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VOUWTENTEN
U wil een tent die u snel opzet, compact terug 
opbergt, gemakkelijk kan transporteren, en die u 
zowel binnen als buiten kan gebruiken? Dan is een 
vouwtent wat u zoekt! 



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.

U werpt een blik op het gamma, en ziet dat wij zowel Solid 30, Solid 40 als Solid 50 vouw-
tenten aanbieden.  Solid wat? In deze brochure vergelijken we alle modellen, zodat u met 
de juiste tent naar huis gaat. 

Alles hangt af van hoe groot uw tent moet zijn en hoe vaak u ze gaat gebruiken. Wenst u 
een tent voor sporadisch gebruik, dan volstaat een Solid 30. Zet u de tent toch maande-
lijks eens op, kiest u beter voor een Solid 40. U gebruikt uw tent wekelijks tot dagelijks? 
In dat geval is Solid 50 is de enige juiste keuze. 

Benieuwd naar de onderlinge verschillen van onze vouwtenten? Waarom die ene tent 
meer geschikt is voor frequent gebruik dan die andere? Lees snel verder en ontdek alle 
kenmerken van de verschillende types frames en soorten zeilen. 

Leuk: al onze vouwtenten kunnen deels of volledig bedrukt worden. Geïnteresseerd in 
een gepersonaliseerde vouwtent? U ontdekt alle mogelijkheden op pagina 12. 
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1. SOLID 30

De Solid 30 reeks werd speciaal 
ontwikkeld voor wie een degelijke 
vouwtent wil voor occasioneel gebruik. 
U nodigt elke zomer wel eens uw buren 
uit of organiseert af en toe een barbecue 
voor de familie? Met een vouwtent 
Solid 30 creëert u in geen tijd extra 
beschutte ruimte op uw terras of 
in uw tuin. 

Foto: vouwtent 3x3 Solid 30 zwart

POLYESTER DAKZEIL & ZIJWANDEN

 ~ Polyester 300 g/m² met pvc coating

 ~ 420 Denier

 ~ Wind- en waterdicht

 ~ UV-bestendig

 ~ Inclusief zijwanden + draagtas

FRAME VAN GEHARD STAAL

 ~ Frame met vierkante staanders van 32x32 mm

 ~ Wanddikte 0,8 mm

 ~ Nylon koppelingen

 ~ Drukknoppen

 ~ Hoogte dichtgevouwen frame: 1,6 m

Foto: vouwtent 3x4,5 Solid 30
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1. SOLID 30

2x2 2x3 3x3 3x4,5 3x6

AFMETINGEN & KLEUREN

wit zwart ecru zand bruinzwart bruin

Transport
zie p. 16-17

Verankering
zie p. 18-20

Tenten koppelen
zie p. 22-23

Tentvloer
zie p. 24

Verlichting
zie p. 25-26

Verwarming
zie p. 27

NUTTIGE ACCESSOIRES
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2. SOLID 40

U gebruikt uw tent al snel een tiental keer 
per jaar? De Solid 40 reeks is ideaal als u 
op zoek bent naar een budgetvriendelijke 
vouwtent met een sterk, duurzaam frame. 
De aluminium staanders met zeshoekige 
doorsnede zijn steviger dan vierkante 
staanders. Ideaal voor uw stand op de 
rommelmarkt, jaarbeurs, braderie, ...

Foto: vouwtent 3x3 Solid 40

POLYESTER DAKZEIL & ZIJWANDEN

 ~ Polyester 300 g/m² met pvc coating

 ~ 420 denier

 ~ Wind- en waterdicht

 ~ UV-bestendig

 ~ Inclusief zijwanden + draagtas

FRAME VAN ALUMINIUM

 ~ Frame met zeshoekige staanders Ø 40 mm

 ~ Wanddikte 1,4 mm

 ~ Nylon koppelingen

 ~ Drukknoppen

 ~ Hoogte dichtgevouwen frame: 1,6 m

Foto: vouwtent 3x6 Solid 40 zwart

GESTIKTE
NADEN
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2. SOLID 40

Transport
zie p. 16-17

Verankering
zie p. 18-20

Tenten koppelen
zie p. 22-23

Tentvloer
zie p. 24

Verlichting
zie p. 25-26

Verwarming
zie p. 27

AFMETINGEN & KLEUREN

3x3 3x4,5 3x6

wit zwart ecru zand bruin

NUTTIGE ACCESSOIRES
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3. SOLID 50

U gaat de vouwtent wekelijks tot wel dagelijks 
gebruiken? De Solid 50 is de sterkste vouwtent 
op de markt. Duurzaam frame met aluminium, 
zeshoekige staanders met een diameter 
van wel 50 mm. Ook de polyester zeilen zijn 
van topkwaliteit: UV-bestendig, kleurvast, 
brandvertragend, vuilafstotend en uiteraard 
ook 100% waterdicht. Ideaal als marktstand, 
werktent of voor sportevenementen. Eens u 
deze vouwtent heeft, wil u geen andere meer. 

