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Axion - teltat
Pneumaattiset tapahtumateltat

Ilmatäytteiset Axion -tapahtumateltat ovat todella helppoja käyttää ja kuljettaa.

Axion - teltassa ei ole metallisia runkorakenteita, sillä tässä teltassa on ilmatäytteinen-
runko. Perinteisestä ilmatäytteisestä teltasta poiketen Axion - teltoissa ei ole jatkuvasti 
puhaltavaa äänekästä puhallinta täyttämässä ilmalla teltan runkoa.

Axion - teltoissa käytetään uusinta pneumaattista ilmarunkotekniikkaa.
 
Pneumaattisessa teltassa teltan rungon sisälle pumpataan korkea ilmanpaine, joko 
käsikäyttöisellä tai sähkökäyttöisellä pumpulla. Idea on sama kuin polkupyörän ren-
kaassa. Vahvan kankaisen runkoputken sisällä on erillinen ilmanpitävä ”sisärengas”, 
mikä pumppataan ilmaa täyteen. Runkoputki ja sen ilmalla täytetty sisäosa muodos-
tavat yhdessä vahvan runkorakenteen.  
Axion - teltan vahva ja joustava rakenne kestää äärimmäisissä sääolosuhteissa ja se on
huonolla säällä turvallisempi käyttää kuin metallirunkoiset teltat.  Axion - teltta onkin
testattu ja sertifioitu kestämään käyttöä jopa 100 km/h tuulessa.

Axion-tuoteperheen pneumaattisia telttoja ovat: Axion Lite, Axion Squqre, Axion 
Spider, Axion Tripod, Axion Cube ja Axion Flower.  Näitä kaikia Axion telttoja on saa-
tavana useita eri kokoja sekä värejä. 
Tarvittaessa kaikki Axion - teltat voidaan brändätä sublimaatiotulostamalla vastaamaan
täysin yrityksesi tai markkinoitavan tuotteesi ilmettä. 

Axion telttoja voidaan myös yhdistellä toisiinsa ja niihin on saatavana paljon lisävarus-
teita.
 
 

Vetoketjulla vaihdettavat kankaat

Kaikissa Axion-teltoissa on seinä-, visiiri- ja katos-
kankaat kiinni teltanrungossa vetoketjuilla, joten 
teltankankaiden vaihtaminen on nopea ja helppo
toimenpide. Yhdessä teltassa voi esimerkiksi olla 
kahdelle tai useammalle eri brändille tulostetut kan-
kaat, mitä vaihdetaan samaan telttarunkoon tarpei-
den mukaan.

Laadukas palosuojattu kangas

Teltoissa käytetään laadukasta Euroopassa valmis-
tettua palosuojattua polyesterikangasta. Se on ser-
tifioitu eurooppalaisin normein EN 13501-1.

Modulaarisuus

Jokainen AXION tuotelinjan malli ja koko voidaan
yhdistää toisiinsa käyttämällä yhdistämiskankaita.
Avoimet sivut voidaan varustaa erilaisilla seinillä tai 
visiireillä.

Extreme turvallisuus

AXION on yksi turvallisimmista ilmatäytteisistä tel-
toista markkinoilla. Se on testattu jopa 100 km / h 
tuulessa. Se kestää äärimmäisissä sääolosuhteissa. 
AXION teltan joustava rakenne on suunniteltu tai-
pumaan ja palaamaan takaisin alkuperäiseen muo-
toonsa voimakkaassa tuulessa.

Eurooppalainen tuote

Axion teltat on täysin kehitetty ja tuotettu EU:ssa.

Käännettävät seinät

Loputon dilema - pitäisikö tilata kuvitus teltan sisä- 
vai ulkopuolella? Ei ongelmaa... AXION teltassa - 
kaikki seinät ovat käännettäviä.

Digitaalinen tulostus

Axion telttakankaat voidaan tulostaa digitaalisesti.
Tulostuksessa käytetään uusinta sublimaatio tulos-
tusteknologiaa.

