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PARTYTENTEN
U bent op zoek naar de ideale tent voor uw 
evenement, maar door het grote aanbod weet u 
niet welke feesttent het meest geschikt is? In deze 
brochure ontdekt u alle soorten partytenten, en leest 
u wat hun individuele sterktes zijn. Op die manier 
kunt u een weloverwogen keuze maken.



Hallo, wij zijn Annelies en Tony. In 2008 startten 
wij op onze boerderij met de verkoop van party-
tenten. Van bij het begin lag de focus op kwali-
teit: bij ons koop je geen tentjes zoals je die in de 
bouwmarkt vindt. Onze eerste klanten apprecieer-
den ons kwaliteitsvol aanbod, en al snel werd de 
boerderij te klein. 

Eerst lag onze voorraad in de stallen, later werd 
er een opslagtent in de weide geplaatst. Toen we 
enkele jaren daarna opnieuw met plaatsgebrek 

kampten, keken we uit naar een grotere opslagplaats. Zo verhuisden we in 2012 naar 
onze huidige locatie in Lichtervelde. Hier profiteren we niet alleen van een ruim maga-
zijn, maar is er ook een toonzaal waar al onze verschillende tenten staan opgesteld. 

Onze laarzen lieten we achter op de boerderij, maar onze kwaliteitservaring brachten we 
wél mee naar Lichtervelde. Al 14 jaar lang verbeteren we voortdurend de kwaliteit 
van onze producten. En hoe kwaliteitsvoller onze tenten zijn, hoe langer u er plezier 
aan beleeft. 

Dat is precies waar we elke dag opnieuw naar streven: zoveel mogelijk klanten tevreden 
stellen met ons product. U bent een particulier? Een professioneel? U koopt in naam van 
een stad of gemeente? Klanttevredenheid is voor ons een topprioriteit. 

Weet bovendien dat wij u ook na aankoop met raad en daad bijstaan. Maar first things 
first: u leest deze brochure wellicht omdat u een tent wenst aan te kopen.

Op de volgende pagina’s helpen wij u op weg bij het kiezen van de ideale partytent. 
Aan de hand van deze brochure vergelijkt u gemakkelijk het uitzicht, de kwaliteit en 
(niet onbelangrijk) de prijs van elke tent. Op die manier maakt u een weloverwogen 
keuze, wat opnieuw bijdraagt aan uw tevredenheid.

Alvast bedankt voor uw interesse in onze tenten, wij hopen u snel te mogen 
verwelkomen in onze toonzaal in Lichtervelde!
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1. POLYETHYLEEN (PE)

De polyethyleen feesttenten zijn de 
voordeligste uit het segment. 
Deze tenten met aantrekkelijke prijs zijn 
ideaal voor sporadisch gebruik.

Foto: partytent 5x8 PE wit

POLYETHYLEEN DAKZEIL & ZIJWANDEN

 ~ Wit PE: 200 g/m² 

 ~ Beige PE: 230 g/m²

 ~ Waterdicht

 ~ Gestikte naden met coating

 ~ Met metalen ringen

BESCHIKBARE KLEUREN

 Wit

 Beige

FRAME VAN GEGALVANISEERD STAAL

 ~ Frame met Ø 38 mm, wanddikte 1,2 mm

 ~ Koppelingen met Ø 42 mm

 ~ Bevestiging met spanvijzen

Foto: partytent 5x8 PE wit

GESTIKTE
NADEN

100%
WATERDICHT

PE

PE
ZEILEN

WANDDIKTE
1,2 MM

DIAMETER
38 MM

VERZINKT
FRAME
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1. POLYETHYLEEN (PE)

3x4 4x6

 

AFMETINGEN & KLEUREN

NUTTIGE ACCESSOIRES

Draagtassenset
zie p. 20

Verankering
zie p. 21

Grondframe
zie p. 22

Regengoot
zie p. 23

Tentvloer
zie p. 24

Verlichting
zie p. 25-26

Verwarming
zie p. 27
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2. POLYESTER

De polyester partytenten zijn erg 
vergelijkbaar met die van polyethyleen, 
maar zien er mooier uit dankzij de stoffen 
look van het materiaal. Deze elegante 
feesttenten zijn ideaal voor sporadisch 
gebruik bij u thuis.

