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geschiedenis

Van Vugt Event Products B.V. is in 2007 opgericht door de 
broers Ronnie en Leon van Vugt. Ruim 20 jaar ervaring in 
de horeca- en evenementenbranche zorgden voor een 
duidelijke visie bij de oprichting van de groothandel. In de 
beginjaren richtte VVEP zich alleen op de verkoop van pro-
fessionele evenementtenten, om vervolgens stapsgewijs 
het assortiment uit te breiden met vouw- en stapelbaar 
meubilair, tafellinnen en andere horeca- en evenement-
producten. Sinds 2010 zijn wij bovendien exclusieve dealer 
van LP Tent Nederland.

huisvesting

Van Vugt Event Products is gestart in een gedeelde accom-
modatie met Van Vugt Verhuur, gevestigd in Lith. Omdat 
ons assortiment steeds meer uitbreidde, zijn we verhuisd 
naar een groter pand. Sinds 1 juli 2015 zijn wij gevestigd 
op het industrieterrein van Schaijk, waar we in januari 
2016 met trots een tweede magazijn in gebruik hebben 
genomen.
Door deze uitbreiding beschikken we tegenwoordig over 
ruim 1350 m2 opslagruimte. 
Daarnaast maken we gebruik van 120 m2 kantoorruimte en 
160 m2 showroom. Niet alleen textiel en meubilair kunt u 
in onze showroom komen bekijken, want in ons magazijn 
hebben we ruimte vrijgemaakt zodat u ook eenvoudig onze 
verschillende types vouwtenten kunt bekijken.

onze visie

Bij Van Vugt Event Products staan gebruiksgemak, duur-
zaamheid en efficiëntie voorop. Onze producten worden 
uit de praktijk ontwikkeld, waarbij rekening gehouden 
wordt met de wensen van onze klant. 
Doordat we werken met een uitgebreide voorraad, kunnen 
wij onze hoogwaardige producten snel leveren. Daarbij 
staan een eerlijke prijs en persoonlijke benadering voorop.
Bij een onverhoopt defect kunnen wij snel reageren door-
dat we voor elk product reserve-onderdelen op voorraad 
hebben.

Van Vugt Event Products bestaat uit een klein team, gericht 
op persoonlijk advies. Door jarenlange ervaring in de eve-
nementen- en horecabranche kennen wij de kneepjes van 
het vak en zijn we in staat met u mee te denken. Wij zullen 
alles in het werk stellen u tijdig van dienst te zijn met het 
juiste product.
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       6  horecameubilair

eigenschaPPen
Statafel

h hoogte

b x d breedte x diepte

doorsnede blad

gewicht

kleur poten

kleur blad

h

Ø

db

 h 110 cm

70 / 80 / 85 cm

11 / 12 kg

Wit / Hamerslag

comfort
Statafel

Pro - Pro ts
Statafel

 h 110 cm

85 cm

13 / 14 kg

Hamerslag

basic
Statafel

 h 110 cm

70 / 85 cm

11 / 13 kg

Wit / Zwart / Hamerslag

Pro TS

Met voetsteun

6-12 7-146-12

p. 34

Maten en kleuren zijn indicatief 
en kunnen afwijken



7statafels

festive
Statafel

suPer
Statafel

high
Statafel

budget
Statafel

Robuust High

Trompetvoet

h 110 cm

85 cm

14 kg

Hamerslag

h 110 cm

80 cm

9 kg

Zwart

h 110 cm

b x d 160 x 60 cm

25 kg

Hamerslag

h 110 cm

80 cm

Zwart / Zilver / Grijs / Hamerslag

Easy High

6-12 7-14

p. 33
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congres Pro 
Klaptafel

 horecameubilair

h 75 cm
b x d 120 x 80 / 160 x 80 / 180 x 80 cm

19 / 26 / 30 kg

Zwart

U-pootT-poot

8-15

p. 33

eigenschaPPen
Klaptafel

h hoogte

b x d breedte x diepte

doorsnede blad

gewicht

kleur poten

kleur blad

h

Ø

hdb

Maten en kleuren zijn indicatief 
en kunnen afwijken



9KlaPtafels

brabant
Klaptafel

h 76 cm

122 / 152 / 183 cm

20 / 25 / 34 kg

Zwart

h 76 cm

b x d
122 x 76 / 183 x 76 cm
200 x 76 / 150 x 150 cm
16 / 21 / 24 / 34 kg

Zwart

p. 33

8 7-25

p. 34
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eigenschaPPen
Klaptafel

h hoogte

b x d breedte x diepte

doorsnede blad

gewicht

kleur poten

kleur blad

h

Ø

hdb

Maten en kleuren zijn indicatief 
en kunnen afwijken

convent Pro 
Klaptafel

h 74 cm
b x d 120 x 80 / 140 x 80 / 160 x 80 / 180 x 80 cm

22 / 24 / 27 / 29 kg

Chroom

SX-pootT-poot

8-15

p. 33



11KlaPtafels

educatie multiPleX
Klaptafel

educatie blowmold
Klaptafel

h 74 cm
b x d 90 x 60 cm

9,2 kg

Zwart

h 53  - 74 cm
b x d 90 x 60 cm

6,5 kg

Zilver

30 25 8

symPosium
Klaptafel

h 75 cm
b x d 120 x 80 / 140 x 80 / 180 x 80 cm

18 / 22 / 28 kg

Zwart
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eigenschaPPen
Klaptafel

h hoogte

b x d breedte x diepte

doorsnede blad

gewicht

kleur poten

kleur blad

h

Ø

hdb

Maten en kleuren zijn indicatief 
en kunnen afwijken

blowmold Koffer
Klaptafel

blowmold
Klaptafel

h 71 / 74 cm

b x d 183 x 76 / 162 x 71 / 122 x 60 cm

10 / 14 / 16  kg

Zwart

h 74 cm

b x d 183 x 76 / 122 x 60 / 86 x 86 cm

152 cm

7 / 10 / 14 / 19 kg

Zwart

8
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bierbanKset
In verschillende maten

bierbanKset
Junior

tafel banK
 h 76 cm

b x d 220 x 50 / 60 / 70 / 80 cm
28 / 32 / 35 / 38 kg

Groen

 h 48 cm
b x d 220 x 25 cm

15 kg

Groen

tafel banK
 h 53 cm

b x d 110 x 39 cm
11,7 kg

Groen

 h 32,5 cm
b x d 110 x 19,5 cm

5,5 kg

Groen

Tafel en bank 30mm dik 

Verstevigde sluiti ng Frame uit één geheel

50cm

60cm

70cm

80cm

Gewalst staal 3,5 mm

p. 44

bierbanKen

10

p. 35

Gewalst staal 3,5 mm
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low
Terrastafel

blowmold
Terrastafel

Square

eigenschaPPen
Terrastafel

h hoogte

b x d breedte x diepte

doorsnede blad

gewicht

kleur poten

kleur blad

h

Ø

d

b

h 74 cm
b x d 70 x 70 cm

80 / 85 cm

11 kg

Hamerslag

h 75 cm

80 / 85 cm
Zwart / Hamerslag / 
Zilver / Grijs / Chroom

h 74 cm
b x d 86 x 86 cm

10 kg

Zwart

comfort
Terrastafel

Easy Low

Robuust Low

6-12 9

Maten en kleuren zijn indicatief 
en kunnen afwijken



15terrastafels

Pro
Terrastafel

PoPular
Terrastafel

Square

h 75 cm

80 cm

7 kg

Zwart

h 75 cm

85 cm

13 kg

Hamerslag

h 74 cm
b x d 70 x 70 / 115 x 70 cm

80 / 85 cm

11 / 12 / 16 kg

Hamerslag

h 75 cm
b x d 80 x 80 cm

8 kg

Aluminium

budget
Terrastafel

festive
Terrastafel

7-14 6-12 6-12

p. 33
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Chroom-beuken Hamerslag-zwart Hamerslag-beuken

trendy
Barkruk

 horecameubilair

eigenschaPPen
Barkruk

h hoogte

b x d breedte x diepte

zh zithoogte

gewicht

kleur poten

kleur zitting

h

d
b

zh

10 20

Chroom-zwart Chroom-wit

p. 33

h 100 cm zh 80 cm
b x d 46 x 46 cm 6 kg

Chroom / Hamerslag

p. 43

Maten en kleuren zijn indicatief 
en kunnen afwijken



17barKruKKen

square
Barkruk

cube
Barkruk

easy
Barkruk

PoPular
Barkruk

ghost
Barkruk

lounge
Barkruk

h 80 cm
b x d 35 x 35 cm

6 kg

Zilver

h 80 cm
b x d 35 x 35 cm

6 kg

Zilver

h 50 / 65 / 80 cm
b x d 35 x 35 cm

4 / 5 kg

RVS

h 77 cm
b x d 33 x 33 cm

5 kg

Zwart / Hamerslag / 
Zilver / Grijs / Chroom

zh 74 cm
b x d 53 x 44 cm

6 kg

Chroom

zh 74 cm
b x d 45 x 45 cm

6 kg

Hamerslag

10 10 10 10 10 

50 cm

80 cm

65 cm Polycarbonaat

6

Aluminium RVS



       18  horecameubilair

eigenschaPPen
Klapstoel

h hoogte

b x d breedte x diepte

zh zithoogte

gewicht

kleur poten

kleur zitting/rug

h

d

b

zh

PhoeniX
Klapstoel

titan
Klapstoel

50 50

p. 34
h 80 cm zh 45 cm

b x d 45 x 49 cm 3,2 kg

Zwart / Grijs / Wit / Chroom

h 80 cm zh 45 cm

b x d 45 x 50 cm 3,2 kg

Grijs / Chroom

Universeel koppelstuk

O
pti

 o
neel geïntegreerd koppelstuk

Maten en kleuren zijn indicatief 
en kunnen afwijken
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p. 34

wedding
Klapstoel

KlaPstoelen

PhoeniX deluXe
Klapstoel

sParta
Klapstoel

scholar
Klapstoel

30 30 30 25

h 87 cm zh 47 cm

b x d 45 x 50 cm 4,2 kg

Chroom

h 86 cm zh 44 cm

b x d 45 x 42 cm 4,2 kg

Zwart / Zilver

h 87 cm zh 44 cm

b x d 45 x 40 cm 3,5 kg

Zwart / Hamerslag

h 80 cm zh 45 cm

b x d 45 x 45 cm 5,8 kg

Zwart / Wit

Universeel koppelstuk
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eigenschaPPen
Stapelstoel

