit mig!”

Hon är välkänd för sina fantastiska foton av vilda platser, men hennes bilder speglar 
än mer hennes djupa känsla för naturen och vår planet. Att leva ”grönt” är viktigt och 
grundläggande för henne, och hon strävar alltid efter att minimera sitt koldioxidav-
tryck, men att samtidigt leva ett lyckligt och spännande liv. ”För mig kommer lyxen av 
en fri och hälsosam västorienterad livsstil med ett etiskt ansvarstagande gentemot 
naturen och vår planets framtid,” säger hon. Hon tillägger att hennes liv består av 
en ”samling av kompromisser” där det centrala är naturen och dess bevarande, och 
i det måste hennes tält passa in. ”Hilleberg designar sina tält för att hålla länge och 
tillverkar dem i Europa,” säger hon. ”Det visar på socialt och miljöbetingat ansvar: 
båda sakerna är mycket viktiga för mig!”

Även om Kerstins expeditioner inte handlar om att jaga 
rekord eller uppnå några milstolpar, så färdas hon ofta i 
avlägsna och extrema områden där vädret ofta är både 
oförutsägbart och omväxlande. ”Jag har färdats i några 
av de mest extrema miljöer och väderförhållanden och 
använt Nammatj 2 och 3, både standard och GT-versio-
nerna. Jag har korsat Island på vintern, gjort turer genom 
Svalbard och i Antarktis. Långt bort från civilisationen är 
säkerhet av yttersta vikt, och jag är tvingad att helt kunna 
lita på min utrustning. Jag väljer Hillebergtält,” fortsätter 
hon, ”det kan gälla för finväderscamping (där tälten passar 

perfekt tack vare den komfort och det utrymme de erbjuder, deras låga vikt och 
hållbarhet) eller allra viktigast, när du måste kunna lita på ditt tält i vilket slags väder 
naturen än kan utsätta dig för.” (För att läsa mer om Kerstin, se arctic-dreams.com)

”
”När jag är ute ensam, ibland flera dagar från 

närmaste bosättning, hänger framgången av 

min tur på min utrustning, och då allra vik-

tigast på ett pålitligt tält. Hillebergtält har 

aldrig svikit mig!

– Kerstin Langenberger

renaTa Chlumska är född och uppvuxen i Sverige. Hon säger till folk att hon 
har levt som professionell äventyrare i 25 års tid, ”men jag har varit en äventyrare under 
alla mina 48 år!” Hennes föräldrar emigrerade från Tjeckien i början av 70-talet, och 
äventyrsbanan startade tidigt. ”När jag var barn åkte vi på bilsemestrar”, säger hon. 
”Vi körde runt hela Europa, ner till Portugal, Italien eller Schweiz. Vi sov i tält eftersom 
vi inte hade så mycket pengar. Dessutom gav lågbudgetresande oss möjlighet att 
vara borta länge: mina somrar tillbringades i tält. Det var fantastiskt.” På den tiden 
såg hon inte allt detta som äventyr. ”Jag visste att det var annorlunda, därför att ingen 
av mina vänner gjorde det, men det var verkligen roligt! Jag tyckte det var jättekul, 
och jag lärde mig massor.”

Renatas uppväxt var aktiv, både inom friluftsliv, med regelbundna vandringsturer i 
svenska fjällen, och inom sport, där hon bland annat tävlade i dykning och cykling. ”Jag 
gillade att träna,” minns hon, ”men när det gällde att tävla förlorade jag passionen. Jag 
kände aldrig något behov av att jämföra mig med andra eller att jaga sekunder. Men 
jag gillade att testa min egen förmåga, finna mina gränser, pressa dem och bli så bra 
som möjligt; för att maximera min potential.”

När hon var i 20-årsåldern blev hon tillsammans med 
Göran Kropp, den förste svensk att klättra K2 (8610 m), 
och som blev berömd för att cykla från Sverige till Everests 
basläger 1996, klättra berget och sedan cykla det mesta 
av vägen hem igen. Han erbjöd henne att bli baslägerchef 
på sin Everestklättring. ”Göran var katalysatorn,” säger 
Renata. ”Han visade mig att om du är bra på detta, så kan 
du bli en professionell äventyrare.” Tillsammans började 
de bygga upp ett äventyrsliv tillsammans.

1999 blev hon den första svenska och tjeckiska kvinna att nå toppen av Everest. 
Det var början på hennes strävan att nå alla sju kontinenters högsta berg, vilket hon 
fullbordade 2014. Paret flyttade till Seattle 2001, med planer på att göra många 
expeditioner, både tillsammans och var för sig. En var att uppleva USA genom att 
paddla ner längs Stilla Havets kust, och sedan vandra längs USA/Mexikos gräns. De 
började planeringen 2000, men så omkom Göran i en klätterolycka 2002. ”Efter Göran 
dött kunde jag inte släppa tanken på expeditionen. Jag hade förlorat möjligheten att 
göra den turen med honom, men jag kunde fortfarande göra den. Det var en galen 
expedition för två; den blev än galnare när jag gjorde den på egen hand!” 

Renata begav sig ut på sitt ”Around America Adventure” 2005. Hon paddlade ut från 
Seattle och ner längs kusten till San Diego, Kalifornien. Därifrån cyklade hon till Texas, 
där hon gick till sjöss igen i Brownsville, paddlade längs Mexikanska Golfens kust, längs 
”Intracoastal Waterway,” runt Florida (dock var hon tvungen att cykla genom delar av 
Louisiana och Mississippi på grund av orkanen Katrina), och upp längs Atlantkusten 

Bild öveRst på sidan: Renata avnjuter en varm dryck på Björlings 
glaciär i sitt Allak på Kebnekaise 2020 .

BildeR nedan, medsols öveRst fRån ovan: Renata och hennes 
dotter Lucia lever tältlivet på en tur nyligen . • Renata på toppen 
av Denali 2014 . • Med sonen Sebastian på toppen av Kebnekaise 
2017 . • Renata tältar längs med Rio Grande floden, någonstans i 
Texas, USA, under sitt äventyr runt Amerika, 2005 – 2006 . ”Ibland 
var jag tvungen att vara väldigt kreativ vid valet av tältplats, så det 
fristående Unna var perfekt – och dess rymlighet gjorde det till 
en välkommen tillflykt efter en lång dag .” • Ett annat äventyr, ett 
annat tryggt Hilleberghem: Lucia i ett Allak på Kebnekaise 2018 . • 
Renata rustar sig för en ny klätterdag . På Denali 2014 .

till Eastport, Maine. Därifrån cyklade hon 
till The Great Lakes för mer paddling, 
följt av den sista cykelsträckan längs 
USA/Kanadas gräns tillbaka till Seattle, 
439 dagar, och 18 200 km sedan hon 
startade. ”Om jag måste välja en, så är 
detta den expedition jag är mest stolt 
över,” säger hon. ”Jag hade ännu inte 
riktigt kommit underfund med vem jag 
verkligen var, men på den turen gjorde 
jag det. Jag insåg att äventyrslivet var 
vad jag verkligen älskade: det här är jag.”

På den turen använde hon ett Unna, hennes första långvariga äventyr med Hil-
lebergtält. ”På min expedition runt Amerika kände jag mig som pionjär. Ingen hade 
gjort det tidigare (och ingen har gjort det sedan dess),” säger hon. ”Jag sov nästan 

aldrig på samma plats, men jag hade samma tält hela tiden, 
så jag kände mig ändå hemma. Det var en väldigt skön 
känsla.” Idag använder hon olika tält beroende på vad 
hon ska göra. ”Jag har använt mitt Allak, Nallo, och Soulo 
på många turer, och i min trädgård,” säger hon. ”Det är så 
jag fått mina barn att börja tälta!”

Hon driver sitt eget företag där hon planerar expe-
ditioner och skapar äventyr (hon har en biljett till att 
åka upp i rymden inom de närmsta åren); är mentor åt 
skolbarn; samarbetar med företag; testar utrustning; 

och håller inspirerande föredrag för grupper och företag, men hon kallar sina tre 
barn ”det bästa äventyret. Jag vill tillbringa så mycket tid som möjligt med dem. I 35 
år satte jag mig själv främst. Det känns bra att vara nummer fyra nu!” Det år var och 
en av hennes barn fyllde sju år, tog hon dem upp på Kebnekaise (2096 m). På en av 
dessa turer slog vädret om, och de flesta avbröt bestigningen. ”Men jag visste att 
vi var säkra, och att vi skulle må fint i vårt tält,” säger hon. ”Vi reste tältet, sov hela 
natten, och på morgonen sken solen igen och vi gick till toppen.”

Hilleberg har spelat en stor roll i Renatas äventyr. ”Vi köpte in Hillebergtält till 
skolan där jag handleder,” säger hon. ” Det fanns inget annat val. Man vill ha det bästa, 
och det gör faktiskt skillnad. Folk vet det, och de säger, ’en dag ska jag ha mitt eget 
Hilleberg.’ Ett Hillebergtält är som ett hus: det håller dig torr, varm, bekväm, och det 
är lätt att hantera. Inget har någonsin gått fel i ett Hilleberg, och var jag än sätter upp 
mitt tält – där är mitt hem!” (För att läsa mer om Renata, se renatachlumska.com)

”
”Ett Hillebergtält är som ett hus: det håller 

dig torr, varm, bekväm, och det är lätt att 

hantera. Inget har någonsin gått fel i ett 

Hilleberg, och var jag än sätter upp mitt 

tält – där är mitt hem! 

– Renata Chlumska
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Jannu Detaljer

Den amerikanska tidskriften Back-
packer 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 skriver: 
”[För Denali] måste du ha rätt ut-
rustning”; ”[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 höghöjdsmil-
jöer 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 självsta-
gande konstruktion har även attraherat många långdistansvandrare 
och paddlare . Eftersom det är starkt och rymligt, kan även soloä-
ventyraren som vill vara förberedd på extra krävande förhållanden 
välja Jannu . 