Foto: partytent 3x4 polyester taupe-beige

POLYESTER DAKZEIL & ZIJWANDEN

 ~ 260 g/m² polyester

 ~ Waterdicht dankzij pvc-laag

 ~ Gestikte naden met coating

 ~ Met metalen ringen

BESCHIKBARE KLEUREN

 Taupe - Beige 

 Zand - Beige

 Bordeaux - Beige

FRAME VAN GEGALVANISEERD STAAL

 ~ Frame met Ø 38 mm, wanddikte 1,2 mm

 ~ Koppelingen met Ø 42 mm

 ~ Bevestiging met spanvijzen

Foto: partytent 3x6 taupe-beige

GESTIKTE
NADEN

WANDDIKTE
1,2 MM

DIAMETER
38 MM

100%
WATERDICHT

POLYESTER
ZEILEN

POLY

VERZINKT
FRAME
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2. POLYESTER

3x3 3x4 3x6 4x8

 

taupe (dak)
beige (zijwanden)

beige (dak)
zandkleur (zijwanden)

bordeaux (dak)
beige (zijwanden)

taupe (dak)
beige (zijwanden)

taupe (dak)
beige (zijwanden)

beige (dak)
zandkleur (zijwanden)

bordeaux (dak)
beige (zijwanden)

taupe (dak)
beige (zijwanden)

beige (dak)
zandkleur (zijwanden)

bordeaux (dak)
beige (zijwanden)

AFMETINGEN & KLEUREN

NUTTIGE ACCESSOIRES

Draagtassenset
zie p. 20

Verankering
zie p. 21

Grondframe
zie p. 22

Regengoot
zie p. 23

Tentvloer
zie p. 24

Verlichting
zie p. 25-26

Verwarming
zie p. 27
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3. PVC BASIC

Alle tenten van pvc zijn een stuk sterker 
en gemakkelijker te onderhouden dan 
hun tegenhangers van polyethyleen en 
polyester. Met de PVC Basic tent koopt u 
een mooie, duurzame feesttent voor een 
heel democratische prijs. 

Foto: partytent 3x6 pvc basic beige

PVC BASIC DAKZEIL & ZIJWANDEN

 ~ 500 g/m² pvc met gelaste naden

 ~ Waterdicht

 ~ Golvende dakboorden

 ~ Zijwanden uit 1 stuk

 ~ Winddicht dankzij velcro (klittenband)  

 op de hoeken

 ~ Met tochtflappen

 ~ Met metalen ringen

BESCHIKBARE KLEUREN

 Wit

 Beige

FRAME VAN GEGALVANISEERD STAAL

 ~ Frame met Ø 38 mm, wanddikte 1,2 mm

 ~ Koppelingen met Ø 42 mm

 ~ Bevestiging met spanvijzen

 ~ Met scherpe nok (120°) om stilstaand water  

 op dak te vermijden, zelfs in de 5 en 6m range

Foto: partytent 3x4 pvc basic wit

GELASTE
NADEN

WANDDIKTE
1,2 MM

DIAMETER
38 MM

VERZINKT
FRAME

100%
WATERDICHT

PVC
ZEILEN

PVC
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3. PVC BASIC

3x4 3x6 4x4 4x6

 

AFMETINGEN

4x8 5x8 5x10 6x12

NUTTIGE ACCESSOIRES

Draagtassenset
zie p. 20

Verankering
zie p. 21

Grondframe
zie p. 22

Regengoot
zie p. 23

Tentvloer
zie p. 24

Verlichting
zie p. 25-26

Verwarming
zie p. 27
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4. PVC PRO

De PVC Pro partytenten maken deel uit 
van het meest kwaliteitsvolle gamma. 
Dankzij het stevige materiaal is de PVC 
Pro ideaal wanneer u uw tent regelmatig 
wil opzetten en afbreken (of iets langer 
wil laten staan).  