Tehokas katon pinta-ala

Tehokas katon pinta-ala on myös tärkeä osa Axion
telttoja. Tehokas katon pinta-ala vaihtelee 61%: sta 
76%:n riippuen mallista.

Täysin käyttäjän huollettavissa

Se on vain elämää, tietenkin teltan ilmarunko alkaa 
vuotamaan juuri silloin kun teltta pitäisi ottaa käyt-
töön.  Mutta ei hätää... Axion telttaan on saatava-
na korjaussarjana vaihdettava runkoputken ilmasäi-
liö. Vetoketjulla irroitettava katto ja runkoputkien
keskiliitin mahdollistavat sen, että kuka tahansa voi 
vaihtaa teltan runkoputken ilmasäiliön muutamassa 
minuutissa tapahtumapaikalla ilman, että teltta täy-
tyy lähettää minnekään huollettavaksi! 
   

TPU-muovinen
Ilmasäiliö

polyesetri-
runkoputki

täyttöventtiili

AXION runkorakenteessa 
on yhdistetty erikoisluja poly-
esteri ja saumaton TPU-ilmasäiliö.
Tämä mahdollistaa 10 x suuremman 
ilmanpaineen kuin perinteisessä Ilma-
täytteisessä teltassa. Tällöin runkoputki 
voidaan valmistaa halkaisijaltaan paljon pie-
nemmäksi ja vähemmän tilaa vieväksi.
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Axion - teltat

Axion Lite

Axion Square

Axion Spider

Axion Tripod

Axion Flower

AxAxAxioioioionnn nnn SSSSAAA

AXION VENTTIILIJÄRJESTELMÄ
Patentoitu ventiilijärjestelmä mahdollistaa 
kaikkien teltanjalkojen ilmalla täyttämisen 
vaivattomasti vain yhdestä venttiilistä.
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Axion Square

AXION runkorakenne on ilmatiivis ja siinä ei ole jatkuvasti toi-
mivaa puhallinta. Ilmarungon korkea ilmanpaine ja joustava 
rakenne mahdollistaa teltan kestävyyden myös äärimmäisissä 
sääolosuhteissa. 

AXION Square on testattu kestämään tuulta jopa 100 km / h. 
Se onkin yksi markkinoiden turvallisimmista Ilmatäytteisistä 
teltoista.
 

Pneumaattiset tapahtumateltat

Axion Square

AXION Square on erinomainen pneumaattinen teltta sekä myös näyttävä mainosväline. 
Se on muotoilultaan ja rakenteeltaan moderni teltta, mikä on nopea ja helppo ottaa 
käyttöön. Nämä ja sen muut ominaisuudet tekevät siitä erinomaisesti kaikkiin tapah-
tumiin ja promootioihin soveltuvan teltan.
 
AXION Square onkin AXION tuoteperheen suosituin teltta. Kaikki sen kehitetyt omi-
naisuudet, kuten rungon vaakatason vakauspalkit, keskiliitin, zip-off katto ja sen saa-
tavuus neljänä eri kokona, tekee siitä yhden markkinoiden luotettavimmista Ilmatäyt-
teisistä tapahtumateltoista. 

Teltan katto, seinät ja visiirit ovat helposti vaihdettavissa Zip-off
vetoketjutekniikan ansiosta. Tämä mahdollistaa sen, että samas-
sa telttarungossa voidaan käyttää useampia brändättyjä kattoja 
ja seiniä joita vaihdellan tarpeen mukaan.

Nämä vaihdettavat telttakankaat voidan tarvittaessa tulostaa 
sublimaatiotulostuksella vastaamaan täysin brändin värejä ja 
kuvallista ilmettä. 