Foto: vouwtent 3x3 Solid 50 rood

POLYESTER DAKZEIL & ZIJWANDEN

 ~ Polyester 450 g/m² met pvc coating

 ~ 600 denier

 ~ Brandvertragend en UV-bestendig

 ~ Kleurvast en vuilafstotend

 ~ Wind- en waterdicht

 ~ Inclusief zijwanden + draagtas

FRAME VAN ALUMINIUM

 ~ Frame met zeshoekige staanders Ø 50 mm

 ~ Wanddikte 2 mm

 ~ Aluminium koppelingen

 ~ Trekringen

 ~ Hoogte dichtgevouwen frame:

  3x3 m   |   3x4,5 m   |   3x6 m: 1,6 m
  4x4 m   |   4x8 m: 2,1 m

Foto: vouwtent 3x6 Solid 50 taupe
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3. SOLID 50

3x3 3x4,5 3x6 4x4 4x8

 

Transport
zie p. 16-17

Verankering
zie p. 18-20

Grondframe
zie p. 21

Tenten koppelen
zie p. 22-23

Tentvloer
zie p. 24

Verlichting
zie p. 25-26

Verwarming
zie p. 27

AFMETINGEN & KLEUREN

NUTTIGE ACCESSOIRES

wit zwart zilvergrijs beige taupe rood marineblauw
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4. SOLID 50 PVC

U gaat de tent verhuren of uitlenen? 
Kies dan voor een vouwtent met 
brandvertragende pvc zeilen. Deze zeilen 
zijn een stuk zwaarder, wat ze extra 
duurzaam maakt. Bovendien reinigt u ze 
gemakkelijker dan de polyester variant.

Foto: vouwtent 3x6 Solid 50 pvc wit

PVC DAKZEIL & ZIJWANDEN

 ~ PVC 550 g/m²

 ~ Extra stevig & duurzaam

 ~ Gemakkelijk te reinigen

 ~ Brandvertragend (M2)

 ~ Wind- en waterdicht

 ~ Inclusief zijwanden 

FRAME VAN ALUMINIUM

 ~ Frame met zeshoekige staanders Ø 50 mm

 ~ Wanddikte 2 mm

 ~ Aluminium koppelingen

 ~ Trekringen

 ~ Hoogte dichtgevouwen frame:

  3x3 m   |   3x4,5 m   |   3x6 m: 1,6 m
  4x4 m   |   4x8 m: 2,1 m

Foto: vouwtent 4x8 Solid 50 pvc beige
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3x3 3x4,5 3x6 4x4 4x8
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Transport
zie p. 16-17

Verankering
zie p. 18-20

Grondframe
zie p. 21

Tenten koppelen
zie p. 22-23

Tentvloer
zie p. 24

Verlichting
zie p. 25-26

Verwarming
zie p. 27

AFMETINGEN & KLEUREN

NUTTIGE ACCESSOIRES

wit beige

4. SOLID 50 PVC
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5. PERSONALISATIE

BEDRUKKING DAK EN ZIJWANDEN 

Uw vouwtent kan ook prima ingezet 
worden als reclamedrager! Zorg voor 
extra publiciteit terwijl uw tent staat 
opgesteld: een opvallende bedrukking 
op het dakzeil en/of de zijwanden springt 
direct in het oog. Een strak logo op het 
dak, een mooie foto op de zijwand of 
een kleurrijke totaalbedrukking? Alles is 
mogelijk! 