Foto: partytent 4x8 pvc pro wit

PVC PRO DAKZEIL & ZIJWANDEN

 ~ 550 g/m² pvc met gelaste naden

 ~ Waterdicht en brandvertragend (M2)

 ~ Rechte, strakke dakboorden

 ~ Dakzeil is open op kopse kant

 ~ Zijwanden per 2 meter afneembaar

 ~ Winddicht dankzij velcro (klittenband) 

 op elke zijwand

 ~ Met tochtflappen

 ~ Met koperen, roestvrije ringen

 ~ Met sleuven voor bevestiging van   

 optioneel grondframe 

BESCHIKBARE KLEUREN

 Wit

 Beige

FRAME VAN GEGALVANISEERD STAAL

 ~ Frame met Ø 38 mm, wanddikte 1,2 mm

 ~ Koppelingen met Ø 42 mm

 ~ Bevestiging met spanvijzen

 ~ Met scherpe nok (120°) om stilstaand water  

 op dak te vermijden, zelfs in de 5 en 6 m range

Foto: partytent 4x6 pvc pro beige

GELASTE
NADEN

WANDDIKTE
1,2 MM

DIAMETER
38 MM

VERZINKT
FRAME

100%
WATERDICHT

PVC
ZEILEN

PVC

BRAND 
VERTRAGEND
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4. PVC PRO

3x3 3x4 3x6 4x4 4x6

 

4x8 4x10 5x6 5x8 5x10

  

6x6 6x8 6x10 6x12

AFMETINGEN

NUTTIGE ACCESSOIRES

Draagtassenset
zie p. 20

Verankering
zie p. 21

Grondframe
zie p. 22

Regengoot
zie p. 23

Tentvloer
zie p. 24

Verlichting
zie p. 25-26

Verwarming
zie p. 27
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5. PVC PRO 50

De PVC Pro 50 feesttenten zijn zo 
mogelijk nog sterker dan de producten 
uit het PVC Pro gamma. Deze tenten zijn 
er voor wie het allerbeste frame wenst. 
Steviger dan dit vindt u niet!

Foto: partytent 6x12 pvc pro 50

PVC PRO DAKZEIL & ZIJWANDEN

 ~ 550 g/m² pvc met gelaste naden

 ~ Waterdicht en brandvertragend (klasse M2)

 ~ Rechte, strakke dakboorden

 ~ Dakzeil is open op kopse kant

 ~ Zijwanden per 2 meter afneembaar

 ~ Winddicht dankzij velcro (klittenband) 

 op elke zijwand

 ~ Met tochtflappen

 ~ Met koperen, roestvrije ringen

 ~ Met sleuven voor bevestiging van   

 optionele grondframe

BESCHIKBARE KLEUREN

 Wit

 Beige

Foto: detail buis 50mm dia

FRAME VAN GEGALVANISEERD STAAL

 ~ Frame met Ø 50 mm, wanddikte 1,5 mm

 ~ Koppelingen met Ø 54 mm

 ~ Bevestiging met bouten en moeren

 ~ Met scherpe nok (120°) om stilstaand water  

 op dak te vermijden, zelfs in de 5 en 6 m range

GELASTE
NADEN

WANDDIKTE
1,5 MM

DIAMETER
50 MM

VERZINKT
FRAME

100%
WATERDICHT

PVC
ZEILEN

PVC

BRAND 
VERTRAGEND
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5. PVC PRO 50

3x3 3x4 3x6 4x4 4x6

 

4x8 4x10 5x6 5x8 5x10

  

6x6 6x8 6x10 6x12

AFMETINGEN

NUTTIGE ACCESSOIRES

Draagtassenset
zie p. 20

Verankering
zie p. 21

Grondframe
zie p. 22

Regengoot
zie p. 23

Tentvloer
zie p. 24

Verlichting
zie p. 25-26

Verwarming
zie p. 27
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6. PVC PRO HQ

Deze HQ reeks werd ontwikkeld voor 
professioneel gebruik. Dankzij het solide 
frame en de onverwoestbare zeilen 
zijn deze tenten ideaal om gedurende 
langere periodes buiten te laten staan.