CT
tunneli 

VIS
visiiri

WF
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WW
ikkunaseinä

WP
panoraama
ikkunaseinä
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verkkoseinä

WDO
kaksipuolinen
opaque-seinä

WDB
kaksipuolinen
blockout-seinä

WD
oviseinä

Telttakankaat
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Axion Square

Square 44 Square 55 Square 66 Square 77

leveys “X” (cm)  400  500  600   700

pituus “Y” (cm)   400  500   600    700

korkeus “Z” (cm)    290     350      420       490

katettu alue (m²)      16        25        36         49

paino (kg)        30          35         50           66

pystytysaika (h)     0:10                  0:15                  0:20                   0:25

henkilöt      1       1     1-2         2

  sublimaatiotulostus      katoskangas / seinäkankaat / runkorakenne

materiaali     polyesteri / TPU-muovi

palosuojaus      EN 13501-1

Sähköpumppu
220 v

Akkupumppu
12 v

Käsipumppu

Telttavaarnat Painolastilaukku

TOP Led-valaisin
jalustan 

Led-valaisin

Tekniset tiedot

Teltan varmistus

Valaisimet

Ilmapumput
Käsipumppu on 
vakiovaruste Square 
44 ja 55 teltoissa.
Square  66 ja 77 
teltoissa on 
vakiovarusteena
sähköpumppu.



5.   MARROW  |  Marketing Equipment 

Axion Square
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Axion Square
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Axion Lite

Kaikissa Axion-teltoissa on seinä-, visiiri- ja katoskankaat kiinni 
teltanrungossa vetoketjuilla,  joten teltan kankaiden vaihtami-
nen on nopea ja helppo toimenpide. 

Yhdessä teltassa voi esimerkiksi olla kahdelle tai useammalle 
eri brändille tulostetut kankaat, mitä vaihdetaan samaan teltta
runkoon tarpeiden mukaan. Axion - teltan seinäkankaat ovat 
käännettävät, joten kankaan mainospainettu puoli voidaan 
helposti vaihtaa teltan ulkopuolelta sisäpuolelle tai päinvastoin.

Pneumaattiset tapahtumateltat

Axion Lite

Axion Lite teltta ovat Axion-tuoteperheen budejetti ystävällinen teltta. 
Se on kevytrakenteisempi versio AXION Square teltasta. Axion Liten telttarungossa ei
ole Squqre teltan tapaan vaakapalkkia. 

Axion Lite telttoja on saatavana neljää eri kokoa ja niitä voidaan myös yhdistää toisiinsa.
 
Telttoihin on saatavana myös runsaasti lisävarusteita ja luonnollisesti kaikki teltat voi-
daan myös brändätä halutun ilmeen mukaisiksi, sublimaatiotulostamalla teltan seinä-
ja kattokankaat. 

Axion-Lite teltan käyttö on todella helppoa. Axion- Lite teltan 
kuljetat tapahtumapaikalle kevyessä vetolaukussa. 

Axion teltan patentoidun ilmantäyttöjärjestelmän ansiosta tel-
tan pystyttäminen on helppoa. Siihen tarvitaan vain yksi henkilö. 
Pystyttämiseen menee aikaa vain muutama minuutti 
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Axion Lite

 Lite 33 Lite  44 Lite 55  Lite 66

leveys “X” (cm)  330  400  500   600

pituus “Y” (cm)  330  500   500    600

korkeus “Z” (cm)    285     290      350       420

katettu alue (m²)      11        16        25         36

paino (kg)        20          25          30           42

pystytysaika (h)     0:10                  0:14                   0:17                    0:20

henkilöt      1       1        1      1- 2

sublimaatiotulostus      katoskangas / seinäkankaat / runkorakenne

materiaali     polyesteri / TPU-muovi

palosuojaus      EN 13501-1X

Y

Z

Sähköpumppu
220 v

Akkupumppu
12 v

Käsipumppu

Telttavaarnat Painolastilaukku

TOP Led-valaisin
jalustan 

Led-valaisin

Tekniset tiedot

Teltan varmistus

Valaisimet

Ilmapumput Käsipumppu on 
vakiovaruste 
kaikissa Axion Lite
teltoissa.
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Axion Lite
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Axion Lite
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Axion Spider

Axion runkorakenne mahdollistaa vahvemman rungon sekä 
myös halkaisijaltaan pienemmät runkoputket, joten teltan sisä-
tilat ovat suuremmat kuin vastaavan kokoisessa perinteisessä 
Spider - teltassa.  AXION Spider onkin ihanteellinen teltta, kun 
tarvitaan suurta katettua pinta-alaa. Spider tarjoaa lattiapinta-
alaa joko 42 m² tai jopa 80 m². 

