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Marrow - mainosteltta 
Brändätyt teltat

Marrow - mainosteltta

Marrow mainosteltat ovat erinomainen valinta kun tarvitset brändisi näköistä nopeasti 
pystytettävää telttaa.
 
Älä tyydy pelkkään logopainettuun teltan, kun samalla rahalla saat tyylikkään mainosteltan.
Mainosteltan kaikki kankaat ovat täysin brändätyt. Näyttävä brändäys tehdään digitaa-
lisesti sublimaatiotulostuksella, joten mahdollisuudet ovat rajattomat. Näkyvyytesi on 
taattu, erotut takuuvarmasti massasta, niin tapahtumissa kuin myös tuote-esittelyissä.

Mainosteltan laadukkaat telttakankaat ovat 100%:sti veden-
pitävää polyesterikangasta. 

Sublimaatiotulostus tekee väreistä luonnollisia ja kuvasta kor-
kealaatuisen. Tulostus ei myöskään haalistu, sillä menetelmässä 
painoväri höyrystetään kankaan kuituun lämpöprässillä. 
Sublimaatiotulostettu pinta kestää hyvin mekaanistakulutusta 
ja kankaan rypistymistä. 

Mainosteltassa on vahva kokoontyönnettävä pop-up alumiinirunko 
kuusikulmaisilla jalkaprofiileilla. 

Telttaan on saatavana paljon lisävarusteita sekä kattava huolto- ja 
varaosapalvelu.
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Teltan pystytys vain 60 sekunttia
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Tekniset tiedot

2,0 x 2,0 m
17,0 kg

A: 2000 mm  

B: 2470 mm

C: 3105 mm

D: 265 mm   

E: 33º

KOKO:
PAINO:
MITAT:

2,4 x 2,4 m
19,0 kg

A: 2450 mm

B: 2470 mm 

C: 3205 mm

D: 265 mm   

E: 33º

3,0 x 3,0 m
21,0 kg

A: 3000 mm  

B: 2470 mm 

C: 3440 mm  

D: 265 mm   

E: 33º

3,0 x 4,5 m
28,6 kg

A: 4470 mm  

B: 2470 mm

C: 3540 mm  

D: 265 mm   

E: 33º

4,0 x 4,0 m
25,0 kg

A: 4001 mm  

B: 2470 mm 

C: 3834 mm  

D: 265 mm   

E: 33º

3,0 x 6,0 m
35,5 kg

A: 5970 mm  

B: 2470 mm (max)

C: 3440 mm  

D: 265 mm  

E: 33º

TELTTARUNKO:

Alumiiniprofiilista valmistettu Pop-Up telttarunko. Kuusikulmainen 45,5 mm jalkaprofiili  ja alumiiset saksiprofiilit.  Kaikki liitososat on valmistettu muovista. 
Laajennettu neliön muotoinen jalkalaatta antaa vakauden kaikilla alustoilla.  Telttarungon takuu 5 vuotta.
 
TELTTAKANKAAT:

Teltan katto ja seinät on valmistettu kulutusta kestävästä kaksinkertaisesti kyllästetystä polyesterikangasta. Kankaat ovat 100% vedenpitävät ja ne on suojakäsitelty 
hometta ja auringon uv-säteilyn haalistumista vastaan. Seinäkankaat kiinnitetään teltan katoksenreunaan vahvalla 5 cm leveällä tarranauhalla ja teltan jalkoihin velcro-
tarranauha lenkeillä. Katoskangas kiinnitetään teltanrunkoon patentoituilla liittimellä. Telttakankaisiin on saatavissa lähes kaikki värit, sillä värit ja mainospainatus teh-
dään telttakankaisiin sublimaatiotulostamalla. Telttakankaat voidaan myös palosuojata lisämaksusta.
 
Vakiotoimitus:

Pop-Up alumiinirunko, katoskangas, standardi kuljetuslaukku, harusköydet ja telttavaarnat. (Lisävarusteita saatavana kts. Varusteet)
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umpiseinä

oviseinä

panoraama ikkunaseinä

puoliseinä tukitangolla

Teltan seinäkankaat

Lipun kiinnitin

Lipun kiinnittimellä ja 
konnektorilla liitetään 
lisävarusteena saatava 
BeachFlag-lippu 
teltanjalkaan kiinni.