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 absi-
den spänns ut . Stång krokssystem och trekvarts kanaler 
gör tältet snabbt och enkelt att sätta upp .

J  En 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 tillkommande 
stånghållare (säljes separat; se sid 84) .

Jannu utmärkelser

USA:s Outdoor Gear Lab  har utsett Jannu 
till Editors’ Choice tre år i rad, och säger; 
”det är fortfarande det som toppar ligan” 
och ”om ni vill ha det bästa av de bästa, 
då är Jannu svårslaget .”

Nettovikt
Bruttovikt

Höjd Innertält

Yta Innertält

Yta Absid

Yttertältsväv

Stänger (9 mm)

Markpinnar

Storlek Packad*
(längd x diameter)

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 . 

*  ”Storlek packad” mäts med stänger och pinnar, båda i sina påsar, 
inrullade i tältet i tältpåsen . Att packa tältet och stängerna 
separat (båda i sina respektive påsar) i din ryggsäck kommer 
att ge dig ett avsevärt mindre tältpaket, och ett stångpaket som 
lätt kan stickas ned i hörnet i din ryggsäck . Alla våra stänger 
viks till 43 cm längd .

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 . 
Vävfärgningen har naturliga variationer, den verkliga tältfärgen kan 
se lite annorlunda ut än vad som visas här eller på vår hemsida .

2 .8 kg
3 .2 kg

100 cm

3 .1 m 2

1 .2 m 2

Kerlon 1200

2 x 368, 1 x 373 cm

15 V-Pegs

52 cm x 18 cm

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

Hillebergambassadören och professionella guiden Yoshiko Miyazaki tillbringar mycket tid med skidbestigning och klippklättring i Cascade-bergen i Washington, USA . Hon tar ofta sitt Jannu på grund 
av dess kompakta markyta, stabila konstruktion och styrka . Här i Boston Basin i norra Cascade-bergen . Läs mer om Yoshiko på sidan 22,  ”Vänner berättar .” Foto: Yoshiko Miyazaki .

Även om Jannu ofta förknippas med stora berg och djup snö, kan det vara lysande bra på alla slags äventyr, som här på en paddeltur 
i den sydsvenska skärgården . Foto: Johannes Löf/myoutdoorpassion .se .

dörrhöjd, inner TälT:
85 cm

Färger:
Grön, Röd eller Sand

Jannu är något så ovan ligt som ett 
lätt tält med oerhörd styrka.

2 personer
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Akto Detaljer

näR vi intRoduceRade akto, för över 25 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 större 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 mil-
jöer 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 traditio-
nell 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 
dragkedjan 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 fotän-
dar stänger snön ute, men är ändå 
luft genoms läpplig.

Stabila glasfiberstavar i yttertältets 
hörn ger extra höjd och mer använd-
bart utrymme.

Integrerad  förvarings ficka i 
innertältet.

Brittiska Trek & Mountain testade lättvikt-
stält och utnämnde Akto till bäst i test . 
”Det här tältet har definitivt tillverkats 
av någon som själv använder 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 ventilation . ”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 förhål-
lande till vikt och är det ideala valet för mobila äventyr .

J  Akto har gott om utrymme för en person med ut-
rustning .

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 80) .

J  Inner- och yttertältet kan användas separat . För upp-
sättning av innertältet separat krävs stånghållarsats för 
Akto (säljes separat; se sid 84) .

Akto utmärkelser

Englands Trail Magazine utsåg Akto till 
Testvinnare i ett test av enmanstält i 
premiumsegmentet, och skrev ”Det är 
perfekt för solovandring i tufft väder .”

Akto betyder ”ensam” på samiska.

Nettovikt
Bruttovikt

Höjd Innertält

Yta Innertält

Yta Absid

Yttertältsväv

Stänger (9 mm)

Markpinnar

Storlek Packad*
(längd x diameter)

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 . 

*  ”Storlek packad” mäts med stänger och pinnar, båda i sina påsar, 
inrullade i tältet i tältpåsen . Att packa tältet och stängerna 
separat (båda i sina respektive påsar) i din ryggsäck kommer 
att ge dig ett avsevärt mindre tältpaket, och ett stångpaket som 
lätt kan stickas ned i hörnet i din ryggsäck . Alla våra stänger 
viks till 43 cm längd .

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 . 
Vävfärgningen har naturliga variationer, den verkliga tältfärgen kan 
se lite annorlunda ut än vad som visas här eller 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

43 cm x 13 cm

Äventyrsfotografen Martin Hülle är van vid dåligt väder då han tillbringar det mesta av sin tid norra Sverige och Norge med att utforska och fotografera . Han tar ofta sitt Nammatj GT eller Keron, men 
när han är ensam förlitar han sig gärna på sitt Akto, som han gör här i Sarek . Foto: Martin Hülle/martin-huelle .de .

Sedan introduktionen 1995 har Akto varit vår populäraste modell . Att ha möjlighet att sova ensam när man är i en grupp, eller ge sig 
ut solo för att njuta av ensamheten utan att bära tungt men ändå åtnjuta utrymme och relativ komfort, är det som gör det till ett så 
bra val för olika äventyr året runt . Här ses det på en snöskotur i Averstal i Schweiz . Foto: Faryna Michael .

Färger:
Grön, Röd eller Sand

Ett rymligt, lätt solo tält med verklig 
året runtfunktion.

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

Högt uppdragen golvkant 
skyddar vid fuktig mark.

Integrerad  förvaringsficka 
i innertältet.

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.

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 ”perfek-
ta” 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 
absid vilket håller innertältet torrt vid in- och utgång i regniga förhållanden . Dess kupolkonstruk-
tion 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 .

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

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 interiören . 
Om så önskas kan ett av innertältshörnen kopplas loss 
för att skapa en absid . 

J  Som tillval finns skyddsgolv som täcker hela arean 
under 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 80) .

J  Inner- och yttertältet kan användas separat . För upp-
sättning av innertältet separat krävs fyra tillkommande 
stånghållare (säljes separat; se sid 84) .

Unna utmärkelser

Unna betyder ”liten” på samiska.

Nettovikt
Bruttovikt

Höjd Innertält

Yta Innertält

Yttertältsväv

Poles (9 mm)

Markpinnar

Storlek Packad*
(längd x diameter)

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 . 

*  ”Storlek packad” mäts med stänger och pinnar, båda i sina påsar, 
inrullade i tältet i tältpåsen . Att packa tältet och stängerna 
separat (båda i sina respektive påsar) i din ryggsäck kommer 
att ge dig ett avsevärt mindre tältpaket, och ett stångpaket som 
lätt kan stickas ned i hörnet i din ryggsäck . Alla våra stänger 
viks till 43 cm längd .

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 . 
Vävfärgningen har naturliga variationer, den verkliga tältfärgen kan 
se lite annorlunda ut än vad som visas här eller på vår hemsida .

2 .0 kg
2 .3 kg

100 cm

2 .5 m 2

Kerlon 1200

2 x 387 cm

12 V-Pegs

46 cm x 14 cm

Unna är det enda tältet i vårt sortiment som inte har någon absid . Istället är innertältet större än i ett traditionellt en-personstält . Många uppskattar denna extra rymd, och vi har även sett en del använda 
det för två personer . Här utgör det en bekväm tillflykt i Seonjasyeong, Sydkorea . Foto: Suchan Byeon .

Unnas kompakta format och helt fristående konstruktion gör att det kan resas nästan var som helst, en egenskap som ofta är praktisk . 
Här är ett Unna och en Tarp 10 UL på den svenska sydostkusten, norr om Oskarshamn . Foto: Johannes Löf/myoutdoorpassion .se .

Färger:
Grön, Röd eller Sand

Det helt fristående och väldigt lätta solotältet 
som kan sättas upp varsomhelst, närsomhelst.

1 person
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yellow label

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.

Vi konstruerar våra Yellow Label tält för att vara mycket lätta, men också komfortabla, tillräckligt 
tåliga för att klara väderomslag, och starka nog att hålla i många år. Petra Hilleberg och Hilleberg-
teamets Rebecka Churchill tillbringade några sommardagar i Olympic Nationalpark, Washington, 
USA; en perfekt tur för ett Anaris! Foto: Petra Hilleberg.

Leo Houlding är en av världens mest kända klippklättrare och alpinister, och han har noterats för ett 
stort antal förstabestigningar. Hans två barn följer i hans fotspår. Hans dotter Freya blev den yngsta 
att klättra den 3308 m höga Piz Badille, på gränsen mellan Schweiz och Italien, utan hjälp, när hon 
var 7 år gammal 2020. Tre år gamla Jackson, som satt i sin mammas ryggsäck, är troligen den yngste 
att komma till toppen. Här är de på en familjetur med lamadjur i Wind River Range i Utah, USA, med 
deras Anjan GT. Foto: Leo Houlding/@Leo_Houlding.

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 

Helags – sid 54

Anaris – sid 62

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

J För 2 personer
J 2 ingångar/2 absider

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

J För 2 personer
J 1 ingång/1 absid

J För 1 person
J 1 ingång/1 absid

J För 2 personer
J 2 ingångar/2 absider

Anjan & Anjan GT – sid 56

Soulo BL – sid 34

Niak – sid 60Rogen – sid 58

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 väldigt 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 innertältet och inbyggd, permanent 
ventilation i yttertältet skapar ett konstant, svalkande luftflöde (som 
kan kännas kyligt vid svalare väder) .

J  Interiören är konstuerad för att ge maximalt ljus och gott om utrymme .