Kuten muitakin AXION telttoja, myös Spider telttoja on mah-
dollisuus liittää modulaarisesti toisiinsa sekä yhdistää myös eri 
kokoisiin AXION Lite tai Squre telttoihin. 
 

Pneumaattiset tapahtumateltat

Axion Spider

Axion Spider on konsepti, joka perustuu perinteiseen puhallettavaan Spider - telttaan. 
AXION Spider on suuri kuusikulmainen teltta, joka on toteutettu pneumaattisella 
AXION runkorakenteella. Axion Spider tarjoaa kaikki samat ominaisuudet kuin Axion 
malliston LITE ja SQUARE teltat mutta se on niitä suurempi. Ylimääräiset ilmatäytteiset 
runkoelementit takaavat sen, että Axion Spider teltalla on myös erinomainen tuulen 
kestokyky, kuten muilla Axion tuoteperheen teltoilla. 

AXION runkorakenne on tehty yhdistämällä erikoisluja polyesterikangas ja saumaton
TPU ilmasäiliö. Tämä rakenne mahdollistaa 10 x suuremman ilmanpaineen käyttämi-
sen teltanrungossa kuin perinteisessä jatkuvasti puhallettavassa Spider-teltassa. 

Koska teltassa on patentoitu ventiilijärjestelmä mikä mahdollis-
taa kaikkien teltanjalkojen ilmalla täyttämisen vaivattomasti vain 
yhdestä venttiilistä niin telttan pystyttäminen tarvitaan vain 2 
henkilöä ja se vie aikaa alle 20 minuuttia. 
Koko teltta mahtuu pakattuna pieneen vetolaukkuun, mikä sopii 
normaalikokoiseen autoon, joten Axion Spider teltta on helppo 
viedä mihin tahansa messuille tai tapahtumaan.

AXION Spider on valmistettu vahvasta mutta kevyestä polyesteri 
kankaasta. Teltan katto, seinät ja visiirit ovat helposti vaihdetta-
vissa Zip-off vetoketjutekniikan ansiosta. Tämä mahdollistaa sen, 
että samassa telttarungossa voidaan käyttää useampia brändät-
tyjä kattoja, seiniä ja visiireitä mitä vaihdetaan tarpeen mukaan.

Nämä vaihdettavat telttakankaat voidaan tarvittaessa tulostaa
sublimaatiotulostuksella vastaamaan täysin yrityksen tai tuot-
teen värejä ja kuvallista ilmettä vastaaviksi. 
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Axion Spider
Tekniset tiedot

leveys “X” (cm)

pituus “Y” (cm)

korkeus “Z” (cm)

  Paino (kg)

Katettu alue A (ilman sivuseiniä)  (m²)

  Katettu alue B (6 x sivuseinä)  (m²)

  Katettu alue C (3 x sivuseinä, 3 x visiiri)  (m²)

henkilöt

katoskangas / seinäkankaat / runkorakenne

materiaali polyesteri  /  TPU-muovi

palosuojaus EN 13501-1

Spider 8 Spider 10

800

690

420

35

0:15

53

47

42

2

1000

860

490

54

0:20

70

74

66

2

area - A area - B area - C

sublimaatiotulostus

pystytysaika (h)
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Axion Spider
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Axion Spider
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Axion Tripod

AXION Tripod telttaa on saatavana neljä kokoa pinta-alaltaan
25m² - 58m². Kun tarvitset lisätilaa, AXION Tripod telttoja on 
mahdollista liittää modulaarisesti toisiinsa.
Kuten muutkin pneumaattiset AXION teltat, myös Tripod tel-
tan käsittely on erittäin helppoa. Teltan pystyttää muutamassa
minuutissa vain yksi henkilö. Kuljetuksen ajaksi koko teltta mah-
tuu pakattuna pieneen vetolaukkuun, mikä taas sopii normaali-
kokoiseen autoon. 
 