h hoogte

b x d breedte x diepte

zh zithoogte

gewicht

kleur poten

kleur zitting/rug

h

d
b

zh

elegance
Stapelstoel

h 81 cm zh 45 cm

b x d 44 x 46 cm 3,2 / 3,6 kg

h 80 cm zh 43 cm

b x d 49 x 51 cm 3,1 / 3,5 kg

Zitkussen

Met armleuning

june
Stapelstoel

8 10-30 8 10-30

Met armleuning

cliP
Stapelstoel

h 81 cm zh 44 cm

b x d 48 x 50 cm 4,2 kg

10 10-30

Maten en kleuren zijn indicatief 
en kunnen afwijken
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De beste kwaliteit 

staPelstoelen

stacKchair
Stapelstoel

elector
Stapelstoel

emPeror
Stapelstoel

Ve
rst

evigde zitti  ng met venti lati e

M

olded high density foam
 Ko

ppelstuk los verkrijgbaar

p. 35p. 35p. 35

Aluminium frame

h 93 cm zh 46 cm

b x d 44 x 51 cm 5,9 kg

Hamerslag

h 94 cm zh 48 cm

b x d 43 x 40 cm 5,5 kg

 Aluminium

h 94 cm zh 48 cm

b x d 43 x 40 cm 5,9 kg

 Aluminium

12 12 1210-30 10-18 10-182
jaar

2
jaar

2
jaar
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h 81 cm zh 45 cm

b x d 52 x 54 cm 3,5 kg

h 83 cm zh 45 cm

b x d 50 x 54 cm 2,6 kg

8 810-30 10-30

rome
Stapelstoel

fashion
Stapelstoel

h 82 cm zh 42 cm

b x d 48 x 53 cm 5,3 kg

Chroom

lolliPoP
Stapelstoel

10

ghost
Stapelstoel

h 83 cm zh 44 cm

b x d 48 x 53 cm 4,3 kg

Chroom

10
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h 76 cm zh 44 cm

b x d 46 x 51 cm 2,9 kg

h 84 cm zh 44 cm

b x d 50 x 51 cm 3,1 / 3,5 kg

h 88 cm zh 45 cm

b x d 50 x 55 cm 3 kg

8 8 810-30 10-30 10-30

denver
Stapelstoel

duKe
Stapelstoel

factory
Stapelstoel

Met armleuning
Kunststof coating

square
Stapelstoel

h 85 cm zh 45 cm

b x d 47 x 50 cm 3,1 kg

8 10-30

Aluminium
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Aluminium

 horecameubilair

mars
Stapelstoel

vanity
Stapelstoel

h 79 cm zh 47 cm

b x d 44 x 51 cm 2,7 kg

h 82 cm zh 44 cm

b x d 58 x 57 cm 3,4 kg

Aluminium

8 10-30 8 10-30

Aluminium

venus
Stapelstoel

bubble
Stapelstoel

h 79 cm zh 45 cm

b x d 44 x 51 cm 3,6 kg

h 85 cm zh 45 cm

b x d 54 x 50 cm 3,2 kg

Aluminium

8 810-30 10-30
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Aluminium

dauPhin
Stapelstoel

Prime
Stapelstoel

h 82 cm zh 44 cm

b x d 45 x 57 cm 2,7 / 3,4 kg

Aluminium

h 85 cm zh 44 cm

b x d 56 x 55 cm 2,8 kg

h 77 cm zh 44 cm

b x d 58 x 50 cm 4 kg

Zwart

8 151510-30 10-3010-30

Met armleuning

fleXy
Stapelstoel

staPelstoelen

Geïntegreerd koppelstuk
Aluminium

luna
Stapelstoel

h 80 cm zh 44 cm

b x d 56 x 55 cm 2,5 kg

Aluminium

8 10-30
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Mesh rug (zwart) Gestoffeerd

 horecameubilair

style
Stapelstoel

smart
Stapelstoel

congres
Stapelstoel

h 82 cm zh 45 cm

b x d 53 x 60 cm 6 kg

Zwart / Zilver / Chroom

h 82 cm zh 45 cm

b x d 53 x 60 cm 6 kg

Zwart / Zilver / Chroom

h 82 cm zh 45 cm

b x d 53 x 60 cm 6 kg

Zwart / Zilver / Chroom

10 10 1010-30 10-30 10-30

Gestof eerde zitti  ng Met armleuningMet armleuning

Phantom
Stapelstoel

h 78 cm zh 47 cm

b x d 49 x 50 cm 3 kg

Zilver

10 10-20

Se
mi-doorzichti ge kuip
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canteen
Stapelstoel

h 78 cm zh 47 cm

b x d 49 x 50 cm 3,3 kg

Zwart / Zilver / Chroom

10 10-20

bistrot
Stapelstoel

h 88 cm zh 45 cm

b x d 44 x 54 cm 2,9 kg

15 10-30
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noblesse
Afzetpaal

grandeur
Afzetpaal

avalon
Afzetpaal met lint

Kordon 
Afzetpaal met lint

 horecameubilair

 h 95 cm

5 / 30 cm

7,7 kg

 h 95 cm

5 / 31 cm

7,9 kg

 h 95 cm lint 2 m

5 / 31 cm

10,7 kg

 h 95 cm lint 2 m

5 / 31 cm

11,2 kg

p. 35

RVS poedercoatingRVS

16 16 16 16

A4 kaart-
houder

2
jaar

2
jaar

2
jaar

2
jaar



29afzetPalen

muurbevestigingsset
Afzetlint

muurbevestiging
Afzetkoord

viP 
Bannerset

luXe Koord afzetPaal 
RVS en RVS gold

velours Koord afzetPaal 
RVS en RVS gold

l 150 cm

lint 2 m

l 150 cm

h 95 cm
b 150 cm
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canteen
Kapstok met bank

fold uP
Kapstok

square
Kapstok

 horecameubilair

h 170 cm
b x d 125 x 35 cm

8

h 167 cm
b x d 50 x 50 cm

30

h 174 cm
b x d 183 x 62 cm

geen, hangers vereist

Chroom

eigenschaPPen
Kapstok

Maten en kleuren zijn indicatief 
en kunnen afwijken

h hoogte

b x d breedte x diepte

gewicht

aantal haken

kleur

db

h
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brasil
Kapstok

KaPstoKKen

garderobe
Kapstok

h 170 cm
b x d 122 x 54 cm

geen, hangers vereist

Chroom

h 200 cm
b x d 192 x 60 cm

25 kg

104

M

akkelijk op te bergen
Koppelstuk / 
paraplu-
houder

Makkelijk te 
transporteren
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grandeur 
Spreekgestoelte

elegance 
Spreekgestoelte

h 115 cm
b x d 50 x 60 cm

35 kg

h 117 cm
b x d 50 x 50 cm

12 kg

Walnoot Skai-leer

sPreeKgestoeltes horecameubilair



33transPort

multi trolley
Vervoert bijna alles!

Tot 9 klaptafels

Tot 20 krukken Tot 7 sta- of 
terrastafels

Hoge en lage sluiti ng

Versterkte bodem

Waterafvoer

Stevige wielen van Tente

Af opende bodemplaat

Tot 20 stackchairs

Bevesti g
ing voor spanband

h 126 cm
b x d 99 x 66 cm

Hamerslag
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buffet- en KlaPtafels 
Rechthoekig (uitschuifbaar)

KlaPstoel  
Titan en Phoenix

KlaPstoel 
Phoenix de Luxe en Scholar

KlaPstoel 
Weddingchair

KlaPtafels
Educatie

buffet- en KlaPtafels 
Rond

statafel
Klein

statafel
Groot

 horecameubilair

h 168 cm 20-25

b x d 125-208 x 78 cm Hamerslag

h 159 cm 50

b x d 99 x 46 cm Hamerslag

h 124 cm 8

b x d 80 x 75 cm Hamerslag

h 193 cm 30-33

b x d 108 x 46 cm Hamerslag

h 167 cm 25-30

b x d 93 x 63 cm Hamerslag

h 170 cm 25

b x d 91 x 47 cm Hamerslag

h 120 cm 5-10

b x d 97 x 63 cm Hamerslag

h 120 cm 10-20

b x d 127 x 97 cm Hamerslag
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staPelstoel 
Stackchair

afzetPalen 
Alle soorten, met ruimte voor koorden

bierbanKset 
Uitschuifbaar

wielen barKruK
Trendy

staPelstoel 
Stackchair 

staPelstoel
Elegance en June - Enkel

staPelstoel
Elegance en June - Dubbel

h 120 cm 30

b x d 97 x 63 cm Hamerslag

h 181 cm 30

b x d 95 x 66 cm Hamerslag

h 125 cm 12

b x d 50 x 68 cm Hamerslag

h 195 cm 16

b x d 127 x 76 cm Hamerslag

h 140 cm 30

b x d 152 x 87 cm Hamerslag

h 150 cm 10 sets

b x d 181 x 50-80 cm Hamerslag

h 150 cm 15

b x d 95 x 66 cm Hamerslag

Al onze transportkarren zijn voorzien van 
Tente of Torwegge wielen.

transPort
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tafelKleed - tafelloPer - servet
Katoen

damast
Katoen met satijnband

satijn 
Katoen

rustieK 
Katoen

WitWit Wit

Ivoor CremeGrey

RoseChampagne ChampagnePepper

OliveBamboo MousseLeaf

Ficelle FicellePesto

Havanna

Merlot

Kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken



39tafelKleden

tafelKleed - tafelloPer - servet
Polyester

classic
Polyester

zoya 
Polyester

line 
Polyester

lijnwaad 
Polyester

Wit WitWit Wit

Ivoor IvoorCreme Ivoor ChocoRood

Zwart

Champagne ChampagneChampagne Champagne Dark

Bamboo MousseAntraciet Ficelle Orange

Havanna

FicelleBruin

Dark

Wine

Dark

HavannaGroen

Choco

Aubergine

Bordeaux

Paars

Blauw

Donkerblauw

Zwart

Kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken
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De stretch statafel-
rokken passen op 
alle statafels met 
vier voetjes

statafelroK stretch 
Ø 80 - 85 - Inclusief topcover

statafelroK stretch rits
Ø 80 - 85 - Inclusief topcover

toPcover
Ø 60 - 85 - Sta- of terrastafel

statafelroK stretch
Ø 60 -70 - Inclusief topcover

Hoogte 110  - 115 cm
Ø blad 80  - 85 cm
Stof 90% Polyester, 10% Elastaan
Bedoeld voor Comfort, Basic, Pro (TS) en Festive

Ø blad 60  - 85 cm
Stof 90% Polyester, 10% Elastaan
Bedoeld voor Alle ronde sta- en terrastafels