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.
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Helags 2 Helags 3RYmliGa, lätta, och komfoRtaBla, de nya Helags-
modellerna är utomordentliga alternativ för de som vill ha 
komfort och låg vikt på sina äventyr under årets snöfria perio-
der . Konstruktionen med två absider ger innertältet vertikala 
gavlar, nära nog vertikala sidoväggar, och fullständig sitthöjd 
i hela tältet . Svängd tillskärning nedtill på yttertältets väggar 
ger konstant ventilation utan att ge avkall på regnskyddet, och 
innertältsdörrar helt i myggnät förstärker den goda genomluft-
ningen . För ytterligare förbättrad ventilation (och fin utsikt), 
kan båda absidernas dörrar rullas undan helt . Med Red Label 
Kaitum som förebild, är Helags ett utmärkt allroundtält . Det 
briljerar på turer där man förflyttar sig mycket och reser och 
tar ned tältet ofta, och det är lika väl lämpat på många olika 
slags äventyr . Vandrare, paddlare och turcyklister kommer alla 
att älska dess låga vikt och rymlighet, och då Helags 3 väger 
endast 200 gram mer än Helags 2, är det ett enkelt val att gå 
upp i storlek för de som önskar mer komfort . 

Nettovikt
Bruttovikt

Höjd Innertält

Yta Innertält

Yta Absid

Yttertältsväv

Stänger (9 mm)

Markpinnar

Storlek Packad*
(längd x diameter)

2 .1 kg
2 .4 kg

100 cm

2 .9 m 2

2 x 1 m 2

Kerlon 1000

1 x 305, 2 x 260cm

16 Y-Peg UL

51 cm x 17 cm

2 .3 kg
2 .6 kg

105 cm

3 .7 m 2

2 x 1 .3 m 
2

Kerlon 1000

1 x 328, 2 x 285cm

16 Y-Peg UL

51 cm x 18 cm

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 . 

*  ”Storlek packad” mäts med stänger och pinnar, båda i sina påsar, inrullade i tältet i tältpåsen . 
Att packa tältet och stängerna separat (båda i sina respektive påsar) i din ryggsäck kommer att 
ge dig ett avsevärt mindre tältpaket, och ett stångpaket som lätt kan stickas ned i hörnet i din 
ryggsäck . Alla våra stänger viks till 43 cm längd .

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 . Vävfärgningen har naturliga variationer, den verkliga tältfärgen kan se lite 
annorlunda ut än vad som visas här eller på vår hemsida .

Helags är ett fjäll i nordvästra Härjedalen, nära gränsen till Jämtland och Norge.

Peter Schön är en klättrare, skidalpinist, mountain bike cyklist, skidguide och lavininstruktör med många första utförskörningar på skidor och cykel i Pamir, Kyrgyztan, Kaukasus, Alperna och Anderna . 
Han tar vanligtvis sitt Kaitum, Jannu eller Akto, men med en växande familj är Helags ett bra, rymligt och lätt alternativ för avkopplande familjeturer i Norge . Foto: Peter Schön/ps-photo .net .

Birgit Due uppskattar komforten och den låga vikten på sitt Helags under en vandringstur i Aurlandområdet i Norge . 
Foto: Birgit Due/@birgitdue_ .

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

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

J  Tunnelkonstruktionen ger maximalt utrymme i förhållande 
till vikt och är det ideala valet för mobila äventyr . 

J  Helags har gott om utrymme för två eller tre 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  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 Helags myggnätsinnertält 
(säljes separat; se sid 80) .

J   Inner- och yttertältet kan användas separat . För upp-
sättning av innertältet separat krävs fyra tillkommande 
stånghållare (säljes separat; se sid 84) .

Högt uppdragen golvkant skyddar 
vid fuktig mark.

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

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

4 integrerade förvaringsfickor 
i innertältet.

Helags Detaljer

innerTälTshöjd

Helags 3

Max: 105 cm
Min: 89 cm

Helags 2

Max: 100 cm
Min: 86 cm

Färger:
Grön, Röd eller Sand

Mångsidigt, mycket lätt, rymligt, och 
komfortabelt tält med två absider för 
snöfria äventyr.

2 & 3 personer
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Anjan Anjan GT

Anjan & Anjan GT Detaljer

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

Högt uppdragen golvkant skyd-
dar 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 utö-
kad plats för packning.

Innertältets dörr är 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.

ANJAN GT 
ABSID

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 enhälligt val bland våra 
testare…Om vi skulle välja ett enda tält för alla tresä-
songersturer…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 inbyggd i konstruk-
tionen och innertältets nätsektioner har inga vävluckor 
för att täcka över dem med . 

J  Tunnelkonstruktionen ger maximalt utrymme i förhållande 
till vikt och är det ideala valet för mobila äventyr . 

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 80) .

J   Inner- och yttertältet kan användas separat . För upp-
sättning av innertältet separat krävs fyra tillkommande 
stånghållare (säljes separat; se sid 84) .

Anjan & Anjan GT utmärkelser

Anjan 3 GT vann första pris i nederländska 
tidningen Op Pads test av lätta tunnel-
tält och sammanfattade 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 genom-
tänkta 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 per-
fekt 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 tillskär-
ning av yttertältets nedre kant för att ge konstant ventilation, 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 luftgenomströmning . 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 samti-
digt 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 . 

USAs Outdoor Gear Lab har utsett Anjan GT till bästa 
val, och skriver, ”Detta är det bästa valet om du behöver 
ett tält som ska fungera från de allra tidigaste vårdagarna 
till den första vinterstormen .”

Anjan är en sjö i norra Sverige.

1 .7 kg
2 .0 kg

105 cm

3 .2 m 2

1 .4 m 
2

Kerlon 1000

1 x 328, 1 x 285 cm

12 Y-Peg UL

48 cm x 14 cm

Nettovikt
Bruttovikt

Höjd Innertält

Yta Innertält

Yta Absid

Yttertältsväv

Stänger (9 mm)

Markpinnar

Storlek Packad*
(längd x diameter)

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 .

*  ”Storlek packad” mäts med stänger och pinnar, båda i sina påsar, inrullade i tältet i tältpåsen . Att packa tältet och stängerna separat (båda i sina respektive påsar) i din 
ryggsäck kommer att ge dig ett avsevärt mindre tältpaket, och ett stångpaket som lätt kan stickas ned i hörnet i din ryggsäck . Alla våra stänger viks till 43 cm längd .

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 . 
Vävfärgningen har naturliga variationer, den verkliga tältfärgen kan se lite annorlunda ut än vad som visas här eller på vår hemsida .

2 .1 kg
2 .4 kg

105 cm

3 .2 m 2

2 .9 m 
2
 

 

Kerlon 1000

1 x 328, 2 x 285 cm

16 Y-Peg UL

48 cm x 15 cm

1 .9 kg
2 .2 kg

100 cm

2 .6 m 2

2 .5 m 
2
 

 

Kerlon 1000

1 x 305, 2 x 260 cm

16 Y-Peg UL

46 cm x 14 cm

1 .5 kg
1 .8 kg

100 cm

2 .6 m 2

1 .2 m 
2

Kerlon 1000

1 x 305, 1 x 260 cm

12 Y-Peg UL

46 cm x 13 cm

Anjan är lätt och bekvämt och ger utmärkt skydd under årets snöfria perioder . Här är Hillebergteamets Bram van der Kraan ute på en härlig tur med ett Anjan 2 inte långt från Hillebergs högkvarter i Jämtland . 
Foto: Bram van der Kraan/Hilleberg Team .

innerTälTshöjd

Anjan 3 & 3 GT

Front: 105 cm
Bakkant: 85 cm

Anjan 2 & 2 GT

Front: 100 cm
Bakkant: 80 cm

Färger:
Grön, Röd eller Sand

Perfekta tält för turer under varmare 
förhållanden där låg vikt prioriteras.

2 & 3 personer
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Innertältets dörr är helt gjord av myggnät vil-
ket 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 myggnätssek-
tioner 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

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

J  3-säsongersdesign: ventilationen är inbyggd i konstruk-
tionen 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 stångkanaler 
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 absiderna) . Det fästs vid yttertältet och kan 
sitta kvar under upp- och nedmontering .

J  Innertältet kan ersättas med Rogen mygg nätsinnertält 
(säljes separat; se sid 80) .

J  Inner- och yttertältet kan användas separat . För upp-
sättning av innertältet separat krävs fyra tillkommande 
stånghållare (säljes separat; se sid 84) .

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 föredrar 
kupolkonstruktion och den självstagande designen gör tältet extra lämpligt i för-
hållanden 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 ventilation . 
Innertältsdörrarna är helt av myggnät för bästa möjliga ventilation, och båda absi-
derna 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, utnämnde 
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” .

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 .”

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

Storlek Packad*
(längd x diameter)

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 . 

*  ”Storlek packad” mäts med stänger och pinnar, båda i sina påsar, 
inrullade i tältet i tältpåsen . Att packa tältet och stängerna 
separat (båda i sina respektive påsar) i din ryggsäck kommer 
att ge dig ett avsevärt mindre tältpaket, och ett stångpaket som 
lätt kan stickas ned i hörnet i din ryggsäck . Alla våra stänger 
viks till 43 cm längd .

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 . 
Vävfärgningen har naturliga variationer, den verkliga tältfärgen kan 
se lite annorlunda ut än vad som visas här eller på vår hemsida .

1 .8 kg
2 .1 kg

97 cm

2 .8 m 2

2 x 1 .0 m 
2

Kerlon 1000

2 x 377, 1 x 127 cm

10 Y-Peg UL

46 cm x 15 cm

Rymligt, bekvämt, lätt, och enkelt att använda, Rogen är ett perfekt val för Erik Esseens kanottur med vänner i Rogenområdet . Foto: Erik Esseen .