Foto: partytent 4x8 Pro HQ

PVC HQ DAKZEIL & ZIJWANDEN

 ~ 680g/m² PVC zeilen met gelaste naden

 ~ Waterdicht en brandvertragend (klasse M2)

 ~ Rechte, strakke dakboorden

 ~ Dakzeil is open op kopse kant

 ~ Zijwanden per 2 meter afneembaar

 ~ Winddicht dankzij velcro (klittenband) 

 op elke zijwand

 ~ Met tochtflappen

 ~ Met koperen, roestvrije ringen

 ~ Met sleuven voor bevestiging van   

 optionele grondframe

BESCHIKBARE KLEUREN

Wit

 Beige

Foto:  680g/m² PVC zeilen

FRAME VAN GEGALVANISEERD STAAL

 ~ Frame met Ø 38 mm, wanddikte 1,2 mm

 ~ Koppelingen met Ø 42 mm

 ~ Bevestiging met spanvijzen

 ~ Met scherpe nok (120°) om stilstaand water  

 op dak te vermijden, zelfs in de 5 en 6 m range

GELASTE
NADEN

WANDDIKTE
1,2 MM

DIAMETER
38 MM

VERZINKT
FRAME

100%
WATERDICHT

PVC
ZEILEN HQ

PVC

BRAND 
VERTRAGEND
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6. PVC PRO HQ

3x3 3x4 3x6 4x6

4x8 5x10 6x12

AFMETINGEN

NUTTIGE ACCESSOIRES

Draagtassenset
zie p. 20

Verankering
zie p. 21

Grondframe
zie p. 22

Regengoot
zie p. 23

Tentvloer
zie p. 24

Verlichting
zie p. 25-26

Verwarming
zie p. 27



Industrielaan 26     |     8810 Lichtervelde     |         051 54 54 25     |     info@tectronic-feesttenten.be     |     www.tectronic-feesttenten.be16

7. PVC PRO 50 HQ

Deze HQ 50 reeks werd ontwikkeld voor 
professioneel gebruik. Het stevige frame 
in combinatie met de onverwoestbare HQ 
zeilen zorgen voor een tent die u non-stop 
kan laten buiten staan.

Foto: partytent 4x8 PVC Pro 50 HQ 

PVC PRO 50 HQ DAKZEIL & ZIJWANDEN

 ~ 680 g/m² pvc met gelaste naden

 ~ Waterdicht en brandvertragend (klasse M2)

 ~ Rechte, strakke dakboorden

 ~ Dakzeil is open op kopse kant

 ~ Zijwanden per 2 meter afneembaar

 ~ Winddicht dankzij velcro (klittenband) 

 op elke zijwand

 ~ Met tochtflappen

 ~ Met koperen, roestvrije ringen

 ~ Met sleuven voor bevestiging van   

 optionele grondframe

BESCHIKBARE KLEUREN

Wit

 Beige

 

Foto: detail buis 50mm dia

FRAME VAN GEGALVANISEERD STAAL

 ~ Frame met Ø 50 mm, wanddikte 1,5 mm

 ~ Koppelingen met Ø 54 mm

 ~ Bevestiging met bouten en moeren

 ~ Met scherpe nok (120°) om stilstaand water  

 op dak te vermijden, zelfs in de 5 en 6 m range

GELASTE
NADEN

WANDDIKTE
1,5 MM

DIAMETER
50 MM

VERZINKT
FRAME

100%
WATERDICHT

PVC
ZEILEN HQ

PVC

BRAND 
VERTRAGEND



7. PVC PRO 50 HQ
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3x3 3x4 3x6 4x6

 

4x8 5x10 6x12

AFMETINGEN

NUTTIGE ACCESSOIRES

Draagtassenset
zie p. 20

Verankering
zie p. 21

Grondframe
zie p. 22

Regengoot
zie p. 23

Tentvloer
zie p. 24

Verlichting
zie p. 25-26

Verwarming
zie p. 27
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ACCESSOIRES
U koos zopas de perfecte feesttent voor uw 
evenement, maar vergeet nu zeker de accessoires 
niet. In dit onderdeel vindt u accessoires die u 
meer gebruiksgemak bieden, die de veiligheid en 
duurzaamheid van uw tent verhogen, of accessoires 
die het u een stuk comfortabeler maken binnenin uw 
partytent.  



8. ACCESSOIRES

WELKE ACCESSOIRES HEEFT U NODIG? 