Hoogte 110  - 115 cm
Ø blad 80  - 85 cm
Stof 90% Polyester, 10% Elastaan
Bedoeld voor Comfort, Basic, Pro (TS) en Festive

Hoogte 110  - 115 cm
Ø blad 60  - 70 cm
Stof 90% Polyester, 10% Elastaan
Bedoeld voor Comfort, Basic, Pro (TS) en Festive

tafellinnen
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statafelroK basic
Ø 80 - 85 - Met strik

statafelroK stretch cross
Ø 80 - 85 - Inclusief topcover

statafelroKKen

Hoogte 110  - 115 cm
Ø blad 80  - 85 cm
Stof 90% Polyester, 10% Elastaan
Bedoeld voor Comfort, Basic, Pro (TS) en Festive

Hoogte 110  - 115 cm
Ø blad 80  - 85 cm
Stof 100% Polyester
Bedoeld voor Comfort, Basic, Pro (TS) en Festive

Hoogte 110  - 115 cm
Ø blad 80  - 85 cm
Stof 90% Polyester, 10% Elastaan
Bedoeld voor Comfort, Basic, Pro (TS) en Festive

statafelroK surf
Ø 80 - 85
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terrastafelroK stretch 
Ø 80 - 85 - Inclusief topcover

terrastafelroK surf 
Ø 80 - 85 

Hoogte 75 cm
Ø blad 80  - 85 cm
Stof 90% Polyester, 10% Elastaan
Bedoeld voor Terrastafel

Hoogte 75 cm
Ø blad 80  - 85 cm
Stof 90% Polyester, 10% Elastaan
Bedoeld voor Terrastafel

terrastafelroKKen
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stoelhoes stretch
Stackchair

stoelhoezen

stoelhoes basic
Stackchair

toPcover
Barkruk Trendy

Stof 90% Polyester, 10% Elastaan
Bedoeld voor Stapelstoel Stackchair

Stof 90% Polyester, 10% Elastaan
Bedoeld voor Barkruk Trendy

Stof 100% Polyester
Bedoeld voor Stapelstoel Stackchair
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bierbanK coverset 
Stretch

bierbanK coverset 
Classic

tafelroK stretch
Inclusief topcover

tafellinnen

Afmeting blad 220 x 50 cm
Afmeting bank 220 x 25 cm
Stof 90% Polyester, 10% Elastaan
Bedoeld voor Bierbankset 50 cm breed

Afmeting blad 220 x 50 cm
Afmeting bank 220 x 25 cm
Stof 100% Polyester
Bedoeld voor Bierbankset 50 cm breed

Afmeting blad 122 x 76 / 183 x 76 cm
Stof 90% Polyester, 10% Elastaan
Bedoeld voor Alle tafels met genoemde afmeting, 

andere maten op aanvraag
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tafelroK surf tafelroK surf

tafelroKKen

tafelroK stretch
Inclusief topcover

Afmeting blad 183 x 76 / 122 x 76 cm
Stof 90% Polyester, 10% Elastaan
Bedoeld voor Alle tafels met genoemde afmeting, 

andere maten op aanvraag

Afmeting blad Ø 122 / 152 / 183 cm
Stof 90% Polyester, 10% Elastaan
Bedoeld voor Alle tafels met genoemde afmeting, 

andere maten op aanvraag

Afmeting blad Ø 122 / 152 / 183 cm
Stof 90% Polyester, 10% Elastaan
Bedoeld voor Alle tafels met genoemde afmeting, 

andere maten op aanvraag
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Accordeon 200% Butterfly 300%

Diamond 250% Dual height boxpleat 250% Plissé 180%

Plooimethoden

Boxpleat 250%

Bij het aanschafen van tafelrokken 
heeft u de keuze uit verschillende 

plooimethodes. Elke plooimethode 
creëert een andere sfeer in uw 

horecazaal, restaurant of bij uw eve-
nement. De benodigde hoeveelheid 
stof per plooimethode verschilt. Het 
percentage achter de plooimethode 

geeft aan hoeveel meter stof er 
nodig is voor een strekkende meter 

tafelrok. Standaard hanteren wij 
de plooi Boxpleat 250%. Wilt u een 
andere plooi, neem dan contact op 

met onze klantenservice.  
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combisKirting boXPleat 
Tafelkleed met rok (Boxpleat 250%)

buffetroK boXPleat 
Tafelskirting (Boxpleat 250%)

tafelroKKen

Afmeting blad Ø 122 / 152 / 183 cm
Hoogte 73 cm
Stof 100% Polyester
Bedoeld voor Alle tafels met genoemde afmeting, 

andere maten op aanvraag

Afmeting blad 122 x 76 / 183 x 76 cm
Hoogte 73 cm
Stof 100% Polyester
Bedoeld voor Alle tafels met genoemde afmeting, 

andere maten op aanvraag

Lengte 410 / 490 cm 
Hoogte 73 cm
Stof 100% Polyester
Bedoeld voor Alle tafels met hoogte 73 -76 cm



       48 PodiumroKKentafellinnen

PodiumroK 
Plain, zonder plooi

PodiumroK 
Boxpleat 250%

Lengte 410 cm
Hoogte 20 / 40 / 60 / 80 / 100 cm
Stof 100% Polyester
Bedoeld voor Podia

Lengte 410 cm
Hoogte 20 / 40 / 60 / 80 / 100 cm
Stof 100% Polyester
Bedoeld voor Podia
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1a
Tafelklem
15-20 mm blad
transparant / wit klittenband
per 25 stuks verpakt

1i
Tafelklem
15-30 mm blad
transparant / wit klittenband
per 25 stuks verpakt

4a draPierKlem
Drapierklem
drapierklem
transparant / wit klittenband
per 25 stuks verpakt

1c
Tafelklem
15-20 mm blad
transparant / wit klittenband
per 25 stuks verpakt

3a variabel
Tafelklem
15-20 mm blad met onderrand
transparant / wit klittenband
per 25 stuks verpakt

sKirting hanger 5a

per 25 stuks verpakt

1d
Tafelklem
21-26 mm blad
transparant / wit klittenband
per 25 stuks verpakt

3b variabel
Tafelklem
alle bladen zonder onderrand
transparant / wit klittenband
per 25 stuks verpakt

sKirting hanger 5b

per 25 stuks verpakt

1e
Tafelklem
15-20 mm blad
transparant / wit klittenband
per 25 stuks verpakt

3c variabel
Tafelklem
10-50 mm blad
transparant / wit klittenband
per 25 stuks verpakt

1b
Tafelklem
15-25 mm blad
transparant / wit klittenband
per 25 stuks verpakt

1j
Tafelklem
25-50 mm blad
transparant / wit klittenband
per 25 stuks verpakt

rol Klittenband

25 meter, 20 mm breed
zwart
vrouwelijk of mannelijk
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Easy Up tenten
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serie Profiel connectie borging schaarProfiel windbestendigheid gewicht afmeting tyPe doeK gebruiK normen garantie

eco
ECO330 - 3 x 3 m
ECO345 - 3 x 4,5 m
ECO360 - 3 x 6 m

Polyester 300 gr/m2 
Brandvertragend M2

Incidenteel 98 / 6 / EC standaard 1
jaar

Ø 32 mm Geïnjecteerd nylon Metaal 1,00 mm +50 km/u

s light
SL330 - 3 x 3 m
SL345 - 3 x 4,5 m
SL360 - 3 x 6 m

PVC Europees 380 gr/m2

Brandvertragend M2 

Polyester 300 gr/m2

Brandvertragend M2

Regelmatig 98 / 6 / EC standaard
1

jaar

Ø 40 mm Geïnjecteerd glasvezel Aluminium 1,10 mm +60 km/u

collective

COL330 - 3 x 3 m
COL345 - 3 x 4,5 m
COL440 - 4 x 4 m
COL360 - 3 x 6 m
COL480 - 4 x 8 m

PVC Europees 380 gr/m2

Brandvertragend M2 

PVC Basic 520 gr/m2

Brandvertragend M2

Polyester 300 gr/m2

Brandvertragend M2

Intensief EN13782 standaard
2

jaar

Ø 50 mm Metaal Aluminium 1,10 mm +70 km/u

XP

XP220 - 2 x 2 m
XP330 - 3 x 3 m
XP345 - 3 x 4,5 m
XP440 - 4 x 4 m
XP360 - 3 x 6 m
XP460 - 4 x 6 m

PVC Europees 380 gr/m2 
Brandvertragend M2

Dagelijks,
semi-permanent

CTS standaard
EN13782 standaard

5
jaar

Ø 42 mm met groeven Geïnjecteerd glasvezel Aluminium 1,20 mm +95 km/u

zP

ZP330 - 3 x 3 m
ZP345 - 3 x 4,5 m
ZP440 - 4 x 4 m
ZP360 - 3 x 6 m
ZP460 - 4 x 6 m
ZP660 - 6 x 6 m
ZP5 hexa - Ø 5 m
ZP6 hexa - Ø 6 m

PVC Europees 380 gr/m2

Brandvertragend M2
Dagelijks, 
praktisch permanent

CTS standaard
EN13782 standaard

5
jaar

Ø 50 mm met groeven Geïnjecteerd glasvezel Aluminium 1,25 mm 100 km/u

easy uP tenten
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serie Profiel connectie borging schaarProfiel windbestendigheid gewicht afmeting tyPe doeK gebruiK normen garantie

eco
ECO330 - 3 x 3 m
ECO345 - 3 x 4,5 m
ECO360 - 3 x 6 m

Polyester 300 gr/m2 
Brandvertragend M2

Incidenteel 98 / 6 / EC standaard 1
jaar

Ø 32 mm Geïnjecteerd nylon Metaal 1,00 mm +50 km/u

s light
SL330 - 3 x 3 m
SL345 - 3 x 4,5 m
SL360 - 3 x 6 m

PVC Europees 380 gr/m2

Brandvertragend M2 

Polyester 300 gr/m2

Brandvertragend M2

Regelmatig 98 / 6 / EC standaard
1

jaar

Ø 40 mm Geïnjecteerd glasvezel Aluminium 1,10 mm +60 km/u

collective

COL330 - 3 x 3 m
COL345 - 3 x 4,5 m
COL440 - 4 x 4 m
COL360 - 3 x 6 m
COL480 - 4 x 8 m

PVC Europees 380 gr/m2

Brandvertragend M2 

PVC Basic 520 gr/m2

Brandvertragend M2

Polyester 300 gr/m2

Brandvertragend M2

Intensief EN13782 standaard
2

jaar

Ø 50 mm Metaal Aluminium 1,10 mm +70 km/u

XP

XP220 - 2 x 2 m
XP330 - 3 x 3 m
XP345 - 3 x 4,5 m
XP440 - 4 x 4 m
XP360 - 3 x 6 m
XP460 - 4 x 6 m