Sverige nordligaste del är med rätta känt för sina vyer under alla årstider . Här bjuder ett Rogen på första parkett inför höstens färg-
prakt med Stuor Avrrik i bakgrunden under en sexdagarstur från Nikkaluokta, upp genom Vistasdalen-Nallo-Sälka och sedan längs 
Kungsleden till Vakkotavare . Foto: David Nilsson .

innerTälTeTs dörr 
höjd:

90 cm

Färger:
Grön, Röd eller Sand

Ett utmärkt allroundtält för turer i varmare 
väder där låg vikt står högst på priolistan.

2 personer
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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 konstruk-
tionen 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 stångkanaler 
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 80) .

J  Inner- och yttertältet kan användas separat . För upp-
sättning av innertältet separat krävs fyra tillkommande 
stånghållare (säljes separat; se sid 84) .

Högt uppdragen golvkant 
skyddar vid fuktig mark.

Innertältsdörren är helt gjord av knottsäkert 
myggnät.

Regnskyddande flik över blixtlåset.

vi skapade niak för äventyr i snöfria förhållanden som en hybrid mellan ett två-personerstält 
och en solomodell . För två är det ett perfekt val för de som vill ha minimal vikt och accepte-
rar att dess enda ingång och absid på långsidan gör det något mindre bekvämt än våra andra 
två-personersmodeller . Detta gör Niak extra väl lämpat för en vuxen med ett barn, eller för en 
person med en hund . Men samtidigt är också Niak ett veritabelt palats för ensamvandraren, 
och det perfekta alternativet för de som önskar maximal komfort under varmare förhållanden, 
till imponerande låg vikt . 

Som hos våra andra Yellow Label modeller är Niaks yttertält tillverkat av vår lättaste väv 
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 – 
inspirerad 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 .

Man kan ta sig in från valfri sida av ingången, och båda sidorna kan rullas upp helt för att 
frilägga 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.

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 .

Tysklands Outdoor Magazin valde Niak 
till Testvinnare i ett test av lättviktstält, 
och skrev att det är rymligt, gjort av ro-
bust material, och erbjuder bra väder-
skydd till låg vikt . 

Den amerikanska tidningen Hunt Alaska 
utsåg Niak till Editors’ Choice, och skrev, 
”Det är det bästa valet för ett lätt tält 
för tidig- till mellansäsong . Tillräckligt 
robust för att klara Alaskas vind och regn .”

Nettovikt
Bruttovikt

Höjd Innertält

Yta Innertält

Yta Absid

Yttertältsväv

Stänger (9 mm)

Markpinnar

Storlek Packad*
(längd x diameter)

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 . 

*  ”Storlek packad” mäts med stänger och pinnar, båda i sina påsar, 
inrullade i tältet i tältpåsen . Att packa tältet och stängerna 
separat (båda i sina respektive påsar) i din ryggsäck kommer 
att ge dig ett avsevärt mindre tältpaket, och ett stångpaket som 
lätt kan stickas ned i hörnet i din ryggsäck . Alla våra stänger 
viks till 43 cm längd .

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 . 
Vävfärgningen har naturliga variationer, den verkliga tältfärgen kan 
se lite annorlunda ut än vad som visas här eller på vår hemsida .

1 .6 kg
1 .8 kg

100 cm

2 .6 m 2

0 .75 m 
2

Kerlon 1000

2 x 370 cm

10 Y-Peg UL

46 cm x 14 cm

Niak är ett fjäll i Sarek nationalpark.

En vacker solnedgång är alltid en välkommen belöning . Bergen i Colorado, USA, är kända för sin svårtillgänglighet, så Hillebergambassadören Aron Snyder valde ett Niak både för att lätta sin packning 
och ge honom maximal komfort på en solotur . Foto: Aron Snyder .

Placerat vid strandkanten med fantastisk utsikt: en utmärkt kombination för en flykt till vildmarken . Två Niaktält erbjuder avskildhet 
och komfort i Jämtland . Foto: Petra Hilleberg .

Färger:
Grön, Röd eller Sand

Ett väldigt enkelt, lätt och mångsidigt 
tresäsongerstält.

2 personer

American Alpine Institute har gett 
Hilleberg den eftertraktade utmärkelsen 
Guides Choice Award för sex tält, bl .a . 
Niak, med motiveringen ”De represente-
rar perfektion inom design .”
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anaRis äR ett mycket lätt och luftigt två-personers ryggåstält som är inspirerat av den första 
Hillebergmodellen, Keb . Det är utvecklat för vandrare som är ute i varmt väder och som föredrar 
att gå med vandringsstavar . Dess konstruktion med två absider är designad så att man sover 
parallellt med absiderna . Detta ger ett imponerande utrymme för två personer, med gott om 
plats plats för båda och med varsin ingång i absiderna . Det ger också – tillsammans med Anaris 
mycket låga vikt – ett riktigt stort och lyxigt utrymme för solovandraren .

Vandrare som använder vandringsstavar när de går söker ofta efter ett sätt att integrera sina 
stavar i sitt shelter till så låg vikt som möjligt . Även om många väljer en minimalistisk lösning, som 
vår Tarp 5 och Mesh Tent 1, erbjuder Anaris en elegant och lätt lösning för de som föredrar kom-
forten i ett riktigt Hillebergtält . Som i alla våra modeller har Anaris sammankopplade inner- och 
yttertält, vilket möjliggör samtidig resning av båda eller användning var för sig . Yttertältet i vår 
väldigt lätta men starka Kerlon 1000 ger ett suveränt väderskydd, och tack vare att väggarna inte 
går helt ned mot marken utan har en svängd tillskärning längst ned, får man även konstant luftcir-
kulation . Rulla undan båda dörrarna och båda absiderna helt, så ger innertältets myggnätsdörrar 
och sidoväggar enastående ventilation i mycket varma förhållanden .

Anaris erbjuder ännu fler nivåer av mångsidighet . Även om det är konstruerat för att sättas 
upp med vandringsstavar, så kan det också resas genom att hängas upp i takåsens sidor, och en 
eller båda yttertältsväggarna kan rullas upp helt för maximal luftighet i varmt väder . För de som 
vill ha möjligheten till en mer minimal ”shelterlösning” på vissa turer kan yttertältet användas på 
egen hand som en ”supertarp”: den har full funktionalitet för att rulla upp sidoväggar och absid-
dörrar men väger endast 640 gram .

Anaris utmärkelser

Antingen en eller båda av Anaris yttertältsväggar kan rullas upp . Använd de monterade linfästena för att fästa innertältet på ena sidan 
och vik upp väggen över taket (vänster), eller på båda sidorna och rulla upp väggarna och fäst dem ovanför takåsen .

När det är helt stängt (vänster), ger Anaris ett imponerande väderskydd . Anaris ytter- och innertält kan användas separat . Yttertältet 
väger endast 640 g och blir en mycket mångsidig tarp (höger) .

Anaris kan sättas upp med vandringsstavar (vänster) eller genom att spänna upp takåsens hörn i träd eller andra fästen (höger), och 
en eller båda dörrarna i båda absiderna kan rullas undan helt .

Scandinavian Outdoor Group (SOG) gav Anaris sin utmärkelse i 
hårdvara vid den årliga OutDoor-mässan i München i Tyskland . 
”Juryn känner inte till något annat tält i denna viktkategori som 
ger så mycket utrymme, och har så kraftiga material och samma 
grad av väderskydd .” 

Vid Outdoor Retailer Summer Market mässan i Denver, 
Colorado i USA, utsåg ”Gear Junkie” Anaris till Best in 
Show . ”Vi imponerades av dess mångsidighet: Det är 
rymligt, med stora absider och möjlighet att förvandlas 
från en luftig veranda till en säker bunker . Detta är ett 
minimalisttält gjort för att hålla .”

Högt uppdragen golvkant skyd-
dar vid fuktig mark.

Innertältets dörrar och intilliggande väggar är 
helt i myggnät, för konstant luftcirkulation.

Antingen en eller båda yttertältsväggarna kan 
rullas upp för skräddarsydd ventilation.

Höjd huvud- och fotände i innertältet 
ger större utrymme när man sover.

Staglinor i takåsens hörn ger extra stabilitet i dåligt väder 
och gör det möjligt att resa tältet genom att hänga upp det.

Båda sidorna på båda absiderna kan rullas undan helt för att exponera inner-
tältets myggnätsdörrar och väggar för ökad ventilation under varma dagar.

J  Ryggåskonstruktion i Kerlon 1000 yttertältsväv som 
kan sättas upp med vandringsstavar eller genom att 
hängas upp i takåshörnen, vilket gör det till ett mycket 
lätt och starkt tält .

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

J Anaris har gott om plats för två och är också ett mycket 
lätt och rymligt palats för en .

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

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 absiderna) . Det fästs vid yttertältet och kan sitta kvar 
under upp- och nedmontering .

J  Ytter- och innertälten kan användas separat . Uppsätt-
ning av enbart innertältet kräver de staglinor som sitter 
vid kopplingarna mellan ytter- och innertältsväggarna .

Anaris Details

Vikt*

Höjd Innertält

Yta Innertält

Yta Absid

Yttertältsväv

Stänger
(ingår ej)

Markpinnar

Storlek Packad†

(längd x diameter)

1 .4 kg

105 cm

2 .6 m 2

2 x 0 .9 m 
2

Kerlon 1000

2 vandringsstavar inställda
mellan ≈ 125 till 135 cm

12 Y-Peg UL

43 cm x 11 cm

*  Anaris innehåller yttertält, innertält, monterade staglinor med linsträck-
are, markpinnar, packpåsar för pinnar och tält, och instruktioner . 
Stänger ingår inte .