Foto: vouwtent 3x3 Solid 50 met bedrukking van het dakzeil

SPECIFICATIES

 ~ PVC 550 g/m² of polyester met waterdichte 

 PU-coating 235 g/m²

 ~ Wij maken het design op basis van drukklare 

 bestanden (.pdf, .ai of .eps)

 ~ Levertermijn: 3-tal weken na ontvangst 

 betaling en goedkeuring design

 ~ 5-tal weken voor bedrukking op pvc 

 vouwtentenFoto: vouwtent 4x8 Solid 50 met volledige bedrukking

EEN GREEP UIT DE VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN

Volledig dakzeil Blinde zijwand Zijwand met deur Zijwand met raam

  

Halve zijwand Volledige bedrukking
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5. PERSONALISATIE

AFNEEMBARE BANNER

Uw vouwtent na aankoop nog bedrukken? Dat is perfect 
mogelijk met onze full colour bedrukte, afneembare 
banners! Ook als u tijdelijk wil uitpakken met een promotie 
is deze banner ideaal. 

Bevestigen is eenvoudig: u vouwt het frame met dakzeil 
erop halfopen. Daarna wikkelt u de banner rond de volants 
en maakt u de uiteinden aan elkaar vast met de velcrostrips. 
De banner is ook voorzien van stevige elastieken die u over 
de hoeken van uw easy-up tent trekt.

Inbegrepen in de prijs zijn zowel de banner, de full colour 
bedrukking als de uitwerking van het design. Afneembare 
banners zijn enkel beschikbaar voor vouwtenten van 2x2, 
2x3, 3x3, 3x4,5 en 4x4 meter.

Foto: afneembare  banner

Foto: afneembare  banner 
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ACCESSOIRES
Nu u weet welke vouwtent het wordt, is het tijd 
om aandacht te besteden aan de accessoires. 
In dit onderdeel vindt u accessoires die u meer 
gebruiksgemak bieden, die de veiligheid en 
duurzaamheid van uw tent verhogen, waarmee u 
verschillende tenten kunt koppelen, of die het u een 
stuk comfortabeler maken binnenin uw vouwtent.
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6. ACCESSOIRES

WELKE ACCESSOIRES HEEFT U NODIG? 

 ~ Transport: Voor het vervoeren en opbergen van uw vouwtent bieden wij verschillende 

draagtassen aan. De draagtassen met wielen (pag. 16) gebruikt u om het frame met dakzeil 

te verplaatsen. Voor de PVC zijwanden kiest u een aparte, compacte draagtas (pag. 17).  

U heeft geen transporttas nodig, maar beschermt toch graag uw frame met dakzeil?  

Kies dan voor een eenvoudige beschermhoes (pag. 17). Graag het meest robuuste en 

veilige transportmiddel? Ontdek onze flightcases (pag. 17). 

 ~ Verankering: Waar gaat u de vouwtent gebruiken? Wij bieden verankeringssets aan,  

zowel voor op zachte ondergrond als voor op harde ondergrond (pag. 18). Wil u de 

vouwtent overal goed kunnen verankeren? Kies dan voor onze (opvulbare) voetgewichten, 

betonblokken (pag. 19), of voor de goedkopere, te verzwaren gewichtzakjes (pag. 20). 

Voor een extra stabiele constructie en mooi opgespannen zeilen verwijzen wij graag naar 

de grondframes (pag. 21).

 ~ Koppelen: Wenst u verschillende vouwtenten wind- en waterdicht naast elkaar 

te plaatsen? In dat geval gebruikt u klemmen (pag. 23), regengoten (pag. 22) 

en verbindingsstroken (pag. 23).

 ~ Tentvloer: Een marktstand opbouwen op een drassige ondergrond? Kabels en andere 

oneffenheden wegwerken? Een tuinfeest geven en tegelijk uw gazon beschermen? 

Met onze lichte en oprolbare tentvloer (pag. 24) is het allemaal mogelijk.

 ~ Verlichting: U gebruikt uw tent ook ’s avonds? Denk dan aan één van onze retro 

lampenslingers (pag. 25-26), 3-wegs nokverlichting of een lichtslang (pag. 26) 

om uw tent sfeervol te verlichten. 

 ~ Verwarming: U koopt dan wel een water- en winddichte tent, maar als de 

buitentemperatuur niet al te hoog is, voorziet u best ook verwarming. 

Met onze verwarmers  (pag. 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 

(pag 28) ziet u in één oogopslag wat de inhoud van uw frigo is.
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6. ACCESSOIRES

DRAAGTAS

Draagtas van zware oxford stof (1200 denier) en 

waterdichte folie. U opent en sluit de draagtas in één 

vlotte beweging met een stevige rits. 

Het verplaatsen van een vouwtent wordt een stuk 

eenvoudiger met deze tas op wieltjes. Bovendien 

beschermt ze uw frame met dakzeil tegen water en vuil. 

TRANSPORT

DRAAGTAS BIG WHEELS (ENKEL VOOR SOLID 50)

U bent van plan om uw vouwtent regelmatig te verplaatsen? 

