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Quick-Up Gazebo Pro 
Heavy Duty Tent

Quick-Up Gazebo Pro

Ostaessasi pop-up telttaa ulkoilma käyttöön on tärkeää varmistaa, että teltta todella 
kestää maamme vaativissa sääolosuhteissa. Sillä et voi aina tietää millainen sää vallit-
see tapahtuma päivänä. Teltan rungon tulee kestää tuulen voima ja sateen kosteus. 
Telttojen rungoissa on eroja pop-up telttoja on saatavana sekä alumiini- että rauta-
runkoisina. Alumiini kestää rautaa paremmin säänkosteuden korroosio vaikutukset.  
Mutta myös teltoissa käytetyissä alumiiniseoksissa on eroja, tarjolla on vahvaa ja heik-
koa alumiiniseosta. Alumiiniseoksen lisäksi teltan kestävyyteen vaikuttaa käytetyn alu-
miiniprofiilin seinämän paksuus. Ohut, heikkolaatuisesta alumiinista valmistettu pro-
fiili taittuu helposti tuulen voimasta.

Quick-Up Gazebo Pro telttojen rungot on valmistettu 6005 T5 
alumiiniseosta. Se on vahvimpia alumiiniseoksia. Kilpailevissa
teltoissa käytetään yleensä ketävyydeltä huonompaa 6063 se-
osta. Quick-Up Gazebo Pro teltan jalka ja saksiristikoiden alu-
miiniprofiilin seinämän vahvuus on 1,8 mm. Monilla kilpailijoilla
se on vain 1-1,5 mm. Quick-Up Gazebo Pro teltan jalan ulompi 
osuus on mitoiltaan 40x40 mm alumiiniprofiilia, sisemmät jalka-
profiilit ovat vielä vahvistettua alumiiniprofiilia. Myös rungon liit-
timet ovat samaa vahvaa alumiinia.

Quick-Up Gazebo Pro teltan laadukkaat kankaat ovat kevyttä mutta 
kestävää 100% vedenpitävää polyesterikankaasta mikä on UV- ja pa-
losuojattu.

Vahvan rungon ja kestävien telttakankaiden vuoksi Quick-Up Gazebo
Pro on erinomainen teltta kovaan, pitkäaikaiseen käyttöön. Siksi se 
on suosittu teltta päivittäisessä ammattikäytössä kuten telttavuokraa-
moissa ja viranomais käytössä.
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Quick-Up Gazebo Pro
Heavy Duty tent
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RUNKORAKENNE
alumiininen 40x40 mm
 vahvistettu jalkaprofiili

TELTAN MASTO
alumiininen 40 mm

mastoprofiili

MASTON LIITIN
alumiininen
neljätieliitin

JALAN LAATTA
teltan jalan vahva

teräslaatta 

SAKSIRISTIKKO
32x16 mm
alumiininen
saksiprofiili

LIITTIMET
alumiininen

saksiristikoiden
kolmitieliitin

LIITIN LUKITUKSELLA
Teltan jalan alempi-

kaksitieliitin lukituksella

Teltan pystytys vain 60 sekunttia

G

5

5

JALAN LUKITUS
teltan jalan lukitus

 ja korkeuden 
säätö
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Quick-Up Gazebo Pro
Tekniset tiedot

   3,0 x 3,0 m 

         27,0 kg

 A:  3290 mm  

 B:  2000 mm

 D:    370 mm   

163x27x27cm 

Teltan koko:

Rungon paino:

Katon paino:

Mitat:

Pakkauskoko:

           7,0 kg

   3,0 x 4,5 m 

         35,0 kg

         10,0 kg

 A:  3290 mm  

 B:  2000 mm

 D:    370 mm   

163x38x27cm

   4,0 x 4,0 m

         39,0 kg

         11,0 kg

 A:  3730 mm  

 B:  2000 mm 

 D:    370 mm   

208x27x27cm

   3,0 x 6,0 m

          49,0 kg

          13,0 kg

 A:  3290 mm  

 B:  2000 mm 

 D:    370 mm  

163x48x27cm

TELTTARUNKO:
Vahvasta 6005 / T5 alumiinista valmistettu Pop-Up telttarunko. Teltanjalat ovat 40 x 40 mm nelikulmaisata alu-
miiniprofiilia, sisemmässä jalassa on vahvistettu alumiiniprofiili.  Teltan saksiristikot ovat 32 x 16 mm alumiinipro-
fiilia. Kaikkieen rungon alumiiniprofiilien vahvuus  on 1,8 mm. Kaikki liitososat on valmistettu alumiinista. Ruuvit
ja muutterit ovat ruostumatonta terästä. Laajennettu kolmion muotoinen, teräksinen jalkalaatta antaa vakauden
kaikilla alustoilla.  

TELTTAKANKAAT:
Teltan katto ja -seinät on valmistettu kulutusta kestävästä PVC (320g / qm) pinnoitetusta 420D polyesterikangaasta. Kankaat ovat 100% vedenpitävät, B1 palasuojatut ja ne on suoja-
käsitelty hometta ja auringon uv-säteilyn haalistumista vastaan. Seinäkankaat kiinnitetään teltan katoksen reunaan vahvalla tarranauhalla ja teltan jalkoihin velcro-tarranauhalenkeillä.  
Seinäkankaat kiinnitetään toisiinsa vetoketjuilla. Telttakankaita on saatavana eri värejä. Telttoihin on saatavissa mainos- / logopainatuksia.