†  ”Packstorlek” för Anaris beräknas med pinnar i sin påse inrullade i tältet 
i tältpåsen . Vi har använt samma mätmetod som vi använder på alla våra 
tält men eftersom Anaris inte innehåller stänger, så kan packstorleken 
komprimeras en hel del .

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 . Vävfärgningen har naturliga 
variationer, den verkliga tältfärgen kan se lite annorlunda ut än vad som 
visas här eller på vår hemsida .

Anaris är ett fjällområde i Jämtland.

Hillebergs Jon Dykes var tvungen att göra många höjdmeter på en 16 km lång vandring upp på Tronsen Ridge i Washington, USA, för att få denna perfekta solnedgång . Till turen valde han det mycket lätta 
och rymliga Anaris . Foto: Jon Dykes/Hilleberg Team .

Tysklands främsta friluftsmagasin Outdoor, tilldelade Anaris 
utmärkelsen Editors’ Choice Award, där man beskrev det 
som ett ”mångsidigt lätt tält i toppkvalitet” och skrev ”Det 
må finnas lättare tält, men inget är så mångsidigt, tåligt och 
bekvämt som Hillebergs Anaris” .

Färger:
Grön, Röd eller Sand

Väldigt lätt, rymligt, starkt och mångsidigt 
ryggåstält för äventyr i varmt väder.

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

J  3-säsongersdesign: ventilationen är inbyggd 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 mobila 
äventyr .

J  Enan har gott om utrymme för en person med ut-
rustning .

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 80) .

J  Inner- och yttertältet kan användas separat . För upp-
sättning av innertältet separat krävs stånghållarsats för 
Akto/Enan (säljes separat; se sid 84) .

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

Högt uppdragen golvkant 
skyddar vid fuktig mark.

Integrerad  förvarings ficka i 
innertältet.

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 nätöpp-
ningar 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 mins-
kade vikten genom att använda den lättare väven 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 användes Enan på allt från äventyrsresor i Sydostasien till vand-
ringsturer 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 och tilltalande låga vikt! 

Enan utmärkelser

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!”

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 .

2019, 2018 och 2016 utnämnde Storbritanniens Trail Magazine 
Enan till Bäst i Test, och skrev 2019: ”Detta är ett idealiskt 
1-personstält när man inte kan lita på vädret” och ”ett tält i 
toppkvalitet som uppvisar superb design .”

Nettovikt
Bruttovikt

Höjd Innertält

Yta Innertält

Yta Absid

Yttertältsväv

Stänger (9 mm)

Markpinnar

Storlek Packad*
(längd x diameter)

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 . 

*  ”Storlek packad” mäts med stänger och pinnar, båda i sina påsar, 
inrullade i tältet i tältpåsen . Att packa tältet och stängerna 
separat (båda i sina respektive påsar) i din ryggsäck kommer 
att ge dig ett avsevärt mindre tältpaket, och ett stångpaket som 
lätt kan stickas ned i hörnet i din ryggsäck . Alla våra stänger 
viks till 43 cm längd .

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 . 
Vävfärgningen har naturliga variationer, den verkliga tältfärgen kan 
se lite annorlunda ut än vad som visas här eller på vår hemsida .

Enan är en älv i den jämtländska fjällvärlden.

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

43 cm x 13 cm

Ett lätt – och upplyst – Enan är ett välkommet hem under en tur genom det spöklika landskapet någonstans i sydvästra USA:s ökentrakter . Foto: Björn Nehrhoff von Holderberg/adventure-photographer .de .

Enan är mycket lätt, förvånansvärt rymligt och litet i packningen – ett idealiskt val för ett höstäventyr med cykel i Frankrike . Foto: Anthony 
Komarnicki/Carnets d’Aventures .

Färger:
Grön, Röd eller Sand

Väldigt lätt, väldigt starkt, och överraskande 
komfortabelt, tresäsongerstält.

1 person
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blue label

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 kopp-
lingsdel 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 72

Atlas – sid 68 Altai – sid 70

J  Stort tunneltält för gruppandvändning i alla årstider
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

Blue Label modeller är stora, modulära, mycket flexibla, 4-säsongers tält som är idealiska 
för i stort sett all gruppanvändning i vildmarken.

alla hilleBeRG Blue laBel modeller är designade för ett spe-
cifikt 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 grund-

läggande 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 .

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 .

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

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

Ett Hillebergläger vid Summer Isles, Skottland, endast en liten bit bort från den guldfyllda skatten vid 
regnbågens ände! Hillebergambassadören Will Copestake tar ofta sitt Altai då han guidar kajakex-
peditioner till Summer Isles, eftersom det är förvånandsvärt lätt och ger gott om plats för gruppen att 
samlas vid såväl fint som dåligt väder. Foto: Will Copestake/willcopestakemedia.com.

Grupptältning på rätt sätt. Ett Atlas bjuder på generös komfort för en grupp vänner på en 
vintertur i Kanyoji Park i Japan. Foto: Aki Yamamoto.
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Joe Stock/stockalpine .com

Mark Seacat/Seacat CreativeTony Hinze/dervondraussen .de Mark Seacat/Seacat Creative

Joe Stock/stockalpine .com
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Atlas Detaljer

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

Många staglinor, även på ventilskyddet, ger 
väldigt 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 exteRna aBsideR .

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

3 . & 4 . Ett Atlas med inneRtält 8 har sovplats för 8 personer 
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 per-
soner, 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 ryggsäck eller väska .

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 öns-
kade 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 varandra . Och den medföljande transportväskan fungerar som ryggsäck för att 
transportera Atlas inklusive alla extra tillbehör i ett kompakt och lätthanterligt bärsystem .

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 . 
Vävfärgningen har naturliga varia-
tioner, den verkliga tältfärgen kan 
se lite annorlunda ut än vad som 
visas här eller på vår hemsida .

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

11 .1 kg

200 cm

15 .5 m 2

2 .8 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 .7 kg

700 g

20 Y-Pegs

Atlas Innertält

Mycket rymligt och med fullt utbyggbar 
flexibilitet. Atlas är det ideala grupp tältet 
i alla lägen.

8 person
Färger:

Grön, Röd eller Sand
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Eric Philips/ericphilips .com Adam Foss/foss .media

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 fotbrun-
nar 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 2,6 kg för Altai UL, och 3,4 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 idealiska 
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 .

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 
inknutna och 16 ytterligare fäst-
punkter 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.

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

Altai Detaljer

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 erbjuder ett Altai en välkommen rastplats på en vintertur i Adventdalen 
på Spetsbergen, Svalbard . 

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 perso-
nalturer 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 .

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.

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 .1 kg

210 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 . 
Vävfärgningen har naturliga varia-
tioner, den verkliga tältfärgen kan se 
lite annorlunda ut än vad som visas 
här eller på vår hemsida .

Ett ovanligt enkelt, lätt och mycket 
mång sidigt grupptält.

6 person
Färger:

Grön, Röd eller Sand
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Stalon XL Detaljer

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 fungera 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 ansluta slangar 
som blåser in varm eller kall luft; en förlängning med två stora ingångar; 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 förlängningarnas ingångar .

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

Tillvalet innertält kan enkelt sättas in eller tas bort och kan användas helt eller 
delvis. Det finns flera innertältsalternativ. Ventilerna matchar ventilerna i yt-
tertältet för att kunna ansluta slangar, exempelvis från uppvärmningssystem.

Modulär konstruktion: Med kopplingsdelen, 
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 venti-
lationsrör 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.

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 .

Staglinor på absidens ventilhuvar, staglinor med öglor 
på varje sida av absiderna, och monterade staglinor 
kopplade till tre fästpunkter på varje sida av varje 
stång ökar stabiliteten i dåliga förhållanden.

Stalon kommer från ”Stalo” som i den samiska mytologin är ett släkte av jättar.

26 kg

235 cm

40 .1 m 2

Kerlon 2500

10 x 720 cm
 

5 .2 kg
3 .2 kg
1 .7 kg
700 g
2 .6 kg
5 .3 kg
3 .2 kg
5 .4 kg

44 X-Pegs

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 innehåller en takdel, en 
förlängningsdel, två absider, 10 stänger, 
monterade staglinor, 44 X-pegs, och en 
Stalon XL bärväska . oBservera: Inget 
innertält ingår . noTera oCkså: Då Stalon 
XL är så stort levereras det med två stänger 
för varje kanal . Vi rekommenderar starkt 
att alltid använda två stänger i varje kanal 
när tältet används .

Alla produktegenskaper och mått, däri-
bland 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 . Väv-
färgningen har naturliga variationer, 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 .

Några möjliga Stalon XL-kombinationer

vänsTer: 1 Tak + 2 Absider
höger: 1 Förlängning + 2 Absider

Ett väldigt mångsidigt, stort och helt 
modulärt fyrasäsongerstält för grupper.