Premium kuljetuslaukku Irrotettavat pyörät

Valmistettu vahvasta kankaasta.
Suojaa teltan runkoa ja kattoa
kuljetusvaurioilta. Seinäkankaat
voidaan pakata laukun taskuihin.

Kokoontaitetun teltan
helppoon kuljettamiseen.
Suositellaan etenkin 
suurille  teltoille. 
Kiinnittyy teltanjalkaan.

Jalkapaino rauta Jalkapaino hiekalla täytetty

Teltan varmistamiseen
tuulisella säällä.
Teltanjalan päälle pinottava 
rautainen jalkapaino. 

Hiekalla täytetty 15 kg teltan
jalkapaino, mikä kiinnitetään
tarralenkeillä teltan jalka-
tolpan ympärille.

Vesiränni

Kahden teltan katon
väliin asetettava vesiränni
estää veden valumisen
telttojen sisään.

Konnektori

Konnektori yleisliitin
lisävarusteiden kiinnit-
tämiseen teltan-
runkorakenteisiin.

Telttavaarnat

Tuhdit telttavaarnat
teltan ankkurointiin 
maahan kiinni.

Lämmitin

Infrapunalämmitin 
kiinnitetään konnektorilla
teltan runkoon.

LED-valaisin

Led-valaisin kiinnitetään
konnektorilla teltan 
runkoon.

Kankaat

Telttakangas, UV-stabiili, vedenpitävä ja 
vettä hylkivä. Kankaat saatavana myös 
palosuojattuna.
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Värit ja mainospainatus

Kaksipuolisesti 
tulostettu teltanseinä

yksipuolisesti telttakankaan
ulkopuolelle tulostettu

teltanseinä

Mainosteltassa sinulla on käytössä lähes kaikki mahdolliset värit ja niiden yhdistelmät, sillä vakioväristen telttakan-
     kaiden sijaan mainosteltan jokainen telttakangas tulostetaan digitaalisesti halutun väriseksi. Värien lisäksi teltta-
              kankaaseen voidaan tulostaa myös liukuvärejä, piirros- sekä valokuvia, kuvioita, tekstejä ja logoja. 
                    
          Mainosteltan kankaiden tulostamiseen käytämme sublimaatiotulostusteknikkaa. Sublimaatiotulos-
                         tuksessa tulostetaan aihe ensin digitaalisesti sublimaatiopaperille. Tulostettu sublimaatiopaperi 
       asetetaan kankaan kanssa lämpöprässiin. Painoväri höyrystetään prässin korkeassa lämpötilassa
          paperilta kankaan kuidun sisään. Tämän jälkeen tulostettu kangas leikataan ja ommellaan 
           teltan seinä- tai katoskankaaksi.
 

Mainosteltan katoskangas tulostetaan aina niin, että tulostusjälki tulee näkyviin teltan ulkopuolelle. Teltan 
seinäkankaat taas voidaan tulostaa niin, että tulostusjälki näkyy teltan ulkopuolella tai vaihtoehtoiseti teltan 
sisäpuolella. Seinäkankaista voidaan tehdä tarvittaessa myös molemminpuolin tulostettuja. Tällöin tuloste-
taan kaksi seinäkangasta ja ne ommellaan yhteen.  Tulostettujen kankaiden väliin ommellaan myös ns. 
stoplight-kangas, mikä estää kuva-aiheen näkymisen kankaan läpi.

Sublimaatio-
tulostus tekee 
väreistä luonnollisia ja ku-
vasta korkealaatuisen. 
Sublimaatiotulostettu pinta 
kestää hyvin kulutusta ja 
kankaan rypistymistä. Tu-
lostusväri ei myöskään haalistu. 

Näiden ominaisuuksien vuoksi käytämme 
mainosteltan brändäykseen ainoastaan 
sublimaatiotulostusta.
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