 
Vakiovärit:                   Lisävärit:

VAKIOTOIMITUS: Pop-Up alumiinirunko, katoskangas, kuljetuslaukku. (Lisävarusteita saatavana kts. varusteet)

   4,0 x 8,0 m

         58,0 kg

         20,0 kg

 A:  3730 mm  

 B:  2000 mm 

 D:    370 mm  

208x48x27cm

valkoinen       musta        punainen       keltanen        vihreä         sininen                              oranssi          hiekka       t punainen    t sininen  

35 mm

48 mm

48 mm

3 mm
40 mm

40 mm
33 mm

33 mm 32 mm

16 mm

1,8 mm1,8 mm
1,8 mm

Liitin Ulompi jalka Sisempi jalka Saksiristikko

C :0
M:0
Y :0
K :0

C :0
M:100
Y :65
K :35

C :63
M:16
Y :51
K :100

C :0
M:21
Y :93
K :1

C :93
M:0
Y :79
K :56

C :100
M:72
Y :0
K :38

C :0
M:64
Y :100
K :0

C :0
M:0
Y :31
K :6

C :35
M:100
Y :65
K :43

C :100
M:47
Y :0
K :72
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umpiseinä

oviseinä

panoraama ikkunaseinä

puoliseinä tukitangolla

Kuljetuslaukku

Kuljetuslaukku on valmis-
tettu vahvasta kankaasta. 
Laukku suojaa teltan runkoa
ja kattoa kuljetusvaurioilta.

Irrotettavat pyörät

Teltan helppoon pystyttämiseen,
ja kuljettamiseen. Suositellaan 
etenkin suurille teltoille. 
Kiinnitetään teltanjalkaan.

Jalkapaino hiekalla 
täytetty

Hiekalla täytetty 15 kg 
teltan jalkapaino, mikä 
kiinnitetään tarralenkeillä 
teltan jalkatolpan ympärille.
Painot ovat teltan varmistamiseen
kovalla alustalla.

Vaarnat ja harusliinat
Teltan varmistussetti. Sisältää tuhdit 
telttavaarnat ja harusliinat. Teltan ankkurointiin 
pehmeälle alustalle.

Vesiränni

Kahden teltan katon
väliin asetettava vesi-

ränni estää veden valu-
misen telttojen sisään.

 Telttakangas on palosuojattu, UV-stabiili, 
100% vedenpitävä ja vettä hylkivä.

pvc-pinnoitettu polyesterikangas.

Tarranauhat

Seinäkankaat kiinnite-
tään katoskankaaseen

 vahvoilla tarranauhoilla.

Seinäkankaat kiinnitetään
 teltan jalkoihin tarranauha lenkeillä.

Seinäkankaan veto-
ketjut

Seinäkankaat
 kiinnitetään toisiinsa

 vetoketjulla.

Harusliinan kiinnityslenkki

Katoskankaaseen ommeltu vahva
harusliinan kiinnityslenkki.

Lisävarusteet: Telttakankaat:
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Quick-Up Gazebo Pro 
Logopainatus

Seinäkankaaseen 
painettu logo

katoskankaaseen
painettu logo

katoksen reunaan
painettu logo

Erotu tapahtumissa kilpailijoistasi. Hyödynnä teltan suuri kangaspinta muuttamalla se yrityksesi mainokseksi
                     painattamalla yrityksesi tai tuotteesi logo, tuotemerkki tai kuva teltankatos ja seinäkankaisiin. 

          Teltan katoskankaaseen painettu logo näkyy kauas tapahtumissa. Se kertoo myös asiak-
                                         kaille missä yrityksesi osasto sijaitsee. Katoksenreuna taas on erinomainen paikka 
        tuoda esille yrityksesi nimi tai vaikkapa internet osoitteesi. Seinäkankaiden 
                                                              suuret pinnat ovat näyttävä paikka suurelle logolle tai tuotekuvalle.

                 Quick-Up Gazebo Pro teltan katos- ja seinäkankaisiin mainos-
      ja logopainatukset toteutetaan lämpöpainomenetelmällä.  

Thermo-print lämpöpainomenetelmä

Lämpöpainomenetelmällä voidaan painaa valmiisiin telttakan-
kaisiin logoja, tekstejä sekä myös valokuvia tietyin edellytyksin. 
Painettava logo leikataan tarraleikkurilla erikoismateriaalista. 
Tämän jälkeen leikattu logo kiinnitetään telttakankaaseen läm-
pöprässillä. Tarvittaessa logo tai valokuva ensin tulostetaan di-
gitaalisesti Thermoprint materiaalille, minkä jälkeen se leikataan 
muotoon ja lopuksi lämpöprässätään telttakankaaseen. Lämpö-
prässin koko asettaa rajoituksia suurien painopintojen käyttä-
miseen. Lämpöpaino soveltuu erinomaisesti esim. teltan katon 
reunuksen logojen ja tekstien painamiseen. Lämpöpainatuksen 
tuotantoaika on noin 3-7 työpäivää.

Teemme mielellämme sinulle tarjouksen yksilöllisestä teltastasi. 
Lähetä meille logosi (eps tiedostoksi vektoroituna) tai aiheesi 
sähköpostilla osoitteeseen: info@marrow.fi niin me teemme 
sinulle vedoksen yksilöllisestä teltasta logosi ja kuvasi kera.



Quick-Up Gazebo Pro

010 2928 380  |  www.marrow.fi  |   6.



www.marrow.fi

Posliinitehtaankatu 7, 04260 Kerava   |   010 2928 380   |   info@marrow.fi       


	Gazebo-pro-1
	Gazebo-pro-2
	Gazebo-pro-3
	Gazebo-pro-4
	Gazebo-pro-5
	Gazebo-pro-6
	Esite-takakansi



