NIEUW IN HET ASSORTIMENT:
PAGODETENT EVENT SERIE 84
✓ Enige producent in NL
✓ Leverbaar uit voorraad
✓ Incl. constructieberekening

Vanuit TentVerkoop introduceren wij onze nieuwe
pagodetent! De Event Serie 84 kenmerkt zich door de
uitstekende kwaliteit en een moderne vormgeving.

✓ Vrijblijvend te bezichtigen

Bent u op zoek naar een pagodetent
met een eigentijds en uniek design?
Nieuw in ons assortiment is de pagodetent Event Serie 84.

De nieuwe pagodetent is verkrijgbaar in de afmetingen 4x4 meter of
5x5 meter met een zijwandhoogte
van 2.30 meter.

Deze pagodetent is voorzien van een
slimme constructie waardoor het
mogelijk is om naast zeilen zijwanden zeer eenvoudig kunststof wandpanelen, glaswanden en deuren te
plaatsen.

De pagodetenten zijn doorgaans leverbaar uit voorraad. Zoekt u pagodetenten met gekleurde dakzeilen?
De Event Serie 84 is op aanvraag
te bestellen in tientallen kleuren.
Informeer naar de levertijden van
gekleurde dakzeilen.

De pagodetent Event Serie 84 wordt
standaard verkocht in een oplage
van vijf stuks, voorzien van een
unieke transportbok.

Ontvangt u graag een persoonlijk
advies van één van onze adviseurs?
Neem dan contact met ons op!

“Een echte aanwinst voor ons assortiment met de strakke
uitstraling en de talloze mogelijkheden.”

DIVERSE UITVOERINGEN

PVC zeilen
zijwanden

Balie + banner

ABS kunststof
zijwanden + deur

Horizontale
glaswanden

PRIJS
5 x Pagodetent Event Serie 84 5x5m x 2.30m zh met transportbok voor €14.996,- (excl. BTW)
De set van vijf pagodetenten wordt geleverd in een handige transportbok. Met deze bok heeft u
alle benodigdheden binnen handbereik om de pagodetenten binnen korte tijd op te bouwen. De
pagodetenten worden standaard uitgeleverd met translucent dakzeilen, witte zeilen zijwanden en
een strakke aluminium omlijsting.
De pagode ES 84 is multifunctioneel. Zo is deze pagodetent makkelijk uit te breiden met een verkoopbalie en/of een bannerframe. De pagodetent ES 84 is daarom ideaal voor grote evenementen
en festivals!

Voordelen
pagodetent ES 84

✓Strakke aluminium omlijsting
✓ Pootprofiel harde wanden
geïntegreerd in de poot

✓ Snelle bevestiging van verkoopbalie
✓ Bannerframe snel opgebouwd

OVERIGE INFORMATIE
Speciaal voor de pagodetent ES 84 is er een transportbok
ontwikkeld waar vijf constructies voor pagodetenten inpassen.

2176

2322

4821

Met de transportbok bespaart u waardevolle ruimte tijdens
transport. Eenmaal op locatie heeft u alle benodigdheden
binnen handbereik. Deze bok is voorzien van functionele
vakken waar de onderdelen overzichtelijk opgeborgen kunnen worden.

4944

4978

4978

SPECIFICATIES
Windbelasting

87 km/uur (0.30 kN/m²)

Profiel

84/84/3 mm

Soort verbindingen

Gegalvaniseerd staal

Aluminium type

Geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium

Dak & zijwanden

Lichtdoorlatend 620 gr/m²
UV-bestendig en brandvertragend volgens:
DIN 4102-B1, M2; Bs 5438/7837 DIN

OPTIES
Dak

Opaque
Translucent
Transparant
Gekleurd
Custom Print

Zijwanden

Kunststof zijwanden
Glaswanden
Enkele of dubbele deuren

Vloer

Zwaarlast
Cassettes

Overige

Balie met zeil
Banner frame
Regengoot

Wilt u meer informatie of een
vrijblijvend gesprek?
Bel of mail ons gerust, wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Telefoon
E-mail		

(0172) 241206
info@tentverkoop.nl
tentverkoop.nl

/TentVerkoop