 ~ Waar bergt u uw feesttent in op, en hoe gaat u alle onderdelen verplaatsen? Op pagina 20 

vindt u alle draagtassensets, samengesteld in functie van de grootte van uw tent.

 ~ Hoe gaat u de tent vastleggen? Op pagina’s 21-22 kiest u een verankeringsset voor ge-

bruik op zachte of harde ondergrond. Moet uw feesttent ook blijven staan bij een stevige 

wind, opteer dan zeker voor stormverankering. 

 ~ Wenst u extra stevigheid en stabiliteit toe te voegen aan de constructie van uw partytent? 

Kies dan voor een grondframe. U vindt alle informatie terug op pagina 22.

 ~ Er wordt regen voorspeld, en u wou twee feesttenten naast elkaar plaatsen? Gebruik dan 

een goot om waterplassen in uw tenten te voorkomen. U vindt alle regengoten op  

pagina 23.

 ~ U plaatst de tent op gras of drassige ondergrond? Denk aan het comfort van uw gasten, 

en plaats onze sterke, lichtgewicht tentvloer. Alle voordelen van deze oprolbare tentvloer 

leest u op pagina 24.

 ~ Uw evenement gaat door tijdens de avond? Denk dan zeker ook aan accessoires om uw 

tent sfeervol te verlichten. Alle verlichting wordt voorgesteld op pagina’s 25-26.

 ~ U koopt dan wel een water- en winddichte tent, maar als de buitentemperatuur niet al te 

hoog is, voorziet u best ook verwarming. Met de terrasverwarmers op pagina 27 zitten 

uw gasten er knusjes bij.

 ~ U organiseert een evenement en wil uw gasten frisse dranken serveren? U wil geen tijd 

verliezen met het zoeken naar de juiste fles? Met deze glasdeurkoelkast op pagina 28 ziet 

u in één oogopslag wat de inhoud van uw frigo is.
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DRAAGTASSEN

Het frame en de zeilen van uw partytent 
ontvangt u bij aankoop in aparte, kartonnen 
dozen. Eens u de tent eenmaal heeft 
opgezet, krijgt u er de onderdelen uiteraard 
niet zo gemakkelijk terug in. Hier komen de 
TecTronic draagtassen van pas: handige en 
sterke tassen van gecoate Oxford stof met 
degelijke ritsen en handvaten. Ideaal om 
uw feesttent veilig en overzichtelijk in op te 
bergen en te verplaatsen. 

8. ACCESSOIRES

 ~ S (small) : 65 x 55 x 30 cm

 ~ M (medium) : 150 x 25 x 25 cm

 ~ L (large) : 200 x 25 x 25 cm

 ~ XL (extra large) : 220 x 25 x 25 cm

 ~ XXL (extra extra large) : 270 x 25 x 25 cm

SAMENSTELLINGEN

PE/POLY PVC PVC 50 PRO HQ PRO HQ 50

3x3
1S | 1L 1S | 1L 2S | 2L 1S | 1L 2S | 2L

3x4
1S | 1L 1S | 1L 2S | 2L 2S | 1M | 2L 2S | 2L

3x6
1S | 1L 1S | 2L 2S | 1M | 2L 1S | 2L 2S | 1M | 2L

4x4   

n.v.t. 1S | 1L 2S | 2L | 1XL n.v.t. n.v.t.

4x6
2S | 1XL 2S | 1XL 2S | 2L | 1XL 2S | 1XL 2S | 2L | 1XL

4x8
1S | 1L | 1XL 2S | 1L | 1XL 3S | 3L | 1XL 2S | 1L | 1XL 3S | 3L | 1XL

4x10
n.v.t. 2S | 1L | 1XL 3S | 3L | 1XL n.v.t. n.v.t.

PE/POLY PVC PVC 50 PRO HQ PRO HQ 50

5x6
n.v.t. 2S | 1M | 1L 2S | 2M | 3L n.v.t. n.v.t.

5x8
n.v.t. 2S | 2L 3S | 2M | 3L n.v.t. n.v.t.

5x10
n.v.t. 2S | 2L 3S | 1M | 4L 2S | 2L 3S | 1M | 4L

6x6
n.v.t. 2S | 2L 3S | 1M | 4L n.v.t. n.v.t.

