Mitkotent OctaPro

Professional Heavy Duty Tent

Mitkotent OctaPro
Professional Heavy duty tent

Made in EU

Mitkotent OctaPro on vaativaan päivittäiseen ammattikäyttöön suunniteltu Pop-Up
teltta. Teltassa on erittäin vankka ja vakaa runkorakenne.
Teltan halkaisijaltaan 50 mm kahdeksankulmaiset alumiiniset jalkojentolpat, vahvat
alumiiniset liitososat sekä halkaisijaltaan 35 x 15 mm vahvistetusta alumiiniprofiilista
valmistetut saksiristikot tarjoavat ennenkuulumatonta lujuutta myös huonoissa sääolosuhteissa. Vahvojen telttakankaiden tarjotessa suojaa tuulelta ja tuiskulta.
Teltan rungon yläosan liitososat on varustettu Easy-Hold liitännöillä. Easy-Hold mahdollistaa helpon lisävarusteiden, kuten valaisinten ja lämmittimien kytkemisen suoraan
teltan runkoon.
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OctaPro - rungossa on kaksivaiheinen korkeuden säätöjärjestelmä. Moderni, alumiinisella liipaisimella varustettu järjestelmä
helpottaa rungon nostoa ja laskua.
Teltanjalan alaosassa on valmiina kiinnitysaukot teltanseinän
alaosan tukitankojen nopeaa asennusta varten.
Teltanmaston ulkopuolelle sijoitettu vahvistettu jousi taas takaa
täydellisen katon kiinnityksen, mikä on erittäin tärkeää suurissa
teltoissa. Myös hyvin istuvaan teltankattoon on helpompi liittää
sivuseinät kiinni.

Mitkotent OctaPro on täydellinen telttakatos kokoluokkaan: 9 - 32 m².
OctaPro on ainoita telttoja EU-markkinoilla minkä rakenne täyttää vaatimusten mukaisen normin PN-EN 13782:2005 = Kestää puuskittaista tuulta 100 km / h. ( koot: 4x4 m, 4x6 m ja 4x8 m ). Telttarungon 5 vuoden
takuu on myös tae hyvästä laadusta.
Vahvan rungon ja kestävien telttakankaiden vuoksi Mitkotent OctaPro on
erinomainen teltta kovaan pitkäaikaiseen käyttöön. Siksi se on erinomainen teltta päivittäisessä ammattikäytössä kuten telttavuokraamoissa ja
viranomaiskäytössä. Missä tarvitaan nopeasti pystytettävä telttaa käytettäväksi kaikenlaisissa sääolosuhteissa.

MitkotentGOctaPro
Professional Heavy Duty tent
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TELTANJALKA
alumiininen 50 mm
kahdeksankulmainen
jalkaprofiili.

TELTAN MASTO
alumiininen kahdeksankulmainen mastoprofiili.

MASTON LIITIN
alumiininen neljätieliitin
Easy-Hold liitännällä.

JALAN LAATTA
teltanjalan suuri ja
vahva teräslaatta.
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JALAN LUKITUS
helppo teltanjalan lukitus sekä
korkeuden säätö.

SAKSIRISTIKKO
vahvistettu alumiininen
35x15 mm saksiprofiili.

LIITTIMET
alumiininen saksiristikon kolmitieliitin
Easy-Hold liitännällä.

LIITIN LUKITUKSELLA
Teltan jalan alempi
kaksitieliitin lukituksella
ja Easy-Hold liitännällä.

5
1

Made in EU
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Teltan pystytys vain 60 sekunttia
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Mitkotent OctaPro
Tekniset tiedot

TELTTARUNKO:

Vahvasta alumiinista valmistettu Pop-Up telttarunko. Teltanjalat ovat vahvaa 50 mm kahdeksankulmaista alumiiniprofiilia. Teltan saksiristikot ovat 35 x 15 mm
vahvistettua alumiiniprofiilia. Kaikki liitososat on valmistettu vahvasta alumiinista. Liitososissa on vakiona Easy-Hold liitäntä mikä mahdollistaa lisätarvikkeiden
kuten valaisimien, lämmittimien jne. helpon liittämisen suoraan teltanrunkoon kiinni. Kaikki liittimien ruuvit ovat upotettuja ja valmistettu ruostumatonta teräksestä. Teltanmaston ulkopuolelle sijoitettu vahvajousi takaa täydellisen kattokankaan kiinnityksen, mikä on erittäin tärkeää suurissa teltoissa. Hyvin istuvaan katoskankaaseen on myös helpompi liittää teltan sivuseinät kiinni. Telttarungon jaloissa on kaksivaiheinen korkeuden säätöjärjestelmä. Teltanjalan ulkopintaan asennettu nykyaikainen alumiininen liipaisin mikä helpottaa teltanrungon nostoa ja laskua. Jalan alaosassa on pyöreät asennusaukot seinän alatukitankojen helppoa kiinnittämistä varten. Laaja kolmionmuotoinen teräksinen jalkalaatta antaa vakauden kaikilla alustoilla.

teltanjalka

Saksiristikko

TELTTAKANKAAT:

Teltankatto ja -seinät on valmistettu kulutusta kestävästä pinnoitetusta polyesterikankaasta. Kankaat ovat 100% vedenpitävät. Ne on suojakäsitelty auringon uv-säteilyn haalistumista
vastaan. Seinäkankaat kiinnitetään teltan katoksen reunaan vahvalla tarranauhalla ja teltan jalkoihin velcro-tarranauhalenkeillä. Seinäkankaat kiinnitetään toisiinsa vetoketjuilla. Teltta
kankaita on saatavana 21 eri väriä. Myös muut värit ovat mahdollisia, sillä tarvittaessa kaikki tai osa telttakankaista voidaan tulostaa digitaalisesti lähes millä tahansa värillä. Telttakankaat
voidaan myös mainos painattaa täysin yrityksen markkinoitavan tuotteen ilmettä vastaavaksi.

Telttakankaiden värit:

Black

White

Cool Grey
11

Warm Grey
2c

Camouflge

PMS 7596

PMS 467

PMS 7500

PMS 7408

PMS 1505
fluersecent

PMS166

PMS 1797

PMS 202

PMS 2425

PMS 7677

PMS 532

PMS 7686

PMS 7689

PMS 2299

PMS 7728

PMS 533

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

Teltan koko:

3,0 × 3,0 m

3,0 × 4,5 m

Kulkuaukon korkeus:

198 cm

198 cm

Teltan korkeus:

339 cm

Teltan paino:

41 kg

Pakkauskoko:

36×36x158 cm

Easy-Hold järjestelmä:

√
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3 ,0 × 6,0 m

3,5 × 3,5 m

3,5 × 5,25 m

4,0 × 4,0 m

4,0 × 6,0 m

4,0 × 8,0 m

198 cm

198 cm

198 cm

198 cm

198 cm

198 cm

339 cm

339 cm

363 cm

363 cm

388 cm

388 cm

388 cm

54 kg

73 kg

48 kg

61 kg

50 kg

69 kg

91 kg

36×51×158 cm 36×63×158 cm 36×36×184 cm
√

√

√

36x51×184 cm
√

36×36×208 cm
√

36×51×208 cm 36×63×208 cm
√

√

Mitkotent OctaPro
Lisävarusteet

Comfort II
kuljetuslaukku
Kuljetuslaukku on valmistettu vahvasta kankaasta.
Laukku suojaa teltanrunkoa
ja -kattoa kuljetusvaurioilta.

Kuljetuslaukun pyörät
Teltan helppoon kuljettamiseen. Suositellaan etenkin
suurille teltoille. Kiinnitetään
teltanjalkaan.

LED-valaisimet
LED-valaisinsetti saatavana
joko 1, 2 tai 4 lampulla.
Valaisin on varustettu 5 m
virtajohdolla.

Teräksinen kantokahvalla
varustettu teltan 15 kg
jalkapaino.
Useampia painoja voidaan
pinota päällekkäin.

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

Telttakankaat:

Easy-Hold yhteensopiva.

