
Event Tent
 3 | 3PRO | 4,5 | 6

Stadigt och lättmonterat tält med hexagon profiler 
i aluminium. Lämpar sig för återkommande bruk. 
 Stommen är kraftig och taket kan behållas på när det 
fälls ihop. Tälten är 3 meter djupa och upp till 6 meter 
långa.  Höjden är justerbar. 3 meters versionen finns i 
 kraftigare utförande (PRO) med grövre oktagon profiler.

Materialet är vattentätt och brandklassat B1. Välj  mellan 
enfärgade tak och väggar, eller fullfärgsprintat.

Enklare bärväska, stormlinor och pinnar ingår som 
standard.

Stabil konstruktion

Enkel att resa och ta ned

Effektfullt tryck

Vikt 17 | 26 | 23 | 30 kg

Bredd 3 m

Längd 3 | 3 | 4,5 | 6 m 

Stomme 40 | 50 | 40 | 40 mm

Tillbehör Se sidan 61

Enbart tak Tak med en vägg Tak med tre väggar Tak med två halv väggar 
och en vägg.

VÄLJ
STORLEK

VÄLJ
KONFIGURATION

3x3 m 3x3 m PRO 4,5x3 m 6x3 m

3x3 m 4,5x3 m 6x3 m



Stomme med enfärgat tak. Komplettera med väggar.

3x3 m Stomme med enfärgat tak 8 960 kr + 300 kr *

3x3 m Stomme PRO med enfärgat tak 12 560 kr + 550 kr * 

4,5x3 m Stomme med enfärgat tak 11 520 kr + 400 kr *

6x3 m Stomme med enfärgat tak 14 640 kr + 500 kr * 

Lägg till 3 m enfärgad vägg 1 536 kr

Lägg till 4,5 m enfärgad vägg 2 080 kr 

Lägg till 6 m enfärgad vägg 2 672 kr 

Lägg till 3 m enfärgad halv vägg 1 408 kr 

Transfertryck på kappa Small, 100-200cm 352 kr 

Transfertryck på kappa Medium, 200-300cm 504 kr 

Transfertryck på kappa Large, 300-400cm 704 kr

Transfer på tak/vägg BxH > 100x97cm 560 kr 

Transfer på tak/vägg BxH > 100-200cm x 97cm 1 064 kr 

Bärväska, 
stormlinor 
och spikes 

ingår!

Fler än tio tält
Vill du beställa fler än 10 stycken tält? 
Fråga om pris på screenprint.

* Avser tillfälligt fraktpris.

Event Tent enfärgat
 3 | 3PRO | 4,5 | 6

Välj mellan 11 standardfärger, storlek och hur många 
väggar du vill ha. Enfärgade tak och väggar kan 
 användas som dom är eller tryckas i svart eller vitt på 
begränsade ytor. Större kvantiteter kan även screen 
printas. Be om offert! Materialet är vattentätt och 
brandklassat B1. Väska, stormlinor och pinnar ingår. 
Övriga tillbehör, se sida 60.

Många standardfärger

Lägg till transfertryck

Vattentätt

Vikt 17 | 26 | 23 | 30 kg

Bredd 3 m

Längd 3 | 3 | 4,5 | 6 m 

Stomme 40 |50 | 40 | 40 mm

Tillbehör Se sidan 61

Standardfärger för tältduken.

Tältpaket enfärgat med loggor 



Tillbehör till Eventtält

Väska med hjul till Eventtält 3x3 m 1 040 kr

Stor väska med hjul till Eventtält 4,5x3 och 6x3 m 1 360 kr

Stabiliseringsvikt till Eventtält 5 kg 608 kr

Sand bag - hopfällbart tält 216 kr

Aluminiumsarg för halvvägg, 3 m 752 kr

Stormlina till Eventtält, 4st/kit 208 kr

Tältfäste till Beach Flag, 2st/kit 896 kr

'L'  Spike till Eventtält, 4st/kit 120 kr

Event Tent delar

Vi lagerhåller en mängd tillbehör till tälten. Utöver 
dem finns även en mängd extrautrustning att beställa. 
 Kontakta oss om du har speciella behov till ditt tält.

Välj antal väggar och tillbehör.

Uppgradera ditt tält

Skapa många konfigurationer

Lägg till flaggor