6x8
n.v.t. 2S | 2L 3S | 1M | 4L n.v.t. n.v.t.

6x10
n.v.t. 2S | 2L 3S | 1M | 4L n.v.t. n.v.t.

6x12
n.v.t. 3S | 1M | 4L 4S | 3M | 6L 3S | 1M | 4L 4S | 3M | 6L
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Bij aankoop van uw feesttent krijgt u er 
een basis verankeringsset bij. Deze basis 
verankering bestaat uit piketten met 
koordjes, die ideaal zijn om de zijwanden of 
tochtflappen van uw tent vast te pinnen. 
Om uw partytent goed vast te leggen, koopt 
u best een extra verankeringsset. Wanneer 
u van plan bent de tent te gaan gebruiken 
in een open veld, in de buurt van het strand 
of op andere plaatsen waar de wind vrij spel 
heeft, kiest u voor de stormverankeringsset.

VERANKERING

 ~ Samenstelling verankeringsset voor   

 zachte/middelharde ondergrond:   

 T-haringen van 60 cm en spanbanden van 5m

 ~ Samenstelling verankeringsset voor 

 harde ondergrond:  

 Schroefogen en spanbanden van 5m

 ~ Stormverankeringsset (enkel voor 

 zachte/middelharde ondergrond):  

 T-haringen van 60 cm, 4 spanbanden van 5m 

 en stormbanden

SAMENSTELLING

Zacht Hard Storm

# spanband # t-haring # spanband # schroefoog # spanband # t-haring # stormband

3x3 x4 x4 x4 x4 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

3x4 | 4x4 x4 x4 x4 x4 x4 x6 x1

3x6 | 4x6 | 5x6 | 6x6 x6 x6 x6 x6 x4 x8 x2

4x8 | 5x8 | 6x8 x8 x8 x8 x8 x4 x10 x3

4x10 | 5x10 | 6x10 x10 x10 x10 x10 x4 x12 x4

6x12 x12 x12 x12 x12 x4 x14 x5

8. ACCESSOIRES
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GRONDFRAME

Een grondframe geeft extra stabiliteit aan 
de constructie van uw partytent. Bovendien 
zorgt een grondkader er voor dat de poten 
van uw tent mooi op gelijke afstand van 
elkaar staan. De zijwanden van de pvc pro 
en pvc pro 50 feesttent zijn voorzien van 
sleuven, waar u het grondkader doorheen 
schuift. Op die manier staan de zijwanden 
van uw tent mooi strak, en gaan ze ook 
langer mee. Heeft uw tent geen zijwanden 
met sleuven? Dan bevestigt u de zijwanden 
aan het grondkader met behulp van 
elastieken en de ringen onderaan het zeil.  ~ Gegalvaniseerd staal met Ø 34 mm en   

 wanddikte 1,2 mm

 ~ Te bevestigen aan de voetstukken onderaan 

 de staanders.

8. ACCESSOIRES

BETONBLOK 35KG

 ~ Ideaal voor gebruik op elke ondergrond

 ~ Gebruiksklaar

 ~ Betonblok van 35kg

 ~ Bevestiging: scheerlijn/touw aan de liggers 

 van uw tent
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REGENGOOT

U plaatst twee partytenten naast elkaar om 
uw gasten te beschermen tegen de regen. 
U wil dan uiteraard géén aflopend water 
tussen beide tenten. Om dergelijke 
watervallen te voorkomen, hangt u een 
regengoot tussen beide dakzeilen. Op die 
manier wordt het regenwater opgevangen, 
en loopt het weg naar de zijkant van uw 
tent. De regengoot wordt bevestigd met 
elastieken (niet meegeleverd).

WELKE REGENGOOT KIES IK? 

 ~ Voor PE partytenten zijn er PE regengoten; 

 voor alle andere feesttenten (polyester en pvc 

 kiest u een regengoot van pvc

 ~ Voor de pvc partytenten bestaan er speciale,  

 kopse goten om uw tenten waterdicht te  

 koppelen langs de korte zijde.