Kies dan deze Big Wheels draagtas. Dankzij de stevige en 

grote wielen, vervoert u uw tent moeiteloos over keitjes of 

andere oneffen ondergronden. De zware oxford stof (1200 

denier) beschermt uw frame met dakzeil tegen water en vuil.

De Big Wheels draagtas is bovendien erg gemakkelijk in 

gebruik. U schuift de wielen (met plaat) over de voetplaten 

van het frame, en gebruikt de tas als steekwagentje.

Opgelet: de vouwtenten met pvc zeilen passen niet in de voorgestelde draagtassen.
U wil uw frame en pvc dakzeil beschermen tegen vocht en vuil? Kies dan voor een beschermhoes of een flightcase. (zie pag. 17)
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BESCHERMHOES

Deze hoes van polyester met pvc-coating beschermt 
uw frame met dakzeil tegen water en vuil. 
Beschikbaar in verschillende maten. Zowel voor 
polyester als pvc vouwtenten.

FLIGHTCASE

Deze sterke transportkist op wielen beschermt uw 
vouwtent tijdens het transport. Het in- en uitladen 
van frame + dakzeil gaat erg vlot. De flightcases zijn 
stapelbaar.

DRAAGTAS ZIJWANDEN*

Deze draagtas beschermt uw zijwanden tegen vocht, 
vuil en beschadigingen van buitenaf. Ideaal voor het 
opbergen en transporteren van uw zijwanden.

(*)Bij aankoop van een Solid 30, Solid 40 of Solid 50 vouwtent krijgt u 
een draagtas om uw zijwanden in op te bergen. Solid 50 pvc tenten is 
dit niet het geval.

6. ACCESSOIRES

Small 74 x 64 x 56,5 cm

3x3 174 x 43,5 x 46,5 cm

3x4,5 | 3x6 174 x 43,5 x 80,5 cm

4x4 | 4x8 224,5 x 43,5 x 80,5 cm
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6. ACCESSOIRES

VERANKERINGSSET

Met deze set verankert u uw vouwtent op 
een veilige en correcte manier. U bevestigt 
de spanbanden aan de hoeken van uw frame 
-nooit aan de zeilen!- en zet de spanbanden 
vast met T-haringen (op gras, zand, …) of 
schroefogen (op uw terras, parking, …). 

VERANKERING

 ~ Samenstelling verankeringsset voor   

 zachte/middelharde ondergrond:   

 T-haringen van 60 cm en spanbanden

 ~ Samenstelling verankeringsset voor 

 harde ondergrond:  

 Schroefogen en spanbanden

SAMENSTELLING

Zacht Hard

# spanbanden # t-haring # spanbanden # schroefogen

3x3 | 3x4,5 | 4x4 x4 x4 x4 x4

3x6 | 4x8 x6 x6 x6 x6
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VOETGEWICHT 15KG

 ~ Ideaal voor gebruik op elke ondergrond

 ~ Gebruiksklaar

 ~ Gietijzer 15kg

 ~ Stapelbaar

BETONBLOK 35KG

 ~ Ideaal voor gebruik op elke ondergrond

 ~ Gebruiksklaar

 ~ Betonblok van 35kg

 ~ Bevestiging: scheerlijn/touw aan de liggers 

 van uw tent

OPVULBAAR VOETGEWICHT 9,5KG

 ~ Ideaal voor gebruik op elke ondergrond

 ~ Op te vullen met zand of water

 ~ Heel licht en stapelbaar

6. ACCESSOIRES
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6. ACCESSOIRES

OPVULBARE GEWICHTZAK 8KG 
(ENKEL VOOR SOLID 30)

 ~ Verankering voor uw vouwtent, ideaal voor op  

 verharde ondergrond

 ~ Op te vullen met zand of water

OPVULBARE GEWICHTZAK 10KG

 ~ Verankering voor uw vouwtent, ideaal voor  

 elke ondergrond

 ~ Op te vullen met zand of water

 ~ Te bevestigen met een scheerlijn/touw rond  

 de liggers of met velcrostrookjes voor be- 

 vestiging rond de staanders



GRONDFRAME (ENKEL VOOR SOLID 50)

Een grondframe zorgt ervoor dat de staanders 
van uw vouwtent op perfecte afstand van 
elkaar staan, waardoor de tent extra stevig 
opgesteld staat. Bij de Solid 50 vouwtenten 
zijn er bovendien ‘tunnels’ onderaan de 
zijwanden, waardoor u het grondframe schuift. 
Op die manier worden uw zijwanden mooi 
opgespannen, en lopen uw zeilen minder kans 
op beschadiging.