PVC Europees 380 gr/m2 
Brandvertragend M2

Dagelijks,
semi-permanent

CTS standaard
EN13782 standaard

5
jaar

Ø 42 mm met groeven Geïnjecteerd glasvezel Aluminium 1,20 mm +95 km/u

zP

ZP330 - 3 x 3 m
ZP345 - 3 x 4,5 m
ZP440 - 4 x 4 m
ZP360 - 3 x 6 m
ZP460 - 4 x 6 m
ZP660 - 6 x 6 m
ZP5 hexa - Ø 5 m
ZP6 hexa - Ø 6 m

PVC Europees 380 gr/m2

Brandvertragend M2
Dagelijks, 
praktisch permanent

CTS standaard
EN13782 standaard

5
jaar

Ø 50 mm met groeven Geïnjecteerd glasvezel Aluminium 1,25 mm 100 km/u

overzicht
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•	 Voldoet aan 98/6/CE;
•	 Semi-brandvertragend doek;
•	 Windbestendigheid: + 50 km/u (bij juiste verankering).

eco
Easy up tent

easy uP tenten

Borging

Schaarprof elConnecti e

Prof el

De Eco-vouwtentenserie is speciaal ontwikkeld voor incidenteel- en privégebruik. 
De Eco-vouwtentenserie is uitgevoerd met metalen kokerprofelen en kunststof 
met glasvezel geïnjecteerde verbindingsstukken. Het hoofdprofel bestaat uit 
een vierkant 32 x 32 x 1,5 mm metalen profel. De scharen bestaan uit recht-
hoekige 27 x 15 x 1 mm metalen profelen. De Eco-vouwtentenserie heeft één 
jaar fabrieksgarantie op fabricagefouten. 

De Eco-vouwtentenserie is verkrijgbaar met Technitex® 300 gr/m2 nylonpolyester 
zeildoek. Het zeildoek is eenzijdig gecoat met fexibel waterbestendig PVC waardoor 
het zeildoek 100% lucht- en waterdicht is. Verder is het zeildoek UV bestendig. 

50 km/u

1
jaar

inhoud PaKKet

• Eco-frame;
• Zeildoek (top);
• Bevestigingsset;
• Draagtas;
• Beschermingshoes.

Muur Halve muur Deur (oprolbaar)Panorama (oprolbaar)
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ECO330 ECO345 ECO360

Afmeting 3 x 3 m 3 x 4,5 m 3 x 6 m

Nokhoogte 3,15 m 3,15 m 3,15 m

Muurhoogte 2,00 m  - 2,30 m 2,00 m  - 2,30 m 2,00 m  - 2,30 m

Oppervlakte 9 m2 13,50 m2 18 m2

Aantal benen 4 4 6

Aantal torpedo’s 1 2 3

Afmeting opgevouwen 158 x 24 x 24 158 x 24 x 32 158 x 26 x 42

Polyester 
300 gr/m² brandvertragend USA

Het Technitex® polyester doek is een nylon-
polyester zeildoek (300 gram nylon per m2) 
met een UV-beschermende, waterbestendige 
en fexibele eenzijdige PVC-coating die 100% 
lucht- en waterdicht en semi-brandvertragend 
is. 

• Vochtafstotend;
• Anti-rot.
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•	 Gemaakt voor semi-intensief gebruik;
•	 Muurhoogte 205 cm;
•	 Eén	jaar	garantie;
•	 Europese	veiligheidsnormaccreditatie;
•	 Keuze uit twee soorten zeildoek;
•	 Eenvoudige vergrendeling;
•	 Windweerstand 60 km/u (bij juiste verankering).

De S Light-vouwtentenserie is de perfecte lichtgewicht aluminium vouwtent en 
is speciaal ontwikkeld voor professioneel- en privégebruik. De S Light-vouwten-
tenserie bestaat uit geanodiseerde aluminiumprofelen, kunststof met glasvezel 
geïnjecteerde verbindingsstukken en RVS bouten. Het hoofdprofel bestaat uit 
een achthoekig 40 x 1,8 mm aluminium profel. De scharen bestaan uit een 
rechthoekig 23 x 15 x 1,1 mm aluminium profel. 

De S Light-vouwtentenserie is leverbaar in Europees M2 brandvertragend 380 
gr/m2 PVC zeildoek en polyester zeildoek. De S Light-tentenserie voldoet aan de 
Europese veiligheidsstandaard EN 13782 en de standaard CTS NV 1965. Op het 
frame zit één jaar fabrieksgarantie op fabricagefouten.

s light
Easy up tent

easy uP tenten

Borging

Schaarprof elConnecti e

Prof el

60 km/u

1
jaar

inhoud PaKKet

• S Light-frame;
• Zeildoek (top);
• Bevestigingsset;
• Draagtas;
• Beschermingshoes.

Muur Halve muur Deur (oprolbaar)Panorama (oprolbaar)
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SL330 SL345 SL360

Afmeting 3 x 3 m 3 x 4,5 m 3 x 6 m

Nokhoogte 3,15 m 3,15 m 3,15 m

Muurhoogte 1,80 m  - 2,00 m 1,80 m  - 2,00 m 1,80 m  - 2,00 m

Oppervlakte 9 m2 13,50 m2 18 m2

Aantal benen 4 4 6

Aantal torpedo’s 1 2 3

Opgevouwen (cm) 152 x 29 x 29 cm 152 x 29 x 37 cm 152 x 29 x 47 cm

Pvc europees 
380 gr/m² brandvertragend M2

Dit ultrasterke zeil van 380 gram PVC per m2 
is van Europees fabricaat en kent een hoge 
vezeldichtheid. Het doek is speciaal ontwor-
pen voor vouwtenten, dus zal fexibel blijven. 
Dit doek is M2-brandvertragend volgens de 
NFP 92503-standaard en is voorzien van een 
UV-beschermende laag met gladde fnish voor 
een extra duurzaam PVC doek.

• Anti-schimmel;
• Vochtafstotend;
• Anti-rot;
• Zoutbestendig.

Polyester 
300 gr/m² brandvertragend USA

Het Technitex® polyester doek is een nylon-
polyester zeildoek (300 gram nylon per m2) 
met een UV-beschermende, waterbestendige 
en fexibele eenzijdige PVC-coating die 100% 
lucht- en waterdicht en semi-brandvertragend 
is. 

• Vochtafstotend;
• Anti-rot.
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•	 Gemaakt voor intensief gebruik;
•	 Muurhoogte 220 cm;
•	 Twee	jaar	garantie;
•	 Europese	veiligheidsnormaccreditatie;
•	 Keuze uit drie soorten zeildoek;
•	 Maximale mechanische stabiliteit;
•	 Eenvoudige vergrendeling;
•	 Windweerstand 70 km/u (bij juiste verankering).

De Collective-vouwtentenserie is speciaal ontwikkeld voor de professionele ge-
bruiker. De Collective is uitgevoerd met een 50 x 2 mm geanodiseerd achthoekig 
aluminiumprofel, kunststof met glasvezel geïnjecteerde verbindingsstukken en 
RVS bouten. De Collective-tentenserie is leverbaar met een drietal zeildoeken: 
Europees M2 brandvertragend 380 gr/m2 PVC zeildoek, PVC Basic 520 gr/m2 
brandvertragend zeildoek en polyester zeildoek.

De Collective Easy Up tentenserie voldoet aan de Europese veiligheidsstandaard 
EN 13782 en de standaard CTS NV 1965 (sneeuw-  en windlast). Op het frame zit twee 
jaar fabrieksgarantie op fabricagefouten.

collective
Easy up tent

easy uP tenten

Borging

Schaarprof elConnecti e

Prof el

70 km/u

2
jaar

inhoud PaKKet

• Collective-frame;
• Zeildoek (top);
• Bevestigingsset;
• Draagtas;
• Beschermingshoes.

Muur Halve muur Deur (oprolbaar)Panorama (oprolbaar)
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COL330 COL345 COL440 COL360 COL480

Afmeting 3 x 3 m 3 x 4,5 m 4 x 4 m 3 x 6 m 4 x 8 m

Nokhoogte 3,15 m 3,15 m 3,15 m 3,15 m 3,15 m

Muurhoogte 1,90 m  - 2,05 m 1,90 m  - 2,05 m 1,90 m  - 2,05 m 1,90 m  - 2,05 m 1,90 m  - 2,05 m

Oppervlakte 9 m2 13,50 m2 16 m2 18 m2 32 m2

Aantal benen 4 4 4 6 6

Aantal torpedo’s 1 2 1 3 3

Opgevouwen (cm) 152 x 25 x 25 cm 152 x 31 x 31 cm 152 x 40 x 40 cm 158 x 31 x 41 cm 216 x 34 x 53 cm

Pvc basic 
520 gr/m² brandvertragend M2

Het PVC Basicdoek van Aziatisch fabricaat heeft 
een dichtheid van 520 gram PVC per m2. Het 
heeft een anti-UV-behandeling ondergaan en 
heeft een gladde fnish. Ook dit doek werkt 
M2-brandvertragend volgens de NFP 92503-
norm.

• Anti-schimmel;
• Vochtafstotend;
• Anti-rot;
• Zoutbestendig.

Polyester 
300 gr/m² brandvertragend USA

Het Technitex® polyester doek is een nylon-
polyester zeildoek (300 gram nylon per m2) 
met een UV-beschermende, waterbestendige 
en fexibele eenzijdige PVC-coating die 100% 
lucht- en waterdicht en semi-brandvertragend 
is.

• Vochtafstotend,
• Anti-rot.

Pvc europees 
380 gr/m² brandvertragend M2

Dit ultrasterke zeil van 380 gram PVC per m2 
is van Europees fabricaat en kent een hoge 
vezeldichtheid. Het doek is speciaal ontworpen 
voor vouwtenten, dus zal fexibel blijven. Dit 
doek is M2-brandvertragend volgens de NFP 
92503-standaard en is voorzien van een UV-
beschermende laag met gladde fnish voor een 
extra duurzaam PVC doek.

• Anti-schimmel;
• Vochtafstotend;
• Anti-rot;
• Zoutbestendig.
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•	 Gemaakt voor intensief gebruik;
•	 Uniek	aluminium	kederprofiel;
•	 Vijf	jaar	garantie;
•	 Europese	veiligheidsnormaccreditatie;
•	 M2 brandvertragend 380 gr/m2 PVC zeildoek;
•	 Maximale mechanische stabiliteit;
•	 Eenvoudige vergrendeling;
•	 Windweerstand 95 km/u (bij juiste verankering).