14 person
Färger:

Grön, Röd eller Sand
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Mesh Innertält – sid 80

J  Skydd mot insekter
J  Kan användas med Tarp för lättare väderskydd eller med kompletterande 

yttertältsmodeller
J  Finns i modellerna Akto, Allak (2 & 3), Anjan & Anjan GT (2 & 3), Enan, Helags 

och Kaitum (2 & 3), Nallo & Nallo GT (2, 3 & 4), Nammatj & Nammatj GT  
(2 & 3), Niak, Rogen, Soulo/Soulo BL, Staika, och Unna 

Tarp – sid 76

Mesh Box & Mesh Ridge – sid 81

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 5, 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 83Bivanorak – sid 82

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 liggunderlag 

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 lättviktsskydd mot insekter . Samt 

hilleBerg shelTers är medvetet enkla, men erbjuder många variations-
möjligheter . 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 .

personliga förstärkningsskydd som ska vara enkla att använda för 
tillfälliga väderomslag, bivack mm . Med våra shelters eftersträvar 
vi att optimera avvägningen mellan låg vikt och effektivitet 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 person 

Mesh Tent 1 – sid 78

Tips för att resa Tarps 
med vandringsstavar eller 
Tarpstänger

1  Bivanoraker ger skydd från frost en natt under stjärnorna nära en skottsk bergssjö . 2  Ett Mesh Tent 1 ger en luftig och insektsfri 
360° utsikt på en strand i Hawaii . 3  En Tarp 10 uppsatt över två solotält blir till en trivsam samlingsplats i Cairngorms i Skottland . 
4  En Tarp 5 uppspänd mellan två träd skapar ett minimaliskt boende nära Lake Dorothy, Alpine Lakes Wilderness i Washington, 

USA . 5  Vindsäcken ger en välkommen vindskyddad plats för en lunchpaus på en skidtur i norra Sverige . 6  En Tarp 10 är ett mycket 
rymligt och bekvämt skydd för matlagning och avkoppling i Alaska .
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Tarp 20

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, Tarp 5, är designad speciellt för att skydda en person med utrustning . 
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-modell, får man extra skydd både för sovsäcken och mot dåligt väder (se sidan 82) . 

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 våra tresäsongers Yellow Label tält, och levereras tillsam-
mans med 2-millimeters staglinor . Tarp 5 är en perfekt kombination med vårt Mesh Tent 1, och de 
väger endast 730 g tillsammans . Det är en väldigt fin lösning för varmväderscamping för de som 
önskar ett minimalt och lätt, men ändå bekvämt alternativ . 

De större Tarp 10 och Tarp 20 har en mer traditionell rektangulär form . Båda finns i en lättare 
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 . Båda modellerna levereras med monterade 3-milli-
meters 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 .

Tarpar ger fantastisk flexibiltet på nästan alla slags turer .

1 & 2 . För ensamvandraren som vill ha det alternativ till skydd 
som är det lättast tänkbara . Tarp 5 väger endast 320 g och kan 
spännas upp med vandringsstavar eller trädgrenar .

3 . Tarp 10 är ett bra tillbehör till ett tält . Oavsett om det är ett 
fristående skydd vid matlagning eller som skyddat förtält, höjer 
det komforten i ditt läger .

4 . På turer i varmt väder är en Tarp 10 tillsammans med ett Mesh 
innertält en imponerande lätt och flexibel kombination som ger 
fin utsikt och mycket bra ventilation, samt skydd mot sol och regn .

5 & 6 . Hillebergambassadören Stefan Rosenboom använder ofta 
Tarp 20 på ett kreativt sätt på ovanliga platser, som här på de 
steniga bergskammarna i Alburni-bergen i Italien (5), eller som 
strandläger i Lechtaler Alps i Österrike (6) .

7 & 8 . Tarp 20 stärker den sociala samvaron på alla gruppturer . 
Här ses den som en vildmarksteater för att se solnedgången 
nära Brennerpasset mellan Österrike och Italien (7), och som en 
luftig samlingsplats för familjen på en campingplats i Fujinomiya 
i Japan (8) .

shelTers

UL: 750 g
XP: 1 .0 kg

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 .4 kg
XP: 2 .0 kg

4 .4 m x 4 .4 m

UL: Kerlon 1200
XP: Kerlon 2500

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 . Vävfärgningen har naturliga variationer, den verkliga tältfärgen kan se lite annorlunda ut 
än vad som visas här eller på vår hemsida .

Färger:
Grön, Röd eller Sand Enklast tänkbara skydd: lätt och använd bart.
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mesh TenT 1

mesh TenT 1 & Tarp 5

4

mesh TenT 1

Mesh Tent 1

1 2 3
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att sova ute i det fria under en sommartur är skönt 
– om det inte vore för myggen . Vårt Mesh Tent 1 ger 
ett luftigt, mångsidigt och mycket lätt mygg- och 
knottsäkert skydd 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 för-
ankringar längs taklinjen, samt lite fantasi . Fäst stag-
linorna 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 meshväv 
i Mesh Tent 1 . Till skillnad från de flesta meshvävar 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 
ett oslagbart – och mycket lätt, endast 730 g – val 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 vandrings-
staven 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

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 var-
mare 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) .

shelTers

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

Mångsidigt och lätt mygg- och knottsäkert skydd 
för den minimalistiskt inriktade vandraren.
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mesh ridge & mesh BoX

Lena Conlan/crossinglatitudes .com

Nammatj 3/3 GT StaikaRogen Soulo/Soulo BLNiak Unna

Allak 2 Anjan 2/2 GTAllak 3 Anjan 3/3 GTAkto Enan

Nallo 2/2 GTKaitum/Helags 2 Nammatj 2/2 GTNallo 3/3 GTKaitum/Helags 3 Nallo 4/4 GT

Mesh Ridge Mesh Box 10 Mesh Box 20

Nicholas Hall
unna

allaknammaTj + Tarp 10

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 sommar-
tältning 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 utrustning 
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 per-
soner 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 medföljande ring-
arna och att använda tillsammans med Tarp är enkelt .

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 2 & 3; 
Anjan & Anjan GT 2 & 3; Enan; Helags 2 & 3; Kaitum 2 & 3; Nallo & Nallo GT 2, 3, & 4; 
Nammatj & Nammatj GT 2 & 3; Niak; Rogen; Soulo; Soulo BL; Staika; och Unna): lossa 
det vanliga  innertältet och koppla in det myggnäts innertält som passar den aktuel-
la tältmodellen [bilden nedan till höger] .

När det används i kombination med en Tarp ger innertält av myggnät alla för-
delar med ventilation och god sikt medan tarpen skyddar mot regn eller ger skugga 
[bilden nedan] .

ovan till höGeR: För en till två personer är Mesh Ridge ett mycket 
lätt myggskydd för den minimalistiskt inriktade .

höGeR: Mesh Box 20 är ett fantastiskt alternativ för gruppsamman-
komster i varmt väder, som här vid en middag vid strandkanten 
sommartid i norra Sverige .

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 .

mesh innerTälT
shelTers shelTers

*   Vikten inkluderar inte stänger och markpin-
nar . 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 eller Anjan GT 
2 eller 3, Allak 2 eller 3, Enan, Helags 2 eller 
3, Kaitum 2 eller 3, Soulo, Soulo BL, 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 webb-
plats . Sådana skillnader kan uppstå på grund av 
ändringar i design och produktionsprocesser 
och/eller naturliga variationer i materialen .

* Vikt

Höjd

Yta

† Stänger
 som behövs

† Markpinnar
 som behövs

880 g

105 cm

3 .4 m 2

2 x 328 cm

6

950 g

105 cm

3 .2 m 2

3 x 387 cm

0

720 g

97 cm

2 .8 m 2

2 x 377 cm

0

630 g

95 cm

1 .9 m 2

2 x 344, 1 x 285 cm

0

670 g

100 cm

2 .6 m 2

2 x 370 cm

0

650 g

100 cm

2 .5 m 2

2 x 387 cm

0

* Vikt

Höjd

Yta

† Stänger
 som behövs

† Markpinnar
 som behövs

940 g

105 cm

2 .8 m 2

3 x 370 cm

0

680 g

100 cm

 2 .6 m 2

1 x 305, 1 x 260 cm

6

1 .1 kg

110 cm

3 .8 m 2

3 x 406 cm

0

770 g

105 cm

3 .2 m 2

1 x 328, 1 x 285 cm

6

550 g

93 cm

1 .7 m 2

1 x 293 cm

8

520 g

93 cm

1 .7 m 2

1 x 293 cm

6

* Vikt

Höjd

Yta

† Stänger
 som behövs

† Markpinnar
 som behövs

770 g

100 cm

2 .6 m 2

1 x 305, 1 x 260 cm

6

920 g

100 cm

2 .9 m 2

1 x 305, 2 x 260 cm

6

790 g

95 cm

2 .8 m 2

2 x 293 cm

6

830 g

105 cm

3 .2 m 2

1 x 328, 1 x 285 cm

6

1 .1 kg

105 cm

3 .7 m 2

1 x 328, 2 x 285 cm

6

1 kg

115 cm

4 .3 m 2

1 x 368, 1 x 328 cm

6

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

570 g

120 cm
280 cm
180 cm

5 m 2

800 g

135 cm
280 cm
145 cm

4 m 2

1 .7 kg

210 cm
365 cm
290 cm

10 .6 m 2

Skydd från insekter i varmt väder som kan 
användas var för sig, med en tarp, eller inkopplat 
i olika modeller.

Rymligt, superlätt och 
hållbart insektsskydd för 
äventyr i varmt väder.
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Bivanorak

Bivanorak

1

2

3

4

2

3 4

våR patenteRade BivanoRak utvecklades ursprungligen 
för Svenska flygvapnets piloter, som bivacksäck, sovsäcks-
överdrag, regn- och vindplagg i deras nödpack . Ett ytterst 
mångsidigt multiskydd på bara 550 gram . Bivanoraken är tillver-
kad i en lätt och stark PU-belagd vattentät väv med förmåga att trans-
portera 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 avslutning-
ar (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 midjan . När 
den används på det viset finns till och med plats för en mindre ryggsäck 
under Bivan oraken . Tillsammans med regnbyxor eller byxholkar blir det 
ett perfekt väderskydd även i de sämsta förhållanden . ”Unisize” och 
enkel storleksjustering gör Bivanoraken lika passande 
för långa som för korta personer .

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

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”

våR vindsäck konstRueRades ursprungligen för att fungera som en bivack-
säck 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 baksida i silikonbelagd nylonväv .

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 vind-
säcken, 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 sov-
säckar; tre personer i Vindsäck 3 och två personer i Vindsäck 2 . Den inbyggda säk-
ringslinan 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 ventilations-
öppningar 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 signa-
lera efter hjälp . Den kan även spännas upp som en improviserad tarp .