 ~ Het grondframe bestaat uit stevige vierkante  

 buizen van 25 x 25 mm (1mm wanddikte). 

 ~ De buizen zijn uitschuifbaar, en nemen daarom  

 niet veel plaats in tijdens het transport.
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6. ACCESSOIRES



KOPPELEN

REGENGOOT

U plaatst twee vouwtenten naast elkaar, 
maar u wil natuurlijk niet dat eventuele 
regen naar binnen stroomt tussen de 2 
daken. 

Een regengoot is op de lange zijden voorzien 
van brede velcrostroken, die u bevestigt 
aan de binnenzijde van de dakzeilen. Eens 
de goot vasthangt, loopt het regenwater af 
langs één kant.

WELKE REGENGOOT KIES IK? 

 ~ Bepaal op welke kant u de tenten wenst te  

 koppelen, en kies een regengoot die even lang 

 is als die kant.

 ~ De pvc goten zijn beschikbaar in wit, beige en 

 transparant (niet alle maten).

 ~ De polyester goten zijn beschikbaar in de  

 meeste kleuren die we aanbieden bij de Solid  

 50 vouwtenten.

6. ACCESSOIRES
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VERBINDINGSSTROOK 
(ENKEL VOOR SOLID 50 POLYESTER)

U plaatst twee vouwtenten naast elkaar om er één 
geheel van te maken. Tussen de zijwanden van 
beide tenten zit er echter een kier van zo’n 10 cm, 
waardoor wind en/of regen naar binnen kan. Door 
een strook te ritsen tussen beide zijwanden, sluit u 
de tent volledig af.

VERBINDINGSKLEM (ENKEL VOOR SOLID 40-50)

Plaatst u 2 vouwtenten naast elkaar, dan 
gebruikt u best ook deze klemmen. Door zowel 
een klem bovenaan als onderaan aan de poten 
te bevestigen, creëert u een stabiel geheel. U 
bewaart de ideale afstand tussen beide tenten, 
en heeft zo de ruimte om een regengoot en/of 
verbindingsstrook aan te brengen. 

Deze klemmen zijn enkel beschikbaar voor de zeshoekige 
staanders van de Solid 40 en Solid 50 tenten. Per 2 gekoppelde 
tenten gebruikt u  4 verbindingsklemmen.

WELKE VERBINDINGSTROOK KIES IK? 

 ~ Voor het koppelen van vouwtenten van 3x3, 3x4,5  

 en 3x6 meter, kiest u voor de ‘3m’ strook. 

 ~ Voor het koppelen van vouwtenten van 4x4 en   

 4x8 meter, kiest u voor de ‘4m’ strook.

 ~ De polyester stroken zijn beschikbaar in alle kleuren  

 die we aanbieden bij de Solid 50 vouwtenten.

KOPPELEN

6. 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.

 ~ 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

6. ACCESSOIRES
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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).

6. 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

3-WEGS LED-VERLICHTING

Ideaal voor beurs- en marktkramen: onze 

ophangbare nokpaalverlichting. U kan deze 

verlichting heel gemakkelijk monteren dankzij 

het speciale klemsysteem. De energiezuinige 

LED’s zijn kantelbaar waardoor u het licht zowel 

naar boven als beneden kan richten. Dankzij de 

IP65 waterbestendigheid kan u de verlichting 

zowel binnen als buiten gebruiken. 

Foto:  3-wegs led-verlichting

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 3-HEAD HEATER

 ~ Water- en stofdicht

 ~ Zuinig in verbruik

 ~ Directe stralingswarmte

 ~ IP65 norm

 ~ Bevestiging: rond nokpaal vouwtent

Stralingsbereik

1500W (3x500W) ~12 m2

INFRAROOD TERRASVERWARMER

 ~ Water- en stofdicht

 ~ Zuinig in verbruik

 ~ Directe stralingswarmte

 ~ IP65 norm

 ~ Bevestiging: gevel, statief, ribben 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 vouwtent 
met behulp van onze terrasverwarmers. U kiest de verwarmer in functie 
van het stralingsbereik en de oppervlakte van uw vouwtent. 

6. ACCESSOIRES
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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: vouwtent 3x6 Solid 50 met bedrukking van het volledige dakzeil ( Foto © Burning Butchers )

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