Pneumaattiset tapahtumateltat

Axion Tripod

AXION Tripod on uusi symmetrisen kolmion muotoinen tapahtumateltta. 
Se on loistava konsepti sekä sisä- että ulkoilma tapahtumiin, käytät sitä sitten esiinty-
mislavan katteena tai tyylikkäänä aurinkosuojana. Nauti sen innovatiivisestä muodosta 
ja ilmavasta muotoilusta. 

Axion Tripod teltan katettu alue on todella tehokkaasti käytetty. Tämä on saatu aikaan  
negatiivisesti kaltevilla sivuseinillä. Näin tehokas katettu alue on paljon suurempi kuin
perinteisen mallisissa teltoissa. 

AXION Tripod on valmistettu vahvasta mutta kevyestä polyesteri 
kankaasta. Teltan katto ja seinät ovat helposti vaihdettavissa 
Zip-off vetoketjutekniikan ansiosta. Tämä mahdollistaa sen, että 
samassa telttarungossa voidaan käyttää useampia brändättyjä 
kattoja sekä seiniä joita vaihdetaan tarpeen mukaan.

Nämä vaihdettavat telttakankaat voidan tarvittaessa tulostaa 
sublimaatiotulostuksella vastaamaan täysin yrityksen tai tuot-
teen värejä ja kuvallista ilmettä vastaaviksi. 

ion Triipodpp
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Axion Tripod
Tekniset tiedot

katoskangas /seinäkankaat

Tripod 6 Tripod 7 Tripod 8 Tripod 9

polyesteri / TPU-muovi

EN 13501-1

600 700 800 900

600 700 800 900

320 370 430 480

25 34 45 58

0:10 0:15 0:20 0:25

32 46 60 77

1 1 1-2 2

leveys “X” (cm)

pituus “Y” (cm)

korkeus “Z” (cm)

  Paino (kg)

henkilöt

materiaali

palosuojaus

sublimaatiotulostus

pystytysaika (h)

Katettu alue A  (m²)
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Axion Tripod
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Axion Tripod
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Axion Flower

        KÄSITTELY

      Kaikki Flower teltat on kuljetettava pakettiautolla.  
Koosta riippuen 3-6 henkilön tiimi pystyttää teltan 3-5 tunnin 
sisällä, riippuen maastosta ja henkilökohtaisesta kokemuksesta.
 

Pneumaattiset tapahtumateltat

Axion Flower

 
    MUOTOILU
   
      Axion Flower teltan ainutlaatuinen muotoilu on suunniteltu luonnon in-
       noittamana. Se tuo aivan uusia tunteita konservatiiviseen tapahtumamaailmaan.

Axion Flower on kaikin puolin hyvin erilainen telttaratkaisu. Se tarjoaa yleisölle tapah-
tumissa positiivista energiaa epäsymmetrisellä muodollaan ja raikkaalla ilmeellään.

Flower-teltan jokainen “terälehti” on itsenäinen rakenteen osa. Ne ovat kaikki eri ko-
koa ja ne liikkuvat omalla tavallaan voimakassa tuulessa, samalla lailla kuin todellinen 
kukka luonnossa.

       SÄÄNKESTÄVYYS

       Axion Flower on sertifioitu Eurocode standardin 
            mukaan, kestämään tuulta jopa 28 m / s (100 km / h).

Ukonilmalla tai voimakkaalla tuulella keskipylväs voidaan vetää 
alas. Tämä vähentää koko rakenteen kokonaiskorkeus 1,3 m. 
Tällöin vesi menee ständin keskelle, mistä se valuu pois keskus- 
vesikourua pitkin.  Kolmio sadesuojat kehän ympärillä suojaa-
vat sateelta. Samat suojat antavat 15% enemmän varjoa kun
niitä käytetään aurinkosuojina.

