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WIJ HEBBEN HET OPNIEUW UITGEVONDEN. Waren de 
Romeinen of de Indianen de eerste tentenbouwers? Of Noord-Afrikaanse 
nomadenstammen? Niemand weet dit zeker. Wel weten we dat bijna alle cul-
turen de behoefte hadden en hebben aan tijdelijke overkappingen. En waar 
we van overtuigd zijn is dat wij de tent »opnieuw« hebben uitgevonden. 
Decennia lang zijn we ons bewust van de behoeften van mensen op locatie. 
Wij besteden veel tijd en aandacht aan  productoptimalisatie en innovatie. 
Dit heeft geresulteerd in hoge kwaliteit, weersbestendige tenten van onmis-
kenbaar Italiaans design. Ze zijn supersnel op te zetten en  aan te passen aan 
uw specifieke toepassing, met behulp van practische accessoires. Tenten die 
toonaangevend zijn en tegen elke uitdaging opgewassen. De wensen van onze 
klanten zijn veelzijdig en vaak ongebruikelijk. Feesten geven op stormachtige 
stranden, mensen redden en onderdak bieden bij calamiteiten, in de stromen-
de regen producten presenteren of comfort creëren op een afgelegen plek. 
Mensen houden van reizen met het gevoel thuis te zijn. Ze verlangen terug 
naar de natuur, dromen van vrijheid maar ook van geborgenheid en veilig-
heid. Willen showen en presenteren, spelen en optreden, zien en gezien wor-
den, dansen, praten, geheimen bewaren en nog veel meer. Onafhankelijk zijn. 
Overal ter wereld. Ongeacht het weer. Wat de mogelijkheden zijn om zo vrij 
te zijn? DAT LATEN WIJ U ZIEN.
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L I F E  I S  O U T S I D E
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MASTERTENT- Spectaculair in elke situatie
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VOUWTENTEN. De materiaalkeuze, ma-
ximale levensduur en de eenvoudige bediening 
hebben onze vouwtenten tot de beste ter wereld 
gemaakt. De toepassingsmogelijkheden zijn 
onbegrensd, zowel indoor als outdoor. Door 
het modulaire systeem zijn onze tenten 
oneindig te koppelen en bieden een willekeurig 
aantal personen mobiel onderdak. Daarnaast 
maken de individueel bedrukbare oppervlakken 
MASTERTENT tot een ideale reclamedrager.
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HET OPZETTEN van een MASTERTENT 
gaat eenvoudig, snel en zonder gebruik van  
gereedschap. Wij leveren een pakket waarin 
de complete tent zorgvuldig opgevouwen, 
ingeklapt en beschermd is. Het tentframe 
en voorgemonteerde tentdak openen 
automatisch zodra de tent uitgepakt is. Zet  
vervolgens de staanders op de gewenste  
hoogte. Binnen ÉÉN MINUUT is uw  
MASTERTENT klaar voor gebruik.
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AFMETINGEN. MASTERTENT biedt 
altijd een passende oplossing. Ons 
programma omvat 12 verschillende 
afmetingen, vervaardigd uit ons nieuwe 
43-mm achthoekprofiel. Voor een beperkte
ruimte of een open veld, voor in kleine kring
of grote mensenmassa’s, wij hebben voor
iedere gelegenheid de geschikte tent. 
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6 x 36 x 4

4 x 4 4.5 x 3
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4 x 2 3 x 23 x 3

1.5 x 1.5

2 x 2

AFMETINGEN 
(NOMINAAL) GEWICHT DOORGANGSHOOGTE* NOKHOOGTE VERPAKKINGSMAAT 

(L X B X H)

8 x 4 m 69,2 kg 215 cm 391 cm 71 x 42 x 204 cm

6 x 4 m 53,8 kg 215 cm 391 cm 57 x 42 x 204 cm

6 x 3 m 54,8 kg 201 cm 327 cm 71 x 42 x 158 cm 

5 x 5 m 57,9 kg 260 cm 457,5 cm 42 x 42 x 261 cm

4,5 x 3 m 40,7 kg 201 cm 327 cm 57 x 42 x 158 cm

4 x 4 m 40,6 kg 215 cm 391 cm 42 x 42 x 204 cm

4 x 2 m 29,3 kg 215 cm 279 cm 42 x 29 x 204 cm

3 x 3 m 31,7 kg 201 cm 327 cm 42 x 42 x 158 cm

3 x 2 m 33,1 kg 201 cm 291,5 cm 57 x 42 x 158 cm

3 x 1,5 m 23,8 kg 201 cm 291,5 cm 42 x 29 x 158 cm

2 x 2 m 25,8 kg 201 cm 291,5 cm 42 x 42 x 158 cm

1,5 x 1,5 m 20,0 kg 201 cm 249 cm 29 x 29 x 158 cm
Serie 50 * Standaardmaat – verstelbaar. Technische wijzigingen voorbehouden. 
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PANTONE KLEUREN. Wij leveren daken 
en zijwanden in een uitgebreid kleurengamma. 
Onze 12 standaardkleuren zijn altijd op 
voorraad en snel leverbaar. Speciale kleuren 
worden alleen op aanvraag geproduceerd. 
KLEUR OP KLEUR. Tentdoek, garens en 
klittenband worden alle in dezelfde kleur 
verwerkt. Dit benadrukt het oog voor detail 
van MASTERTENT. Pantone kleuren dienen 
als referentie en geven een kleur bij benadering 
weer. Voor exacte kleurafstemming graag een 
staal van ons tentdoek aanvragen. 