De XP-vouwtentenserie wordt wereldwijd gebruikt door professionals in de 
sportwereld. Of het nu gaat om de wereldtop van de supermoto, diverse teams 
uit de WRC (World Rally Championship), de FIA (Fédération Internationale de 
l’Automobile) of de fetsport, de XP Easy Up-serie is overal aanwezig dankzij haar 
gebruiksvriendelijkheid, duurzaamheid en veiligheid.

De XP vouwtentenserie is gebruiksvriendelijk door zijn unieke gepatenteerde 
kederprofel van 40 x 2 mm geanodiseerd aluminium. Hierdoor is het frame van de 
XP-serie niet alleen supersterk maar ook licht. In combinatie met het slimme borgsys-
teem bouwt u een XP-vouwtent al binnen 90 seconden op. De zijwanden van de XP-serie 
schuift u eenvoudig in het unieke kederprofel, zodat de zijwand vast zit in het been 
van de vouwtent en hierdoor niet naar binnen kan waaien. De XP Easy Up tenten serie 
voldoet aan de Europese veiligheidsstandaard EN 13782 en de standaard CTS NV 1965 
(sneeuwlast en windlast). Op het frame krijgt u vijf jaar garantie op fabricagefouten.

XP
Easy up tent

easy uP tenten

Borging

Schaarprof elConnecti e

Prof el

95 km/u

5
jaar

inhoud PaKKet

• XP-frame;
• Zeildoek (top);
• Bevestigingsset;
• Draagtas;
• Trolley.

Muur Halve muur Deur (oprolbaar)Panorama (oprolbaar)
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XP220 XP330 XP345 XP440 XP360 XP460

Afmeting 2 x 2  m 3 x 3 m 3 x 4,5 m 4 x 4 m 3 x 6 m 4 x 6 m

Nokhoogte 3,15 m 3,15 m 3,15 m 3,15 m 3,15 m 3,15 m

Muurhoogte 1,90 m  - 2,05 m 1,90 m  - 2,05 m 1,90 m  - 2,05 m 1,90 m  - 2,05 m 1,90 m  - 2,05 m 1,90 m  - 2,05 m

Oppervlakte 4 m2 9 m2 13,50 m2 16 m2 18 m2 24 m2

Aantal benen 4 4 4 4 6 4

Aantal torpedo’s 1 1 1 1 2 2

Opgevouwen (cm) 152 x 25 x 25 cm 152 x 31 x 31 cm 152 x 31 x 40 cm 205 x 40 x 40 cm 152 x 31 x 50 cm 205 x 35 x 50 cm

Pvc europees 
380 gr/m² brandvertragend M2

Dit ultrasterke zeil van 380 gram PVC per m2 
is van Europees fabricaat en kent een hoge 
vezeldichtheid. Het doek is speciaal ontworpen 
voor vouwtenten, dus zal fexibel blijven. Dit 
doek is M2-brandvertragend volgens de NFP 
92503-standaard en is voorzien van een UV-
beschermende laag met gladde fnish voor een 
extra duurzaam PVC doek.

• Anti-schimmel;
• Vochtafstotend;
• Anti-rot;
• Zoutbestendig.
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•	 Geschikt voor extreme weersomstandigheden;
•	 Uniek	aluminium	kederprofiel;
•	 Kabelspanningssysteem;
•	 Europese	veiligheidsnormaccreditatie;
•	 M2 brandvertragend 380 gr/m2 PVC zeildoek;
•	 Maximale mechanische stabiliteit;
•	 Eenvoudige vergrendeling;
•	 Openschuivende zijwanden;
•	 Windweerstand 100 km/u (bij juiste veranke-

ring).

De ZP vouwtentenserie is ontwikkeld voor semipermanent gebruik voor profes-
sionals die gebruiksvriendelijkheid, duurzaamheid en veiligheid hoog in het vaan-
del hebben staan. Een tent uit de ZP-serie is gebruiksvriendelijk door zijn snelle 
op- en afbouw tijd: een ZP vouwtent wordt al binnen 90 seconden opgezet.

De ZP is uitgevoerd met zijn unieke gepatenteerde 50 x 2 mm geanodiseerd 
aluminium kederprofel. De zijwanden van de ZP-serie schuift u eenvoudig in 
het kederprofel, zodat de zijwand vast zit in het been van de vouwtent. Met zijn 
hendel gaat de borging van het dak gemakkelijk en zonder moeite. De ZP Easy 
Up-tentenserie voldoet aan de Europese veiligheidsstandaard EN 13782 en de 
standaard CTS NV 1965. Op het frame zit vijf jaar fabrieksgarantie op fabricage-
fouten.

zP
Easy up tent

easy uP tenten

Borging (hendel)

Schaarprof elConnecti e

Prof el

100 km/u

5
jaar

inhoud PaKKet

• ZP-frame;
• Zeildoek (top);
• Bevestigingsset;
• Draagtas;
• Trolly.

Muur Halve muur Deur (oprolbaar)Panorama (oprolbaar)
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ZP330 ZP345 ZP440 ZP360 ZP460 ZP480 ZP660 ZP HEXA Ø5 ZP HEXA Ø6

Afmeting 3 x 3 m 3 x 4,5 m 4 x 4 m 3 x 6 m 4 x 6 m 4 x 8 m 6 x 6 m 5 m hexagon 6 m hexagon

Nokhoogte 3,60 m 3,60 m 3,60 m 3,60 m 3,60 m 3,60 m 3,60 m 3,60 m 3,60 m

Muurhoogte 1,97 m  - 2,20 m 1,97 m  - 2,20 m 1,97 m  - 2,20 m 1,97 m  - 2,20 m 1,97 m  - 2,20 m 1,97 m  - 2,20 m 1,97 m  - 2,20 m 1,97 m  - 2,20 m 1,97 m  - 2,20 m

Oppervlakte 9 m2 13,50 m2 16 m2 18 m2 24 m2 32 m2 36 m2 16,50 m2 24 m2

Aantal benen 4 4 4 6 4 6 8 6 6

Aantal torpedo’s 1 1 1 2 2 2 1 1 1

Opgevouwen (cm) 160 x 36 x 36 cm 158 x 39 x 45 cm 201 x 34 x 34 cm 160 x 36 x 66 cm 206 x 36 x 66 cm 216 x 34 x 53 cm 166 x 63 x 63 cm 152 x 61 x 45 cm 162 x 73 x 80 cm

Pvc europees 
380 gr/m² brandvertragend M2

Dit ultrasterke zeil van 380 gram PVC per m2 
is van Europees fabricaat en kent een hoge 
vezeldichtheid. Het doek is speciaal ontworpen 
voor vouwtenten, dus zal fexibel blijven. Dit 
doek is M2-brandvertragend volgens de NFP 
92503-standaard en is voorzien van een UV-
beschermende laag met gladde fnish voor een 
extra duurzaam PVC doek.

• Anti-schimmel;
• Vochtafstotend;
• Anti-rot;
• Zoutbestendig.
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voetPlaat basic
eco/s light/collective/xp/zp

toonbanK
xp/zp

Lest’O (water)zak
eco/s light/collective/xp/zp

vlaggenmast
xp/zp

hemel
eco/s light/collective/xp/zp

voetPlaat Pro
xp/zp

veranKeringsset
eco/s light/collective/xp/zp

grondbalK
xp/zp

IJzeren voetplaat voor het vastklikken van maxi-
maal vier tenten. De voetplaat weegt 15 kilo en 
kan met voetplaat Basic worden uitgebreid. 

Set bestaande uit haringen, spanbanden en 
haken. Hij is geschikt voor tenten met vier of 
zes benen.

Stapelbare ijzeren voetplaat van vijftien kilo. 
Kan gebruikt worden in combinatie met voet-
plaat Pro. 

35 cm brede aluminium toonbank. De toonbank 
wordt geleverd met een halve zijwand en een 
sterke opbergtas.

Deze (water)zak is gemaakt van PVC en is 
vulbaar met 45 liter water. Ledig gewicht: 900 
gram.

Vlaggenmast om een vlag aan het frame te 
bevestigen. De vlaggenmast is geschikt voor de 
XP- en ZP-series. 

Te gebruiken voor het vastzetten van zijwanden. 
De grondbalk is demontabel en zit in een PVC 
draagtas. 

Brandvertragende hemel gemaakt van polyester 
en lycra. De hemel is gemakkelijk te plaatsen in 
een vouwtent door middel van klittenband. 

easy uP tenten
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afstandhouder
eco/s light/collective/xp/zp

tochtstriP
xp/zp

Systeem om uw kabels in de vouwtent weg 
te werken. De klemmen worden geleverd per 
twintig stuks. 

Elektrische verwarming om in de torpedo van 
de vouwtent te plaatsen. Leverbaar in 1500 
watt en 2000 watt. 

Het ultieme systeem voor het opbergen van uw 
vouwtent. Uitgevoerd met twee bokwielen en 
twee zwenkwielen.  

Leverbaar in polyester en PVC. De koppelgoot 
zorgt voor een waterdichte koppeling tussen 
twee vouwtenten. 

Draaibare 10 watt buitenlamp met bevestigings-
systeem, geschikt voor XP- en ZP-serie. 

Zorgt voor een stabiele koppeling van twee 
vouwtenten. De afstandhouder is te gebruiken 
in combinatie met een tochtstrip. 

Binnenlamp bestaande uit vier 10 watt LED 
spots. Geschikt voor het midden van de tent, 
inclusief draagtas. 

Deze tochtstrip zorgt voor een wind- en wa-
terdichte koppeling tussen twee vouwtenten. 
Geschikt voor gebruik met afstandhouders. 

flight case
eco/s light/collective/xp/zp

KoPPelgoot
eco/s light/collective/xp/zp

led buitenlamP
xp/zp

Klemmen
xp/zp

verwarming
eco/s light/collective/xp/zp

led binnenlamP
eco/s light/collective/xp/zp
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De Starfull-tentserie is dankzij zijn vele opties de eyecatcher op elk evenement.

De Starfull-tentenserie kenmerkt zich door zijn snelle op- en afbouwtijd. Een
Starfull-tent wordt binnen 30 minuten opgezet door twee personen. Door zijn 
unieke draaihendel spant u het dak van de Starfull-tent snel en zonder enige moeite. 
De Starfull is compact en draagbaar, zodat de hij gemakkelijk op moeilijk bereikbare 
plekken op te bouwen is. Het doek is gemaakt van brandvertragend PVC. 