8. ACCESSOIRES



Industrielaan 26     |     8810 Lichtervelde     |         051 54 54 25     |     info@tectronic-feesttenten.be     |     www.tectronic-feesttenten.be24

8. ACCESSOIRES

OPROLBARE TENTVLOER

Deze vloer bestaat uit aan elkaar geklikte 
tegels van pvc. Na gebruik rolt u de vloer 
terug op: praktisch om op te bergen en 
comfortabel om te transporteren.

Plaats deze lichte, sterke en oprolbare 
tentvloer onder uw tent en bescherm zo uw 
gazon.

SPECIFICATIES

 ~ Max. draagkracht: 182 ton / m² (!)

 ~ Afm. per tegel: 30,48 x 10,16 x 1,8 cm

 ~ Kleur: grijs

 ~ UV-bestendig (kleur- en vormvast)

 ~ Brandvertragend (klasse C)

 ~ Met uitsparing onderaan voor kabels
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LICHTSLINGER MET GEKLEURDE 
LAMPEN

Dezelfde lichtslinger is ook te verkrijgen met 

gekleurde LED-lampen. Extra charmant!

Foto:  Lichtslinger met gekleurde lampen

LICHTSLINGER MET FAIRY LIGHT

Mag het iets specialer? Kies dan voor 

deze feeërieke lampen. De meest sfeervolle 

uit het assortiment

Foto:  Lichtslinger met  fairy lights

LICHTSLINGER MET RETRO LAMPEN

Energiezuinig uw tent verlichten? Kies dan 
voor deze lichtketting met retro LED-lampen. 
Deze lampen passen bij elke gelegenheid

Foto:  Lichtslinger met retro lampen

LED VERLICHTING

Elke beginkabel van 4m (incl. 7 lampen) is voorzien van een 4m snoer. De kabel kan per 4m 

uitgebreid worden met één of meerdere uitbreidingskabels (telkens incl. 7 lampen/4m).

8. ACCESSOIRES
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LED VERLICHTING

LED-SLINGER OP ZONNE-ENERGIE

Energiezuinig en milieuvriendelijk uw tent 
verlichten? Kies dan voor onze lichtketting 
met retro LED-lampen en ingebouwd 
zonnepaneeltje. Goed voor 15 branduren indien 
volledig opgeladen (10 uur blootstelling aan 
zonlicht). De slinger is 10,7 m lang en bevat 10 
fittings. Foto:  Lichtslinger met lampen op zonne-energie

LICHTSLANG 25 METER

Klassieke lichtslang met helder wit licht. Deze 

lichtkabel bevat 36 lampjes per lopende meter. 

Spatwaterdicht volgens de IP44 normering.

Foto:  Lichtslinger 25 meter
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INFRAROOD TERRASVERWARMER

 ~ Water- en stofdicht

 ~ Zuinig in verbruik

 ~ Directe stralingswarmte

 ~ IP65 norm

 ~ Bevestiging: gevel, statief, liggers frame 

 (m.b.v. een beugel)

Stralingsbereik

1500W 7-12 m2

2000w 8-13 m2

Driepootstatief

Reservelamp 1500W

Reservelamp 2000W

VERWARMING
Installeer uw gasten warmpjes in uw water- en winddichte partytent 
met behulp van onze terrasverwarmers. U kiest de verwarmer in functie 
van het stralingsbereik en de oppervlakte van uw partytent. 
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DRANKENKOELKAST

U organiseert een evenement en wil uw 
gasten frisse dranken serveren? U wil 
geen tijd verliezen met het zoeken naar 
de juiste fles? Met deze glasdeurkoelkast 
ziet u in één oogopslag wat de inhoud 
van uw frigo is. Verlies geen tijd met 
zoekwerk, merk dadelijk op wanneer 
uw koelkast aangevuld moet worden en 
serveer uw dranken ijskoud. 

 ~ 1,84m hoog

 ~ 5 legplanken

 ~ Afgesloten met sleutel (incl. 2 sleutels)

 ~ LED-verlichting

 ~ Kleur: wit of zwart

Drankenkoelkast

Trolley
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Kom gerust 
eens langs!

Foto: partytent 6x12 pvc pro wit ( Foto © WDM Events )

U kan de voorraadstatus van elk product 
steeds controleren op onze website.