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 liggunderlag 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 nödsitua-
tioner. 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.

shelTers shelTers

vindsäCk 2 & 3

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 . Vävfärgningen har naturliga 
variationer, den verkliga tältfärgen kan se lite annorlunda ut än 
vad som visas här eller på vår hemsida .

Vikt

Mått

Material – framsida

Material – baksida

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 . Vävfärgningen har naturliga variationer, den verkliga tältfärgen 
kan se lite annorlunda ut än vad som visas här eller på vår hemsida .

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

Färger:
Grön, Röd eller SandEn innovativ universalprodukt 

för de flesta uteaktiviteter. 
Ett enkelt, lätt och mångsidigt skydd med flera funktioner 
som är ett måste i alla äventyrares packning.

1
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1. Y-Peg UL
Vår lättaste markpinne, Y-Peg UL är ett utmärkt alternativ när man önskar spara vikt 
men ändå vill ha den mycket goda hållfastheten i såväl mjuk som hård mark som en 
”Y”-profil kan erbjuda . Anodiserad i klar guldfärg av härdad aluminium har Y-Peg UL, 
som alla våra pinnar, en monterad linslinga för att underlätta uppdragning . • 15 cm • 
9 .6 gram • Säljs i 10-pack •

2. V-Peg 
Vår V-Peg är väldigt lätt men ändå mycket stark . Den är tillverkad av härdad aluminium 
och är tjockare 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 . • 16 cm • 11 gram/st • Säljs i 10-pack •

3. Stinger Titan
Tillverkad av massivt titan; den superstarka lätta Stingerpinnen kan utan problem 
hamras ner i den hårdaste mark . Monterad linslinga gör pinnen lätt att dra upp .  
• 16 cm • 15 gram/st • Säljs i 6-pack •

4. Y-Peg 
Vår markpinne Y-Peg har utmärkt avvägning mellan hög styrka, effektivitet i hård och 
mjuk mark, och låg vikt . Dess ”Y”-profil har både tillräckligt stor yta för att hålla bra i 
mjukt underlag och styvhet för användning i hård mark . Då den är tillverkad i härdad 
aluminium kan Y-Peg hamras ner i marken om det behövs, dess anodiserade guldfärg 
gör den lätt att se, och en monterad linslinga gör den lätt att lossa från marken . • 18 
cm • 14 gram • Säljs i 10-pack •

5. Y-Peg XL
Med sin ”Y”-profil med tre fenor och 24 cm längd har den nya robusta markpinnen 
Y-Peg XL maximal styrka, och kan slås ner i hård mark, håller bra i mjukt underlag, och 
är mycket lätt . Materialet i härdad aluminium är starkt nog för krävande användning och 
tål att hamras ner upprepade gånger i stening mark, och dess anodiserade guldfärg och 
en monterad linslinga gör den lätt att se och dra upp . • 24 cm • 34 gram • Säljs i 10-pack •

6. X-Peg
Vår X-peg i härdad aluminium är designad för 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 ner i hård mark med hammare . En öppen krok nära 
toppen gör det lätt och snabbt att fästa staglina, och en separat ring med monterad 
linslinga förenklar uppdragning av pinnen . • 30 cm • 68 g• Säljs i 10-pack •

7. 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 • 61 g • Säljs i 6-pack • 

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 
separat . 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 . •

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 85 kg (3 mm) . • 2 mm/3 mm x 25 m • 63 g/149 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 . 

Stänger
Våra tält levereras med kompletta stänger och en reservsektion med reparations-
hylsa . 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, Soulo BL, 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) •

Reflective Cord
Vår reflexlina, vars design har vår mönsterskyddade 3 mm staglina 

som utgångspunkt, har samma vävkonstruktion 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-tå-

lighet, och samma imponerande dragstyrka på 85 kg . Den är dock 
ca 15 gram tyngre per 25 meter • 3 mm x 25 m • 164 g •

Repair Kits
Olyckor kan inträffa, så att vara förberedd på att laga sitt tält, särskilt på längre turer, 
handlar om sunt förnuft . Våra reparationskit finns i Black, Red och Yellow Label 
versioner, var och en i antingen röd, grön eller sandfärg . Varje kit innehåller bitar av 
yttertält, golv, innertält, och innertältets myggnät, samt blixtlåslöpare för inner- och 
yttertält, och instruktioner om allmän tältvård, stångreparation, blixtlåsreparation, 
och att laga tältväv .

Tarp Pole
Tarpstången på 19,5 mm är en enkel, lätt stång avsedd att användas med våra tarpar och andra shelters som vår Mesh Box 10 och 20 . Den tvådelade tarpstången kan förlängas 
från 124 cm till 210 cm i steg om 5 cm, med förlängningar som dras ut från båda sidor och låses med fjäderbelastade knappar . Den viks ihop till ca 66 cm, och den har en gängad 

vändbar ändplugg som kan användas i vävfickor (som på Altai), eller med ringar eller öglor (som på Tarps) . • 340 g •

Vandringsstavar
Våra vandringsstavar är mycket bra till vandring och de fungerar också perfekt med våra Anaris, Tarps, Mesh Tent 1, Mesh Boxes och Mesh Ridge . De tillverkas av DAC, vår 
tältstångsleverantör och partner sedan länge . Stavarna är gjorda av DACs mycket starka TH72M aluminium, och kan ställas in från 90 cm till 145 cm och kollapsas helt till 65 
cm . De justeras med en lättanvänd och mycket säker dubbel ”Lever Lock” låsmekanism . I längre längder är de idealiska till Anaris och Tarp 10, eller för framsidan på Tarp 5 
eller Mesh Tent 1 . Helt ihopskjutna är de perfekta för baksidan på både Tarp 5 och Mesh Tent 1 . Våra vandringsstavar levereras med löstagbara spetsskydd av gummi för 
användning i stenig terräng . • 240 gram per stav •
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En Tältmakares  
reflektioner — av Renate Hilleberg

I sina reflektioner 2021 skrev Bosse, ”jag är inte säker på att 
Renate och jag hade tänkt göra tält i nästan 50 år, men vi ville leva våra 
liv på våra egna villkor.” Resan vi har gjort, såväl tillsammans, som med 
vår familj, och med vårt företag, har varit just det: ett liv levt på våra egna 
villkor. När jag ser tillbaka kan jag se att vi båda inte bara drevs av detta 
oberoende, det var också ett av de stora glädjeämnena för oss, att som par 
och som individer, lista ut hur vi skulle uppnå det, på vårt eget sätt.

Jag flyttade till Sverige, och vi bodde först i Stockholm, där tältprojektet 
sakta började ta form. Bosse drev fortfarande sitt skogsföretag, men vi 
samarbetade med ett litet svenskt tillverkningsföretag för att göra våra 
första tält. Snart därefter flyttade vi till Jämtland, och startade vår första 
fabrik. Vi hyrde lokal i Östersund, anställde två sömmerskor, och tog in 
en konsult som sade att vi behövde fem olika symaskiner för att göra det 
vi ville göra, och som skulle hjälpa oss att komma igång. Jag ansvarade 
för produktionen, men jag hade aldrig sett en industrisymaskin. Jag hade 
sytt i skolan under ett år, men bara det mest grundläggande. Mina systrar 
sydde sina egna kläder, med det gjorde inte jag, så jag hade inte någon stor 
erfarenhet. Men jag var absolut övertygad om att jag kunde göra vad som 
helst, att jag kunde lära mig allt, och jag fokuserade på sömnad.

Efter en veckas ”träning” med konsulten, hade vi ännu inte gjort något 
tält. Båda våra sömmerskor blev sjuka i två veckor, vilket skulle visa sig 
vara tur i oturen. I dessa två veckor satt jag och sydde och listade ut saker. 
Det som vår konsult hade visat oss skulle inte fungera, så jag utvecklade en 
annan strategi. Först lärde jag mig själv det bästa arbetssättet, och sedan 
sömmerskorna, något jag fortsatt att göra under hela min karriär.

Efter ett år, började vi bygga upp säljorganisationen med vår enda 
modell, Keb, och vi flyttade produktionen till en fabrik i Finland. Jag 
gjorde de mönster som sömmerskorna använde, och jag tillbringade tid på 
fabriken, vilket gav mig flera idéer som jag senare använde för att bygga 
upp vår nästa fabrik, i Hackås.

Vi hade flyttat från Östersund till Hackås. Rolf och Petra var mycket små, 
och vi ville bo på landet. Bosse vara fortfarande involverad i sitt skogsarbete, 
och jag startade upp en ny fabrik. Kommunen hyrde in mig för att hålla 
en sömnadskurs, och därefter anställde jag några av deltagarna. Det var i 
Hackås jag introducerade metodiken att en tältmakare skulle sy hela tältet. 
Jag lade ner mycket tid på att undervisa tältmakarna, jag gjorde mönster, 
sydde prototyperna, skar till vävar och blixtlås, och skötte även bokföringen.

Bosse kunde ha en idé för ett tält, och gjorde då en ritning med unge-
färliga mått. Detta var innan datorer var tillgängliga, så att göra mönster 
var komplicerat. Jag rullade ut stora pappersark och ritade upp mönstret 
för hand, för att sedan sy prototyper för att få allt rätt. Det var primitivt 
men det fungerade väldigt bra. Tunneltält var relativt enkelt, men när vi 
började med geodesiska tält blev det mer komplicerat. Jag började med 

en slags provmodell med stänger sammanhållna av linor i den planerade 
formen. Bosse och jag kunde se om tältet hade rätt storlek, och jag gjorde 
sedan justeringar. Jag provade att placera väv över modellen för att se 
mönstret i grova drag, men insåg att det var en bättre lösning att mäta varje 
sektion, och sedan sy prototyper. Med de geodesiska modellerna tänkte vi 
först placera stängerna på innertältet och ha yttertältet löst utanpå, som 
de flesta tält på marknaden har. Men Bosse tog med en prototyp ut, och 
när han lossade markpinnarna och tog av yttertältet blåste innertältet med 
stängerna iväg. Han insåg då att om han kunde göra det misstaget, då kunde 
även våra kunder göra det. Så vi återgick till att ha stängerna på yttertältet.

