Verkooplijst

Stretchtent of Flextent kopen?

Wij verkopen strechtenten (flextenten, freeform tenten), en zijn importeur van verschillende makers
uit de wereld. De ontwikkeling van strechtenten gaat snel. Wij zitten dicht bij het vuur en weten uit
ervaring wat de mogelijkheden zijn van strechtenten

Kwaliteit

Er zijn verschillende kwaliteiten strechtenten leverbaar. Van verderlicht tot superzwaar. Soms
volstaat een lichte kwaliteit, bijvoorbeeld voor een luifel of voor indoor gebruik. Soms is er zwaarder
geschut nodig om aan het 8geheel overeind te houden. Om door de bomen het bos te blijven zien
verkopen wij onze strechtenten altijd in combinatie met persoonlijk advies.

Toebehoren

Wij leveren de tent inclusief houten of aluminium palen, touwen, karabijnhaken, grondankers en
opbergzak. Het is tevens mogelijk om de tent door ons op te laten zetten met uitgebreid advies.

Veiligheid

Onze tenten zijn brandveilig klasse M2 en worden geleverd met certificaten. Het is van belang dat de
tent goed opgebouwd wordt.

Toepassingen

We plaatsen strechtenten aan gevels, over steigers, aan containers, als terrasoverkapping etc. de
mogelijkheden zijn eindeloos. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend advies

FR Premium 3ply

720gr/m2 – 2 kanten stof

Afmeting
5 x 7,5m
6 x 9m
6 x 10m
7,5 x 10m
10 x 10m
9 x 12m
10 x 15m
-

M2
37,5m2
54m2
60m2
75m2
100m2
108m2
150m2

€
2.650,00
3.650,00
3.900,00
4.685,00
6.250,00
6.750,00
9.375,00

Hoogwaardig 3-laags (3ply) strechdoek
Met teflon coating waardoor het vuil niet hecht
Binnenkant en buitenkant stof
Gewicht 720 gr/m2
Brandwerend volgens Europeese norm DIN4102B1/M2
Scheurbelasting tot 9 Bft.
Uv beschermend
100% waterdicht
Antischimmel behandeld
Geen condensvorming in de tent
Uitstekend te reinigen
Levensduur 7 – 10 seizoenen of +200 setups
Flexibele eigenschappen 5 sterren
2 jaar garantie op het doek
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Verkooplijst

Flextent

3ply

730gr/m2 – PVC gecoat (buitenkant)

Afmeting
5 x 7,5m
6 x 9m
6 x 10m
7,5 x 10m
10 x 10m
9 x 12m
10 x 15m
-

M2
37,5m2
54m2
60m2
75m2
100m2
108m2
150m2

€
2.750,00
3.850,00
4.100,00
4.885,00
6.500,00
7.020,00
9.750,00

Hoogwaardig 3- laags (3ply) strechdoek
Binnenkant stof en buitenkant PVC gecoat
Gewicht 730 gr/m2
Brandwerend volgens Europeese norm DIN4102B1/M2
Scheurbelasting tot 9 Bft.
UV beschermend
100% waterdicht
Anti-schimmel behandeld
Geen condensvorming in de tent
Goed te reinigen
Levensduur 7 – 10 seizoenen of +200 setups
Flexibele eigenschappen 4 sterren

Promotie tent kopen?

Het is mogelijk om uw eigen Strechtent aan te schaffen en te gebruiken voor promotionele
doeleinden. Wij kunnen uw Strechtent leveren in verschillende kleuren. Zelfs het full colour printen
van teksten en/of logo’s is geen probleem.

Genoemde bedragen zijn excl. BTW en excl. montage
Specificaties zijn te downloaden via www.prodome.nl
Foto’s zijn te vinden via www.facebook.com/prodome of op onze Instagram prodome_tentverhuur
Certificaten voor vergunning zijn op aanvraag beschikbaar
Voor vragen en beschikbaarheid kunt u contact opnemen met ProDome:
• Kantoor: 0566-623323
• WhatsApp: 06-20314004
• E-mail: info@prodome.nl
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