
Party-Star
...tähtiluokan tapahtumateltat

Party-Star on näyttävä telttavaihtoehto kun tarvitset tapahtumaasi suurta telttaa.tMalliston pienin Party-Star 10 m teltta 
tarjoaa suojan 21 - 80* m² alueelle. Ja suurin, 21,3 metriä pitkä Party-Star 12x21,3 m teltta on pinta-alaltaan jopa 221* m² !     
Party-Star on kevyt ja helppokäyttöinen teltta. Telttakangas levitetään maahan, jokaiseen teltan “tähdenkärkeen” lyödään 
tuhti vaarna. Lopuksi telttakangas nostetaan ylös keskitangon veivillä. Pystytyksen hoitaa pari ihmistä. Katoskangas on 
kevyttä (200g/m²) mutta kestävää. Se on vedenpitävä ja UV-suojattu.                Värivaihtoehtoja on kolmetoista vakioväriä.

             *) teltan pinta-ala seinäkankailla.

Valaisimet
(lisävaruste)

Digitaalisesti tulostetut
telttakankaat

Party-Star- varusteet

Silkkipainettu 
liikemerkki

Party-Star -teltat

tekniset tiedot

Pakkaus: Kuljetuslaukut
             
Party-Star 10 m
koko:       Ø 10,1 m
korkeus:     4,30 m
paino:        61 kg
pinta-ala: +/- 21 - 80* m²

Party-Star 10x14 m
koko:       10,10 x 14,05 m
korkeus:    4,30 m
paino:        76 kg
pinta-ala: +/- 45 - 116* m²

Party-Star 10x17,65 m
koko:       10,45 x 17,65 m
korkeus:    4,30 m
paino:        91 kg
pinta-ala: +/-69 - 153* m²

Party-Star 12 m
koko:       Ø 10,1 m
korkeus:    5,64 m
paino:        63 kg
pinta-ala: +/- 41 - 113* m²

Party-Star 12x16,75 m
koko:       12,20 x 16,75 m
korkeus:    5,64 m
paino:        80 kg
pinta-ala: +/- 74 - 167* m²

Party-Star 12x21,30 m
koko:       12,20 x 21,30 m
korkeus:    5,64 m
paino:      97 kg
pinta-ala: +/-107 - 221* m²

lisävarusteet
seinäkankaat, valaisimet,
lisäpainot, mainospainatukset.

L isävarusteet

Tekniset  t iedot

Kankaiden
värit

pms 430

must.

pms 200

Party-Star-telttakankaat

marrow marketing equipment

tapahtumateltta ja huomionherättäjä
saatavana useita kokoja ja värejä
teltan pystytys n. 30 min.
pinta-ala 21 - 221 m²

Teltan “eteinen”
(lisävaruste)

CoolGrey5

musta

pms 186

pms 202

pms 1505

pms 712

pms 7408

pms 347

pms 341

pms 350

pms 287

pms 655

valkoinen

Party-Star
Ø10 m

Party-Star
Ø12 m

Party-Star
10x14 m

Party-Star
12x16,75 m

Party-Star
10x17,65 m

Party-Star
12x21,30 m

Party-Star 12x16,75 m

Party-Star Ø12 m

Teltan umpiseinä
(lisävaruste)

Teltan ikkunaseinä
(lisävaruste)

Maahantuonti, myynti,
huolto ja varaosat.
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