När datorer kom förändrades allt, och arbetet blev mycket lättare. Innan 

datorerna skrev jag detaljerade instruktioner, först för egen del, och sedan 
för våra tältmakare, på en skrivmaskin. Om det blev en ändring i instruk-
tionen var jag tvungen att skriva om hela dokumentet. På en dator kunde 
jag använda ett ordbehandlingsprogram, och effektiviteten, både min och 
företagets, ökade dramatiskt. På liknande sätt kunde jag använda datorn 
för att skapa ritningar för varje modell, något vi kunde ha som referens. 
Jag var tvungen att lära mig att göra dessa ritningar, och jag är fortfarande 
väldigt stolt över det. En del används fortfarande. Jag gick också en kurs 
för att lära mig att göra mönster, men den var inriktad mot kläder, så jag 
var tvungen att göra om allt för tält. Lyckligtvis var min lärare väldigt bra, 
så vi kunde lista ut hur.

Bosse och jag har alltid haft ett utmärkt samarbete. Han hade idéer om 
vilken modell vi skulle göra, hur den skulle passa in i modellprogrammet, hur 
mycket det skulle kosta, och så vidare. Han ansvarade för all planering. Jag 
tog hans idéer och förverkligade dem. Han arbetade ofta med olika material, 
och jag kom på lösningar till tälten. Jag minns när vi ville ha ett system med 
en justerbar stånghållarkopp i komposit och eftersom det inte fanns, fick 
vi skapa dem själva. Jag vet inte hur många versioner vi gick igenom. Jag 
ritade på datorn och sedan skickade vi det till Universitetet i Trondheim. De 
gjorde 3D prototyper (vilket inte var så vanligt på den tiden), sedan testade 
vi dem tills vi hittade den som fungerade bäst. En av de svåraste modellerna 
var Akto: en enda stång och de upplyfta hörnen innebar mycket arbete för 

att se om det kunde produceras. 
Jag gjorde 17 prototyper innan 
Bosse och jag var nöjda med såväl 
tältet som hur det skulle fungera 
i produktionen.

Jag tycker det är intressant 
att de två viktigaste förändring-
arna för vårt företag, datorise-
ringen och bytet från polyester 
till nylonväv, hjälpte med att lyfta 
våra individuella styrkor; Nylonet betydde lägre vikt utan att offra styrkan 
(och i kombination med vår Kerlonbeläggning, till och med ge ökad styrka), 
så Bosse kunde sträcka sina utvecklingsidéer ännu längre. Och datorn 
gav mig nödvändiga verktyg för att möta hans allt större planer, så att vi 
faktiskt kunde genomföra dem.

Vår försäljning ökade sta-
digt, och vi började växa ur vår 
tillverkning i Hackås. Vi visste 
att vi måste utöka, och vi hittade 
ställen i Sverige som kunde till-
verka innertält, men efterfrågan 
fortsatte att öka, och vi insåg att 
vi måste ha en fabrik på ett ställe 
för allt, en som kunde växa med 
oss. Vi övervägde Mexiko, och 
tittade naturligtvis på Kina, men 
arbetsförhållandena var hemska, 
och vi bestämde att vi inte kunde 
acceptera det. Bosse hade kikat på 
Baltikum och kände att Estland 
var bästa alternativet, och i slu-
tet av 90-talet började vi flytta 
vår tillverkning dit. Vi anställde 
Juta Heinvee, som fortfarande är VD för vår estländska verksamhet, med 
övergripande ansvar för att hitta lokaler och köpa in all utrustning och 
övervaka hela verksamheten. Jag lade upp samma system i Estland som 
jag hade gjort i Hackås, och det visade sig vara en bra lösning. Vi startade 
upp långsamt i Estland: bara att få igång fabriken i Rapla innebar mycket 
arbete, och alla tältmakare hade endast arbetat med kläder tidigare, och 
hade stora svårigheter att lära sig hantera de lätta vävar vi använde i våra 
tält. En av kvinnorna var så frustrerad att det var nära att hon inte kom 
tillbaka efter sitt första skift. Idag är hon en av arbetsledarna.

Mycket av uppbyggnaden av Hilleberg är sammanflätat med vår familj, 
och det har alltid känts helt naturligt hur vår familj och vårt företag växt 

samman. Alla beslut Bosse och 
jag tog baserades på om det var 
bra för familjen. När barnen var 
små, arbetade jag endast till kl 15, 
och gick sedan hem. När jag var 
på jobbet var jag helt fokuserad, 
och gjorde inget annat. Och sedan 
när jag var hemma, så var jag helt 
närvarande. Jag lät aldrig det ena 
inkräkta på det andra. När jag 

var borta mycket, på fabriken, först i Sverige och sedan i Estland, gjorde 
Bosse mer hemma. Och när han var borta och höll kurser för återförsäljare, 
vilket han ofta gjorde i början, gjorde jag mer. Vi arbetade aldrig övertid, 
och vi tog oss tid att åka på semester med barnen, två eller tre veckor per 
år plus att vi gjorde många vandringar i fjällen och skogen samt turer med 

kanot. Bosse brukar säga att vi 
aldrig haft några stora problem 
i företaget därför att vi aldrig 
försökt växa för snabbt och för 
att vi trott på oss själva. Detta är 
absolut sant. Vårt partnerskap, 
vår familj, och vårt företag var 
sammanlänkade grundstenar för 
våra liv, och varje del bidrog till 
den sammantagna framgången.

Bosse har alltid haft en 
mycket tydlig vision om hur tält 
ska vara, vilka material som fung-
erar bäst, och hur affärerna ska 
skötas. Jag har ett starkt sinne 
för logik. Jag kan se i vilken ord-
ning saker måste göras, och jag 
kan tänka ut lösningar. Våra barn 

ger oss glädje i denna helhet, en glädje över livet och för naturen som vi alla 
delar. Denna ”mix” har lett till den helt naturliga tillkomsten av ett företag 
som har vuxit till en sammansvetsad familj i sig, och den lika naturliga 
utvecklingen av tält som är rigoröst konstruerade men samtidigt med 
funktionalitet och kvalitet som vi verkligen har tänkt igenom.

Jag ser tillbaka på våra 50 år, och jag inser att vi i början var verkliga 
amatörer, men vi fann lösningar och vi växte. För egen del är jag mest stolt 
över att själv kunna skapa tält, utan att ha haft någon att fråga om hjälp. 
Och jag är ännu mer stolt över att vi – Bosse, jag, våra barn, vår personal, och 
våra kunder – byggt denna fantastiska enhet under 50 år som är Hilleberg, 
och att det är så vitalt och fullt av liv idag som det någonsin varit!

Här visas det första Hillebergtältet Keb upp, introducerat 1973.

Renate utbildar tältmakare på fabriken i Rapla, Estland, sent 90-tal.

Renate med sitt karaktäristiska leende och entusiasm på en produkt-clinic nyligen för Stalon XL.

År 1973 med slädhundarna Kanigjaqu och Gaia på Hoverberget i Jämtland testas en tidig kupol-
prototyp. Den klarade tyvärr inte kvalitets och funktions provet. Familjen och företaget. Renate, Petra, Rolf och Bo Hilleberg i ett Keron omkring 1980 (vänster), och i Saitaris 2021.

”
”Och jag är ännu mer stolt över att vi – Bosse, jag, våra 

barn, vår personal, och våra kunder – byggt denna fan-

tastiska enhet under 50 år som är Hilleberg, och att det 

är så vitalt och fullt av liv idag som det någonsin varit!

— Renate Hilleberg 
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Alla vikter är totalvikter 
som tältet är packat .

Unna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
2 .3 kg

Soulo BL   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
2 .8 kg

Soulo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
2 .4 kg

Akto .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
1 .7 kg

Jannu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
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  5 .0 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 .2 kg
Nallo 4 GT  3 .7 kg

Nallo 2 2 .4 kg
Nallo 3 2 .7 kg
Nallo 4 3 .1 kg

Nallo & Nallo GT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40
Kaitum 2 3 .2 kg
Kaitum 3 3 .5 kg
Kaitum 4 3 .9 kg

Kaitum 2 GT 3 .8 kg
Kaitum 3 GT 4 .2 kg
Kaitum 4 GT 4 .7 kg

Kaitum & Kaitum GT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38

Anjan 2 1 .8 kg
Anjan 3 2 .0 kg

Anjan 2 GT  2 .2 kg
Anjan 3 GT  2 .4 kg

Anjan & Anjan GT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  56

Nammatj & Nammatj GT .  .  .  .  .  .  .  .  .  24
Nammatj 2  3 .0 kg
Nammatj 3  3 .3 kg

Nammatj 2 GT 3 .8 kg
Nammatj 3 GT 4 .1 kg

Altai .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
Altai UL 4 .3 kg
Altai XP 5 .1 kg

Atlas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
Atlas Basic 11 .1 kg

Rogen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
2 .1 kg

Niak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
1 .8 kg

Anaris  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62
1 .4 kg

Enan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64
1 .2 kg

Stalon XL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72
Stalon XL Basic 26 kg

Allak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Allak 2   3 .3 kg
Allak3  3 .7 kg

Helags  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
Helags 2   2 .4 kg
Helags 3  2 .6 kg


