
Mitkotent Premium 
...kokoontyönnettävät teltat

jalkapainot  15 kg

painosäkit 15 kg

pöytätasot

sadelipat

kuljetuslaukkupyörillä

Premium -lisävarusteet

Silkkipainetut
telttakankaat

Premium -telttakankaat

tekniset tiedot

Pakkaus: Kuljetuslaukku
             

Mitkotent Premium 3,0 x 3,0 
koko:                     3,0 x 3,0 m
paino:                            36 kg
pakkauskoko: 28x28x155 cm

Mitkotent Premium  3,0 x 4,5 
koko:                     3,0 x 4,5 m
paino:                            51 kg
pakkauskoko: 28x49x155 cm

Mitkotent Premium  3,0 x 6,0 
koko:                     3,0 x 6,0 m
paino:                            59 kg
pakkauskoko: 28x66x155 cm

Mitkotent Premium  3,0 x 9,0 
koko:                     3,0 x 9,0 m
paino:                            86 kg
pakkauskoko: 28x66x155 cm

Mitkotent Premium 4,0 x 4,0 
koko:                     4,0 x 4,0 m
paino:                            73 kg
pakkauskoko: 49x49x155 cm

Mitkotent Premium  4,0 x 6,0 
koko:                     4,0 x 6,0 m
paino:                            75 kg
pakkauskoko: 28x38x205 cm

Mitkotent Premium  4,0 x 8,0 
koko:                     4,0 x 8,0 m
paino:                            77 kg
pakkauskoko: 28x49x205 cm

Mitkotent Premium  5,0 x 5,0 
koko:                     5,0 x 5,0 m
paino:                            92 kg
pakkauskoko: 49x49x155 cm

Mitkotent Premium  6,0 x 6,0 
koko:                     6,0 x 6,0 m
paino:                           103 kg
pakkauskoko: 49x49x155 cm

lisävarusteet
seinäkankaat, teleskooppitangot
jalkapainot, mainospainatukset.

Maahantuonti, myynti,
huolto ja varaosat.

L isävarusteet

Tekniset  t iedot

marrow marketing equipment

pystytys vain 60 sekunttia
saatavana useita eri kokoja ja värejä
valmistettu parhaista materiaaleista
takuu 5 vuotta

Premium -teltat ovat erinomainen valinta, kun tarvitset nopeasti 
pystytettävän, vahvarakenteisen suuren tai keskisuuren teltan. Tämä on ainut teltta* EU-markkinoilla 
minkä rakennne täyttää vaatimusten mukaisen normin PN-EN 13782:2005  = Kestää puuskittaista tuulta 100 km /h. 
Teltassa on kokoontyönnettävä alumiinirunko 40 mm jalkaprofiileilla. Runkokehikkoa on saatavana 5 eri väriä. Laaduk-
kaat telttakankaat ovat 100%:sti vedenpitävää kevyttä mutta kestävää polyesterkangasta (220g / m²), ne on suojakäsi-
telty 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.     *)(koot: 3×3 m, 3×4.5 m ja 3×6 m)                         
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Digitaalisesti 
tulostetut
telttakankaat

standardi-
seinä ovella

puoliseinä teles-
kooppitangolla

panoraama
ikkunaseinä

standardi-
seinä

ikkunaseinä
1 tai 2 ikkunaa

ikkunaseinä
ovella
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