De Starfull is bij uitstek geschikt als promotietent, receptietent en beursstand, maar
ook als ideale verhuurtent. 

Natuurlijk kunnen wij de Starfull volledig naar uw wensen bedrukken! 

starfull

•	 Gemaakt voor intensief gebruik;
•	 Muurhoogte 205 cm;
•	 Eén	jaar	garantie;
•	 Europese	veiligheidsnormaccreditatie;
•	 M2 brandvertragend 380 gr/m2 PVC 

zeildoek;
•	 Eenvoudige vergrendeling;
•	 Windweerstand 60 km/u (bij juiste veran-

kering). 

GrondpinDraaihendel

80 km/u

1
jaar

inhoud PaKKet

mogelijKe zijwanden

• Centrale paal;
• Grondpinnen;
• Zeildoek;
• Versterkte draagtas;
• Touwenset.
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ST900 ST1300 ST1700

Diameter Ø 9 m Ø 13 m Ø 17 m

Gewicht 45 kg 66 kg 77 kg

Hoogte totaal 5 m 5,1 m 5,9 m

Hoogte doorgang 2,28 m 2,28 m 2,28 m

Oppervlakte 20 m2 40 m2 80 m2

Staanplaatsen 20 70 138

Diameter mast Ø 65 mm Ø 65 mm Ø 100 mm

Pvc europees 
380 gr/m² brandvertragend M2

Dit ultrasterke zeil van 380 gram PVC per m2 
is van Europees fabricaat en kent een hoge 
vezeldichtheid. Het doek is speciaal ontworpen 
voor vouwtenten, dus zal fexibel blijven. Dit 
doek is M2-brandvertragend volgens de NFP 
92503-standaard en is voorzien van een UV-
beschermende laag met gladde fnish voor een 
extra duurzaam PVC doek.

• Anti-schimmel;
• Vochtafstotend;
• Anti-rot;
• Zoutbestendig.

Polyester 
300 gr/m² brandvertragend USA

Het Technitex® polyester doek is een nylon-
polyester zeildoek (300 gram nylon per m2) 
met een UV-beschermende, waterbestendige 
en fexibele eenzijdige PVC-coating die 100% 
lucht- en waterdicht en semi-brandvertragend 
is.  

• Vochtafstotend,
• Anti-rot.
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Elegant vormgegeven, eenvoudig en snel op te blazen, met 
het grootst bedrukbare oppervlakte op een tent ooit. Dat zijn 
eigenschappen van onze nieuwe serie opblaasbare tenten. 

De opblaasbare Airtent heeft een frame dat bestaat uit vier ro-
buuste staanders die gemaakt zijn van 740 gr/m2 brandvertra-
gend PVC. Het bovendoek is verkrijgbaar in drie verschillende
zeildoeken: PVC Unique, polyester en Ristop. Alle drie de zeil-
doeken zijn volledig bedrukbaar met uw afbeeldingen, logo’s 
en teksten. 

airtent
Afdak (opti oneel)

Overdrukventi elVenti el

Beveti gingsankers

1
jaar

inhoud PaKKet

• Airtent;
• Manuele pomp;
• Draagtas;
• Touwenset;
• Reparatiekit;
• Installatie-instructies.

mogelijKe zijwanden
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AIRTENT 3x3m AIRTENT 4x4m AIRTENT 5x5m AIRTENT 6x6m

Gewicht 22 kg 26 kg 37 kg 45 kg

Hoogte totaal 2,6 m 3,1 m 3,4 m 4 m

Hoogte doorgang 2 m 2,1 m 2,2 m 2,5 m

Breedte doorgang 2,8 m 3,8 m 4,8 m 5,8 m

Oppervlakte 7,9 m2 11,3 m2 18,8 m2 28,4 m2

Diameter buis 0,3 m 0,35 m 0,4 m 0,45 m

Dit ultrasterke zeil van 380 gram PVC per m2 
is van Europees fabricaat en kent een hoge 
vezeldichtheid. Het doek is speciaal ontworpen 
voor vouwtenten, dus zal fexibel blijven. Dit 
doek is M2-brandvertragend volgens de NFP 
92503-standaard en is voorzien van een UV-
beschermende laag met gladde fnish voor een 
extra duurzaam PVC doek.

• Anti-schimmel;
• Vochtafstotend;
• Anti-rot;
• Zoutbestendig.

Pvc europees 
380 gr/m² brandvertragend M2

Polyester 
300 gr/m² brandvertragend USA

Het Technitex® polyester doek is een nylon-
polyester zeildoek (300 gram nylon per m2) 
met een UV-beschermende, waterbestendige 
en fexibele eenzijdige PVC-coating die 100% 
lucht- en waterdicht en semi-brandvertragend 
is. 

• Vochtafstotend;
• Anti-rot.

ristoP 
124 gr/m2 brandvertragend M2

Dit lichtgewicht, hoge kwaliteit nylon Ristop 
zeildoek is oorspronkelijk ontwikkeld voor 
parachutes en heteluchtballonnen en nu ook 
verkrijgbaar op onze airtent. Dit zeildoek is UV-
beschermend, 100% lucht- en waterdicht en 
M2-brandvertragend. 

• Anti-schimmel;
• Vochtafstotend;
• Anti-rot.

Dit ultrasterke zeil van 740 gram PVC per m2 is 
van Europees fabricaat en kent een hoge
vezeldichtheid. Het zeil is luchtdicht. 

• Anti-schimmel;
• Vochtafstotend;
• Anti-rot;
• Zoutbestendig.

Pvc tubes 
740 gr/m² brandvertragend M2
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reclamebogen 

inhoud PaKKet

Met de multifunctionele Airtight reclame- of welkomstbogen bent u de 
eyecatcher op elk event. U kunt bij de start of fnish opvallend voor de dag 
komen met uw bedrijfslogo, levensgroot op onze reclameboog. Dat is pas 
echt doeltrefende reclame.

Onze reclamebogen zijn er in vier modellen: Classic, Dual, Circle en 
Square. Ieder reclameboogmodel is verkrijgbaar in de breedtes vier, zes, 
acht of tien meter. 

De reclamebogen worden gemaakt van hoogwaardig PVC, dat luchtdicht is 
en een hoge vezeldichtheid heeft. 

Wij maken reclamebogen volledig volgens uw voorkeuren. Neem hiervoor 
contact op met ons verkoopteam. Over het algemeen hebben wij de 
volgende input nodig: het model van uw keuze, kleuren, bedrijfslogo’s, 
afbeeldingen en teksten. Nadat wij deze ontvangen hebben gaan onze 
grafsche designers voor u aan de slag en maken voor u een ontwerp. Het 
ontwerp stellen wij bij tot u hiermee akkoord bent. 

• Reclameboog;
• Manuele pomp;
• Draagtas;
• Touwenset;
• Reparatiekit;
• Installatie-instructies.

Pvc tubes 
740 gr/m² brandvertragend M2

Dit ultrasterke zeil van 740 gram PVC per m2 is 
van Europees fabricaat en kent een hoge
vezeldichtheid. Het zeil is luchtdicht. 

• Anti-schimmel;
• Vochtafstotend;
• Anti-rot;
• Zoutbestendig.

1
jaar
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GC4M GC6M GC8M GC10M

Breedte doorgang 4 m 6 m 8 m 10 m

Hoogte doorgang 3,2 m 4,5 m 4,8 m 5,5 m

Gewicht 22 kg 36 kg 54 kg 80 kg

Diameter buis 0,5 m 0,6 m 0,8 m 1,0 m

Printbaar opp. zij 2,80 x 0,37 m 4,05 x 0,49 m 4,25 x 0,74 m 4,85x 0,99 m

Printbaar opp. top 3,40 x 0,37 m 5,30 x 0,49 m 7,10 x 0,74 m 8,90 x 0,99 m

Printbaar opp. midden - - - -

GR4M GR6M GR8M GR10M

Breedte doorgang 4 m 6 m 8 m 10 m

Hoogte doorgang 3,2 m 4,5 m 4,8 m 5,5 m

Gewicht 19 kg 29 kg 43,5 kg 63,5 kg

Diameter buis 0,5 m 0,6 m 0,8 m 1,0 m

Printbaar opp. zij 0,97 x 0,42 m 1,54 x 0,60 m 2,02 x 1,16 m 2,54  x 1,31 m

Printbaar opp. top 1,92 x 0,46 m 3,04 x 0,69 m 4,07 x 0,89 m 5,11 x 1,06 m

Printbaar opp. midden - - - -

G5C4M G5C6M G5C8M G5C10M

Breedte doorgang 4 m 6 m 8 m 10 m

Hoogte doorgang 3,2 m 4,5 m 4,8 m 5,5 m

Gewicht 21 kg 31 kg 46 kg 67 kg

Diameter buis 0,5 m 0,6 m 0,8 m 1,0 m

Printbaar opp. zij 2,00 x 0,37 m 3,10 x 0,49 m 3,00 x 0,74 m 3,45 x 0,99m

Printbaar opp. top 1,17 x 0,37 m 1,4 x 0,49 m 2,30 x 0,74 m 2,88 x 0,99 m

Printbaar opp. midden 2,09 x 0,37 m 3,65 x 0,49 m 4,12 x 0,74 m 5,07 x 0,99 m

G5CD4M G5CD6M G5CD8M G5CD10M

Breedte doorgang 4 m 6 m 8 m 10 m

Hoogte doorgang 3,2 m 4,5 m 4,8 m 5,5 m

Gewicht 45 kg 70 kg 101 kg 144 kg

Diameter buis 0,5 m 0,6 m 0,8 m 1,0 m

Printbaar opp. zij 2,00 x 0,37 m 3,10 x 0,49 m 3,00 x 0,74 m 3,45 x 0,99m

Printbaar opp. top 1,17 x 0,37 m 1,4 x 0,49 m 2,30 x 0,74 m 2,88 x 0,99 m

Printbaar opp. midden 2,09 x 0,37 m 3,65 x 0,49 m 4,12 x 0,74 m 5,07 x 0,99 m

circle 
Reclameboog

square
Reclameboog

classic 
Reclameboog

dual 
Reclameboog
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1002 1003 5302 5303

Diameter buis 1 m 1 m 0,53 m 0,53 m

Hoogte 2 m 3 m 2 m 3 m

Materiaal PVC 740 gr/m2 brandvertragend M2

cubcom150 cubcom200 cubcom300

Afmeting 1,5 x 1,5 m 2 x 2 m 3 x 3 m

Materiaal PVC 740 gr/m2 brandvertragend M2

Een mooie Airtight reclametotem aan de ingang van uw bedrijf of aan de 
rand van de parkeerplaats van uw evenement, zorgt ervoor dat uw bedrijf 
of product direct opvalt bij bezoekers. Een reclametotem is het beste visite-
kaartje voor uw bedrijf.

