
Mitkotent Classic
...pop-up teltat

Classic -teltat ovat erinomainen valinta, kun tarvitset 
nopeasti pystytettävän pienen tai keskisuuren teltan. Teltassa on 
kokoontyönnettävä alumiinirunko 30 mm jalkaprofiileilla. Laadukkaat telttakankaat ovat 100%:sti vedenpitävää kevyttä 
mutta kestävää polyesterkangasta (220g / m²), ne on suojakäsitelty hometta ja auringon uv-säteilyn haalistumista vastaan. 
Kankaiden värivaihtoehtoja on 20 vakioväriä. Digitaalisella tulostuksella kankaan väri voidaan tarvittaessa painaa halutun 
värisävyn mukaiseksi. Mainospainatus tehdään telttaan digitaalisesti tulostamalla tai silkkipainolla. 
Classic -telttoihin on saatavissa runsaasti lisävarusteita 
sekä varaosa- ja huoltopalvelut.

Classic -lisävarusteet

Classic -telttakankaat

tekniset tiedot

Pakkaus: Kuljetuslaukku
             
Mitkotent Classic  2,0 x 2,0 
koko:                     2,0 x 2,0 m
paino:                            23 kg
pakkauskoko: 28x28x153 cm

Mitkotent Classic  2,0 x 3,0 
koko:                     2,0 x 3,0 m
paino:                            30 kg
pakkauskoko: 28x39x153 cm

Mitkotent Classic  2,0 x 4,0 
koko:                     2,0 x 4,0 m
paino:                            36 kg
pakkauskoko: 28x50x153 cm

Mitkotent Classic  2,5 x 2,5 
koko:                     2,5 x 2,5 m
paino:                            28 kg
pakkauskoko: 28x28x153 cm

Mitkotent Classic  2,5 x 5,0 
koko:                     2,5 x 5,0 m
paino:                            44 kg
pakkauskoko: 28x50x153 cm

Mitkotent Classic  3,0 x 3,0 
koko:                     3,0 x 3,0 m
paino:                            30 kg
pakkauskoko: 28x28x153 cm

Mitkotent Classic  3,0 x 4,5 
koko:                     3,0 x 4,5 m
paino:                            39 kg
pakkauskoko: 28x39x153 cm

Mitkotent Classic  3,0 x 6,0 
koko:                     3,0 x 6,0 m
paino:                            50 kg
pakkauskoko: 28x50x153 cm

Mitkotent Classic  4,0 x 4,0 
koko:                     4,0 x 4,0 m
paino:                            62 kg
pakkauskoko: 50x50x153 cm

lisävarusteet
seinäkankaat, teleskooppitangot
jalkapainot, mainospainatukset.

Maahantuonti, myynti,
huolto ja varaosat.

L isävarusteet

Tekniset  t iedot
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pystytys vain 60 sekunttia
saatavana useita eri kokoja ja värejä
valmistettu parhaista materiaaleista
takuu 3 vuotta

jalkapainot  15 kg

painosäkit 15 kg

pöytätasot

sadelipat

kuljetuslaukkupyörillä

Silkkipainetut
telttakankaat

Digitaalisesti 
tulostetut
telttakankaat

standardi-
seinä ovella

puoliseinä teles-
kooppitangolla

panoraama
ikkunaseinä

standardi-
seinä

ikkunaseinä
1 tai 2 ikkunaa

ikkunaseinä
ovella
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