   TEKNOLOGIA
  
  Axion Flower on yhdistelmä kolmesta eri materiaalista.
         ”Terälehden” muoto on tehty patentoiduilla pneumaattisilla 
putkilla mitkä on täytetty 2,0 bar ilmanpaineella. (10 x enemmän 
kuin vakio pneumaattiset rakenteet). Terälehden kireys saadan ai-
kaan joutavalla palosuoja sertifoidulla huipputeknologian Bedouin 
Flex PU kalvolla.

Koko teltan paino on teräksisten keskipylvään ja kehäkiinnikkeiden 
varassa, jotka on varmistettu painolastilaukuilla.
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Axion Flower
Kuinka se toimii

sapluuna

sapluuna

Määrittele FLOWER:n tarvitsema tila käyttäen maasapluunaa. 
Asenna sisäänvedettävä keskipylväs ja kehän jalustat. 
Kehän jalustat voidaan kiinnittää maahan tai painottaa käyt-
täen painolastilaukkuja ( 170 kg paino per jalustaa) .
Myös kolmionmuotoiset painolastilaukut tulee asettaa keski-
pylvään korokkeeseen.

Esitäytä ilmalla kaikki terälehdet, kiinnitä vetoketjulla mainos-
kuvitus (jos banneri versio) ja kiinnitä terälehdet yksi kerrallan 
riippumaan keskipylvääseen.  Vedä keskipylväs alas ja aloita 
suurimasta terälehdestä aseta muut terälehdet  yksi kerrallaan 
kiinni keskipylvääseen.  Asennuksen jälkeen täytä kukin terä-
lehti täyteen ilmanpaineeseen.

Kun olet asentanut pienimmän terälehden on FLOWER heti 
käyttövalmis.

Voit asentaa myös keski vesikourun samoinmyös, kolmio au-
rinko / sadesuojat kehän ympärille.

Nauti AXION FLOWER teltasta!  

Ymmärtääksesi paremmin miten se toimii, katso video: https://vimeo.com/150102578
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Axion Flower Pro

Tekniset tiedot

Flower 10 Pro Flower 12 Pro Flower 14 Pro

leveys “X” (m) 10,8 12 14

pituus “Y” (m) 8,6 10,3 12

korkes “Z” (m) 4,3 5,2 6

katettu alue vain terälehdet “A” (m²) 56 82 109

Teräs rakenteet (kg) 1100 1150 1200

Terälehdet (kg) 400 450 500

Lisävarusteena vesi painolasti (kg) 3000 3500 4000

katettu alue kolmio varjojen kanssa “B” (m²) 64 94 125

3:00 - 4:00 3:30 - 4:30 4:00 - 5:00

3-4 3-5 4-6

FLOWER PRO - käyttö kaikenlaisilla alustoilla.

11 väriä saatavana

Pystytysaika (h)

Henkilöt

A

B

X
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Axion Flower Lite

A
B

X

Z

Tekniset tiedot

Flower 10 Lite Flower 12 Lite Flower 14 Lite

leveys “X” (m) 10,8 12 14

pituus “Y” (m) 8,6 10,3 12

korkes “Z” (m) 4,0 4,8 5,6

katettu alue vain terälehdet “A” (m²) 56 82 109

Teräs rakenteet (kg) 350 400 450

Terälehdet (kg) 400 450 500

Lisävarusteena vesi painolasti (kg) 0 0 0

katettu alue kolmio varjojen kanssa “B” (m²) 64 94 125

3:00 - 4:00 3:30 - 4:30 4:00 - 5:00

3-4 3-5 4-6

11 väriä saatavana

Pystytysaika (h)

Henkilöt

FLOWER LITE - käyttö ainoastaan pehmeällä alustalla.
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Axion Flower
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Axion Flower
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