De reclametotems zijn gemaakt van 740 gram PVC per m2 en zijn lucht-
dicht.

Wij maken reclametotems volledig volgens uw voorkeuren. Neem hiervoor 
contact op met onze verkoopafdeling. Nadat wij uw input hebben ontvan-
gen gaan onze grafsche designers voor u aan de slag voor een ontwerp. 
Het ontwerp stellen wij bij tot u hiermee akkoord bent. 

Een mooie reclamekubus in de hal van uw bedrijf of als reclameobject op 
uw evenement, zorgt ervoor dat uw bedrijf of product direct opvalt bij 
bezoekers. 

De kubussen worden gemaakt van 740 gram PVC per m2, en zijn luchtdicht. 
Bovendien zijn er verschillende afmetingen beschikbaar.  

Wij maken reclamekubus volledig volgens uw voorkeuren. Neem hiervoor 
contact op met onze verkoopafdeling. Nadat wij uw voorkeuren ontvangen 
hebben gaan onze grafsche designers voor u aan de slag en maken voor u 
een ontwerp. Het ontwerp stellen wij bij tot u hiermee akkoord bent. 

cube
Reclamekubus

totem
Reclametotem

Pvc tubes 
740 gr/m² brandvertragend M2

Dit ultrasterke zeil van 740 gram PVC per m2 is 
van Europees fabricaat en kent een hoge
vezeldichtheid. Het zeil is luchtdicht. 

• Anti schimmel;
• Vochtafstotend;
• Anti-rot;
• Zoutbestendig.
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Metalen gewicht, voorzien van kabels en kara-
bijnhaken. Gewicht: 20 kg.

Te gebruiken voor het opblazen van één of twee 
totems. De pomp blaast 800 l/min. Heeft een 
wattage van 750W.

Gewicht van fexibel PVC, geschikt voor opblaas-
bare producten. Heeft een capaciteit van 40 
liter. 

Geschikt voor veelvuldig en snel opblazen 
van producten. Heeft een voltage van 230V 
en blaast 1800 l/min. Heeft een wattage van 
1000W.

Heeft een volume van 2 x 2500 cc. De pomp is 
21 x 12 x 47 cm groot.

Geschikt voor veelvuldig en snel opblazen 
van producten. Heeft een voltage van 230 V 
en blaast 1800 l/min. Heeft een wattage van 
1000W.

Kan overal in een auto gebruikt worden. Heeft 
een voltage van 12V en gebruikt maximaal 
45-60A.

Flightcase voor elektrische pomp GT2, GT4 en 
GT4R.

ballast zaK
IB40L

eleKtrische PomP 1000w
GT4 AP2000

handPomP
MP4000

eleKtrische PomP 
met regulator
GT4R AP-R2000

ballast
ATBP20

eleKtrische PomP 750w 
GT2

12v PomP
GT0

flightcase voor PomP
FCPU
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Berlin 3x3 Berlin 4x4 Berlin 5x5 Berlin 6x6

Afmeting 3 x 3 m 4 x 4 m 5 x 5 m 6 x 6 m

Nokhoogte 4,25 m 4,55 m 4,85 m 4,85 m

Muurhoogte 2,25 m 2,25 m 2,25 m 2,25 m

Oppervlakte 9 m2 16 m2 25 m2 36 m2

Type zeildoek PVC 750 gr/m2 opaque brandvertragend M2

Pagodetenten

Pagodetent Berlin is de professionele pagodetent voor de 
verhuurbranche. De pagodetent Berlin is ontwikkeld om snel 
te (de)monteren zonder dat u daarbij een trap nodig heeft. 
Dit kan dankzij de unieke knikpoten in de tent. U bouwt de 
pagodetent op buikhoogte op, zodat u niet gebukt de tent in 
elkaar hoeft te zetten. De pagodetenten uit de Berlin-serie 
zijn zo ontworpen dat alle standaard onderdelen voor de di-
verse afmetingen door elkaar heen gebruikt kunnen worden.

Standaard wordt de pagodetent Berlin geleverd met vier 
zijwanden en een dak van niet lichtdoorlatend 750 gr/m² 
PVC opaak zeildoek. Wilt u de pagodetent Berlin bezichtigen 
of zelf een keer opbouwen? Dan bent u natuurlijk van harte 
welkom op ons demoterrein.
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berlin
Pagodetent

•	 Brandcertificaten	zeildoek	aanwezig;
•	 Constructieboek	aanwezig;
•	 Gehele tent uitgevoerd met niet 

lichtdoorlatend 750 gr/m² PVC opaak 
zeildoek;

•	 Zijwanden in het midden deelbaar via 
trucksysteem;

•	 Drie zijwanden uitgevoerd met ieder 
twee Franse vensters;

•	 Er worden zes grondankers meegeleverd;
•	 Stormbestendig frame is te plaatsen op 

elke ondergrond;
•	 Ook voor (semi-)permanent gebruik 

toepasbaar.

berlin
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Pagodetent Paris is de ideale pagodetent voor een locatie waar-
bij de hoogte van belang is.

De pagodetent Paris is ontwikkeld voor locaties waarbij het dak 
niet te hoog mag zijn. De pagodetent is gemaakt om snel te 
plaatsen en af te breken.

U bouwt de pagodetent op buikhoogte op zodat u niet gebukt 
de tent in elkaar hoeft te zetten.

De pagodetent Paris is leverbaar in de afmetingen 3 x 3 m, 
4 x 4 m, 5 x 5 m en 6 x 6 m. De tent is gemaakt van 750 gram 
PVC per m2, en is brandvertragend. De Pagodetent Paris is 
leverbaar in diverse kleuren, met verschillende sluitingen en 
uitvoeringen.

Paris
Pagodetent

Paris 3x3 Paris 4x4 Paris 5x5 Paris 6x6

Afmeting 3 x 3 m 4 x 4 m 5 x 5 m 6 x 6 m

Nokhoogte 3,25 m 3,45 m 3,65 m 3,75 m

Muurhoogte 2,25 m 2,25 m 2,25 m 2,25 m

Oppervlakte 9 m2 16 m2 25 m2 36 m2

Type zeildoek PVC 750 gr/m2 opaque brandvertragend M2

•	 Zeildoek naar wens;
•	 Vensters en openingen naar uw wens;
•	 Brandcertificaten	zeildoek;
•	 Eventueel	constructieboek	pagodetent	

Paris;
•	 Er worden vier grondankers meegele-

verd;
•	 Stormbestendig frame is te plaatsen op 

elke ondergrond;
•	 Ook voor (semi-)permanent gebruik.

Paris
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De zeshoekige pagodetent Hexagon is ontwikkeld om met de 
pagodetent Berlin een uniek tentendorp te creëren. Net zoals al 
onze pagodetenten is de pagodetent Hexagon uitgevoerd met 
unieke knikpoten, maar u kunt ook pagodetenten met vaste 
poten aanschafen. 

Met de knikpoten bouwt u de pagodetent op buikhoogte op, 
zodat u niet gebukt de tent in elkaar hoeft te zetten. Al onze 
pagodetenten zijn zo ontworpen dat alle standaard onderdelen
voor diverse afmetingen door elkaar heen gebruikt kunnen 
worden.

De pagodetent Hexagon is leverbaar met een segmentlengte 
van 3 meter (23,5 m2), 4 meter (41,5 m2) en 5 meter (65 m2). 
Standaard wordt de pagodetent Hexagon geleverd met zes
zijwanden en een dak vervaardigd van niet lichtdoorlatend 750 
gr/m² PVC opaak zeildoek.

heXagon
Pagodetent

Hexagon 3 Hexagon 4 Hexagon 5

Afmeting zeshoek 3 m zeshoek 4 m zeshoek 5 m

Nokhoogte 4,85 m 5,35 m 5,85 m

Muurhoogte 2,25 m 2,25 m 2,25 m

Oppervlakte 23,40 m2 41,50 m2 67 m2

Type zeildoek PVC 750 gr/m2 opaque brandvertragend M2

Pagodetenten

•	 Brandcertificaten	zeildoek	aanwezig;
•	 Constructieboek	pagodetent	aanwezig;
•	 Gehele tent uitgevoerd met niet 

lichtdoorlatend 750 gr/m² PVC opaak 
zeildoek;

•	 Zijwanden in het midden deelbaar via 
trucksysteem;

•	 Drie zijwanden uitgevoerd met ieder 
twee Franse vensters;

•	 Er worden zes grondankers meegeleverd;
•	 Stormbestendig frame is te plaatsen op 

elke ondergrond;
•	 Ook voor (semi-)permanent gebruik 

geschikt.

heXagon
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PagodedorP
Gekoppelde pagodetenten

PagodedorP

In het ontwerp van onze pagodetenten en aluhallen hebben 
wij zo veel mogelijk uniformiteit toegepast. Dit zorgt ervoor 
dat u verschillende onderdelen van onze professionele ten-
ten onderling kunt uitwisselen, zodat u fexibel en efficiënt 
kunt werken. 

Door gebruik te maken van koppelgoten en tochtstrips 
kunt u elk model pagode wind- en waterdicht aan elkaar 
koppelen.
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brussel square
Pagodetent

Pagodetent Brussel is de ultieme uitgiftetent en verkoop-
stand voor ieder event. De pagodetent Brussel Square is, 
zoals zijn naam al doet vermoeden, uitgevoerd met een vier-
kante constructie en leverbaar in de volgende afmetingen: 2 
x 2 meter (4 m2), 2,5 x 2,5 meter (6,25 m2) en 3 x 3 meter (9 
m2). Natuurlijk kunt u deze pagodetent volledig aanpassen 
naar uw wensen. De tent is gemaakt van 750 gram brandver-
tragend PVC per m2. 

In overleg met u produceren wij graag deze pagodetent vol-
ledig op maat met de gewenste kleuren, grafsche afwerkin-
gen en afmetingen. De Square is geproduceerd in Europa en 
voldoet aan alle Europese normeringen.