Langaton LED-valaisin
Langaton, vedenkestävä
akkukäyttöinen LED-valaisin.
Valittavana 3 eri kirkkautta ja
"flash"sekä "power bank"
toiminnot.

Infrapunalämmitin
2000w infrapunalämmitin
1,9 m virtajohdolla.

Teräs jalkapaino

Katoksen lippa
Katoksenlippa tarjoa lisäsuojaa
tori- / myyntitelttan asiakkaille
vesi- ja lumisateella sekä
myös auringonpaisteella.

Easy-Hold yhteensopiva.

Puinen pöytätaso
Puista pöytätasoa käytetään
yhdessä puoliseinäsetin kanssa.
Pöytätasosetti sisältää:
pöytätason, alumiiniset jalat ja
kuljetuslaukun.

Teltan lipunkiinnike
Mahdollistaa BeachFlag lipun
kiinnittämisen teltan jalkaan.
Soveltuu Mitkotent lipuille.

Teltan vesiränni
Teltan laattalattia
Lattia muodostuu useista
toisiinsa liitettävistä 25x25 cm
kokoista muovisista laatoista.

Käytetään kahden teltan välissä
estämään veden valumista
telttojen sisään. Kiinnitetään
velcro-tarralla telttojen
katostenreunaan.

Lattialaattoja on saatavana
useita eri värejä.

Teltan turvasetti
Varmistaa teltan jopa
100 km / h tuulella.
Sisältää vahvat telttavaarnat,
-harusköydet, 4 kg vasaran
ja kuljetuslaukun.

Teltan liittimet
Liittää kaksi teltaa tukevasti
toisiinsa. Kiinnitetään
molempien telttojen jalkoihin.
Valmistettu vahvasta alumiinista.
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Mitkotent OctaPro
Seinäkankaat

Umpiseinä

Ikkunaseinä
yhdellä ikkunalla
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Oviseinä

Puoliseinä
tukitangolla

Ikkunaseinä
kahdella ikkunalla

Ikkunaseinä
panorama ikkunalla

Mitkotent OctaPro
Teltan mainospainatus

Brändätty katoksenreuna

Täysin brändätty katoskangas

Brändätyt seinäkankaat
vakiovärinen katto

Voit brändätä eli mainospainattaa Mitkotent telttasi monella eri tavalla. Teltan katoskangas voidaan
brändätä kokonaan tai vain pelkästään katoksenreuna. Tällöin katon muu osa on vakioväristä kangasta.
Teltan seinät voivat olla vakioväriset tai ne voidaan brändätä joko yksi tai kaksipuolisesti.

Kaksipuolisesti
tulostettu
teltanseinä
yksipuolisesti telttakankaan
ulkopuolelle tulostettu
teltanseinä

Sinulla on käytössä lähes kaikki mahdolliset värit ja niiden yhdistelmät, sillä vakioväristen telttakankaiden lisäksi teltankankaat
voidaan tulosttaa digitaalisesti halutun väriseksi, joko osittain tai kokonaan. Värien lisäksi telttakankaaseen voidaan
tulostaa myös liukuvärejä, piirros- sekä valokuvia, kuvioita, tekstejä ja logoja.
Mitkotent teltan kankaiden tulostamiseen käytämme sublimaatiotulostustekniikkaa. Sublimaatiotulostuksessa
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.
Teltan katoskangas tulostetaan aina niin, että tulostusjälki tulee näkyviin teltan ulkopuolelle. Teltan seinäkankaat
taas voidaan tulostaa niin, että tulostusjälki näkyy teltan ulkopuolella tai vaihtoehtoisesti teltan sisäpuolella. Seinäkankaista voidaan tehdä tarvittaessa myös molemminpuolin tulostettuja. Tällöin tulostetaan kaksi seinäkangasta ja ne ommellaan
yhteen. Tulostettujen kankaiden väliin ommellaan myös ns. stoplight-kangas, mikä estää kuva-aiheen näkymisen kankaan läpi.
Huom! Digitaalinen tulostus tehdään aina valkoiselle kankaalle,
tällöin kankaan tulostamaton puoli jää valkoiseksi, tulostettu kuva-aihe voi kuultaa kankaan läpi.
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