Brussel 2x2 Brussel 2,5x2,5 Brussel 3x3

Afmeting 2 x 2 m 2,5 x 2,5 m 3 x 3 m

Nokhoogte 3,15 m 3,25 m 3,35 m

Muurhoogte 2,30 m 2,30 m 2,30 m

Oppervlakte 4 m2 6,25 m2 9 m2

Type zeildoek PVC 750 gr/m2 opaque brandvertragend M2

Pagodetenten

•	 Tentdoek: 750 gr/m2	opaak	merk	Sattler	
Oostenrijk;

•	 6 Franse vensters verdeeld over twee 
zijwanden;

•	 Alle zijwanden in het midden deelbaar;
•	 Er worden zes grondankers meegeleverd;
•	 De	tent	heeft	alle	benodigde	brandcerti-

ficaten;
•	 Bouwboek	optioneel.

brussel
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brussel heXagon
Pagodetent

Pagodetent Brussel Hexa is de ultieme uitgiftetent en ver-
koopstand voor ieder event. De pagodetent is uitgevoerd 
met een zeshoekige constructie en is leverbaar in de 
volgende afmetingen: 2 x 2 meter (4 m2), 2,5 x 2,5 meter 
(6,25 m2) en 3 x 3 meter (9 m2). De pagodetent Brussel 
Hexa is leverbaar met een zijwandlengte van 2 meter 
(10,5 m2), 2,5 meter (16,3 m2) en 3 meter (23,4 m2). De 
tent is gemaakt van 750 gram PVC per m2. 

Natuurlijk kunt u deze pagodetent volledig aanpassen 
naar uw wensen. In overleg met u produceren wij graag 
deze pagodetent volledig op maat met de gewenste kleu-
ren, grafsche afwerkingen en afmetingen.

Brussel hex 2 Brussel hex 2,5 Brussel hex 3

Afmeting zeshoek 2 m zeshoek 2,5 m zeshoek 3 m

Nokhoogte 3,25 m 3,45 m 3,55 m

Muurhoogte 2,30 m 2,30 m 2,30 m

Oppervlakte 10,5 m2 16,50 m2 23,40 m2

Type zeildoek PVC 750 gr/m2 opaque brandvertragend M2

•	 Tentdoek: 750 gr/m2	opaak	merk	Sattler	
Oostenrijk;

•	 6 Franse vensters verdeeld over twee 
zijwanden;

•	 Alle zijwanden in het midden deelbaar;
•	 Er worden zes grondankers meegeleverd;
•	 De	tent	heeft	alle	benodigde	brandcerti-

ficaten;
•	 Bouwboek	optioneel.
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aluhallen
London - Hamburg - Monaco

London 4m London 5m London 6m London 8m London 10m Hamburg 10m Hamburg 12,5m Hamburg 15m Monaco 17,5 m Monaco 20 m Monaco 25 m

Afmeting 4 m 5 m 6 m 8 m 10 m 10 m 12,5 m 15 m 17,5 m 20 m 25 m

Lengte Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt

Segmentlengte 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m

Muurhoogte 2,25 / 3,25 m 2,25 / 3,25 m 2,25 / 3,25 m 2,25 / 3,25 m 2,25 / 3,25 m 2,5 / 4,5 m 2,5 / 4,5 m 2,5 / 4,5 m 3 / 6 m 3 / 6 m 3 / 6 m

Nokhoogte 2,90 m 3,06 m 3,21 m 3,55 m 3,82 m 4,18 m 4,50 m 4,94 m 5,85 m 6,25 m 7,06 m

Oppervlakte 12 m2 15 m2 18 m2 24 m2 30 m2 50 m2 62,5 m2 75 m2 85 m2 100 m2 125 m2

Type zeildoek PVC 750 gr/m2 opaque brandvertragend M2

Onze aluminium constructiehallen zijn compacte, solide en 
gebruiksvriendelijke hallen, die voor veel gelegenheden te gebrui-
ken zijn. De hallen zijn snel op- en af te breken. Bovendien heeft u 
voor het opbouwen geen heftruck of ladder nodig, zodat de tenten 
overal plaatsbaar zijn. 

Voor deze aluhallen zijn drie verschillende varianten mogelijk: de 
aluhal London, de aluhal Hamburg en de aluhal Monaco. Met deze 
drie hallen is het mogelijk om een opslagtent te creëren, die naar 
gelang sneeuw- en windbestendig en anti-inbraak kunnen zijn. 

Voor onze aluhallen is een groot aantal opties denkbaar: met of 
zonder vloersysteem, aluminium wanden, al dan niet lichtdoorla-
tend zeildoek in een waaier van kleuren, gedrukte logo’s , verlich-
ting, aluminium wanden, glaswanden, tentdeuren en zo verder. 

De hallen worden geleverd met constructieberekeningen en zijn 
voorzien van brandveiligheidscertifcaten. 

Het zeildoek is gemaakt van brandvertragend met PVC gecoat 
polyester. Het frame van de hallen is gemaakt van geanodiseerd 
aluminium, de koppelstukken zijn in staal verzinkt. Op onze tenten 
heeft u twee jaar fabrieksgarantie. 

De aluhallen zijn naar wens full colour te bedrukken. Bovendien 
kunt u verschillende onderdelen combineren, doordat wij de alumi-
nium hallen zo hebben ontwikkeld dat ze zo veel mogelijk uniform 
zijn. 
Neem voor meer informatie over deze aluminium tenten contact 
met ons op, zodat wij u verder kunnen helpen. 

•	 PVC gecoat polyester weefsel zeildoek, 650gram 
of 750gram/m2 en brandvertragend conform 
DIN4102B1/M2;

•	 Zijwanden mogelijk met en zonder Franse vensters;
•	 Optioneel	leverbaar	met	harde	wanden,	glaswanden	

en tentdeuren;
•	 Stormbestendig frame van geanodiseerd aluminium;
•	 Koppelstukken in staal verzinkt;
•	 Verankeringsmateriaal wordt meegeleverd;
•	 Voorzien van onderliggers;
•	 Optioneel	leverbaar	met	verschillende	tentvloeren;
•	 Geleverd	met	constructieberekeningen	en	brandvei-

ligheidscertificaten	(DIN-4102);
•	 Twee	jaar	fabrieksgarantie.
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Wit FicelleWit

Creme Merlot

Champagne Rose

Mousse Olive

satijn 
Katoen

rustieK 
Katoen

Wit WitHavanna Rood

Ivoor Creme / EcruGrey Bordeaux

Champagne ChampagnePepper Paars

Bamboo AntracietLeaf Blauw

Ficelle Bruin

Groen

Pesto Donkerblauw

Zwart

damast
Katoen met satijnband

classic
Polyester
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zoya 
Polyester

line 
Polyester

lijnwaad 
Polyester

Wit Bamboo Wit

Havanna

Aubergine

Wit Dark

Ivoor Havanna Ivoor

Choco

Ivoor Choco

Champagne Dark Champagne

Dark

Champagne Zwart

Mousse

Orange

Ficelle

Ficelle

Wine
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jersey
Polyester
jersey
Polyester

AntracietAntraciet ZwartZwart

CremeCreme

WitWit

TaupeTaupeBordeauxBordeaux

DonkerbruinDonkerbruin

OranjeOranje

LilaLila

EcruEcru

RoodRood

DonkergroenDonkergroen

MarineMarine

DonkerblauwDonkerblauw

stretch
90% Polyester, 10% Elastaan

Antraciet Zwart Wit

Bordeaux

Duin

Grijs

Lichtoranje

Lichtgroen

Oranje

Donkerbruin

Rood

Ecru

Violet Paars

Geel

Donkerblauw

Roze

Turquoise Blauw

Creme
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bladen
Sta- en terrasafels

sKai

coatings
Poten

indeX

Pizarra

Blauw

RS Wood

Bordeaux

Grijs Zilver

RS Concrete

Bruin

Wit

Marmer

Punti

Wit

Grijs

Zwart

Hamerslag Zwart

Keramiko

Zwart graniet

symbolen

80 km/u

8

5
jaar

20

Garantieperiode

Koppelbaar 

Aantal stapelbaar

Aantal op transportkar

M2 brandvertragend

UV-bestendig

Vochtafstotend

Windbestendigheid

Bedrukbaar 

Bestaat (deels) uit met glasvezel 
versterkt polypropyleen

Bestaat (deels) uit polypropyleen

LuchtdichtLuchtdicht
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tentdoeKen
PVC Basic

tentdoeKen
Ristop

tentdoeKen
PVC Europees

RAL 9011 RAL 5010

RAL 6005

RAL 7040 RAL 9016

RAL 9016

RAL 9016

RAL 3020

RAL 1015

RAL 1023 RAL 2009

indeX

Dit fexibele 380 gr/m² PVC doek is M2 brandvertragend volgens standaard NF P92503, en heeft een 
uniek design dat speciaal ontworpen is voor vouwtenten. Het zeil is beschermd tegen ultraviolet en 
heeft een gladde fnish die zorgt voor extra duurzaamheid. Het zeil heeft de volgende eigenschappen: 

• Europees fabricaat;
• Anti-schimmel;
• Vochtafstotend;
• Anti-rot;
• Zoutbestendig.

Flexibel 520 GR M² PVC doek is M2 brandvertragend volgens de NFP 92503 norm. Het 
heeft een anti-UV-behandeling ondergaan en heeft een gladde finish met de volgende 
eigenschappen: 
 
• Aziatisch fabricaat;
• Anti-schimmel;
• Vochtafstotend;
• Anti-rot;
• Zoutbestendig.

Het Technitex® polyester doek is een nylonpolyester zeildoek (300 gram nylon per m2) 
met een UV-beschermende, waterbestendige en fexibele eenzijdige PVC-coating die 
100% lucht- en waterdicht en semi-brandvertragend is.  

• Vochtafstotend;
• Anti-rot.
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tentdoeKen
Polyester 

Pvc tubes
PVC Europees

Pantone Black C RAL 9011Pantone 7455 C Pantone 7461 C

Pantone 561 C Pantone 7687 C

Pantone 108 C

RAL 9016 RAL 9016

Pantone 200 C Pantone 3288 C

Pantone 166 C

Pantone cool gray 8C Pantone 1795 C

indeX

Dit ultrasterke zeil van 740 gram PVC per m2 is van Europees fabricaat en kent een hoge
vezeldichtheid. Het zeil is luchtdicht. 

• Anti-schimmel;
• Vochtafstotend;
• Anti-rot;
• Zoutbestendig.

Dit UV bestendig doek bestaat uit Technitex ® 300gr/m2 nylon polyester. Het zeildoek 
is eenzijdig gecoat met fexibel waterbestendig PVC waardoor het zeildoek 100% lucht- 
en waterdicht is. Het heeft de volgende eigenschappen:
 
• Vochtafstotend;
• Anti-rot.
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Hoogschaijksestraat 1
5374 EC Schaijk, Nederland
+31-(0)412-481740
www.vvep.nl
info@vvep.nl