DOEKKLEUREN
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PANTONE 123C

PANTONE 428C

ZWART

PANTONE 187C 

PANTONE 349C

PANTONE 468C

PANTONE 1655C

PANTONE 294C

PANTONE 195C

WIT

PANTONE 534C

PANTONE COOL GREY 10C



20 GEKLEURDE FRAMES

TENTFRAMES. MASTERTENT frames 
staan bekend om de hoge kwaliteit en 
maximale levensduur. Dankzij de nieuwe 
gekleurde tentframes zijn duizenden 
kleurcombinaties mogelijk. Kies uw 
persoonlijke favoriet uit 210 RAL kleuren: 
8 standaardkleuren en 202 speciale kleuren 
om uw tent nog individueler te maken.
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RAL 9016 RAL 8011

RAL 9011

ALUMINIUM

RAL 1015

RAL 1023

RAL 3001

RAL 6029

RAL 5003
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HET GOEDE NOG BETER!
Tentdak en tentframe in identieke kleuren.

INDIVIDUEEL ALS U ZELF.  
Duizenden combinatiemogelijkheden wat betreft 
kleuren, afmetingen en modelseries. 

HET GOEDE GEVOEL OM ANDERS 
TE ZIJN.  
Individualiteit tegen onverslaanbaar lage prijzen.



24 ZAKENDOEN WAAR U WILT
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MET DAKOVERSTEK. Ons gepaten-
teerde dakoversteksysteem heeft een revolutie 
veroorzaakt in de vouwtentenwereld. Presen-
teer en verkoop uw producten op elke gewenste 
plek ter wereld! Het zelfopenende dakoverstek 
biedt ook bij slecht weer bescherming. Het grote 
tentdak en de wanden onder de counter zijn 
ideale oppervlakken voor reclame. Uiteraard zijn 
de MASTERTENT kenmerken aanwezig: een-
voudig opzetten zonder gereedschap, beproefde 
veiligheid en extra’s voor optimaal comfort. 



26

KLAAR VOOR DE START. Zakelijke 
gebruikers kennen het probleem: de 
opbouwtijd van uw stand gaat ten koste 
van uw effectieve verkooptijd. Tijdens de  
ontwikkeling van MASTERTENT met 
dakoverstek waren onze eerste prioriteiten 
de hoge kwaliteit en de korte opbouwtijd. 
Uw MASTERTENT met dakoverstek kan snel 
en met geringe inspanning worden  
opgebouwd.
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3 x 3 met
overstek 4 zijden

4,5 x 3 met
overstek 2 zijden

8 x 4 met
overstek voorzijde

6 x 3 met 
overstek 2 zijden

3 x 3 met
overstek 2 zijden

6 x 4 met
overstek voorzijde

AFMETINGEN 
(NOMINAAL) 

OVERSTEK 
4 ZIJDEN

OVERSTEK 
2 ZIJDEN

OVERSTEK 
VOORZIJDE

DOORGANGS-
HOOGTE NOKHOOGTE VERPAKKINGSMAAT (L X 

B X H)

8 x 4 m / 80 cm 80 cm 215 cm 413 cm 71 x 42 x 204 cm

6 x 4 m / 80 cm 80 cm 215 cm 413 cm 57 x 42 x 204 cm

6 x 3 m / 80 cm 80 cm 201 cm 352,5 cm 71 x 42 x 158 cm

4,5 x 3 m / 80 cm 80 cm 201 cm 352,5 cm 57 x 42 x 158 cm

4 x 4 m 65 cm 80 cm 80 cm 215 cm 413cm 42 x 42 x 204 cm

3 x 3 m 65 cm 80 cm 80 cm 201 cm 352 cm 48 x 48 x 157 cm

Technische wijzigingen voorbehouden.
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overstek voorzijde
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ACCESSOIRES. We hebben veel aandacht 
besteed aan de ontwikkeling van praktische 
MASTERTENT accessoires. Wij bieden een 
veelvoud aan oplossingen voor uw specifieke 
behoeften en de meest uiteenlopende 
toepassingen. De standaardlevering omvat 
een tentframe, tentdak en transporttas. 
Zie voor een complete lijst van accessoires   
www. mastertent.com.  
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ZIJWANDEN. De zijwanden worden 
vervaardigd uit weersbestendig polyester 
tentdoek en met klittenband bevestigd. Alle 
zijwanden zijn geheel te bedrukken. De ideale 
wanden voor de meest voorkomende situaties: 

1  STANDAARD. Grote reclamevlakken 
en bescherming rondom. 2  PANORAMA. 
Elegante boogramen bieden zicht op de 
omgeving.  3  MET DEUR. Wordt gesloten 
met een rits, zowel van binnen als buiten, 
opgerold en met klittenband vastgezet. 4  
HALFHOOG. Perfect gespannen met behulp 
van verbindingsstangen met kederprofiel.

5 

1 2 3 

4 

6 7 
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BEVESTIGEN.  De zijwanden worden 
met klittenbandsluitingen eenvoudig aan het  
tentdak bevestigd. Doorlopende klittenband-
stroken maken een optimale bevestiging aan 
de staander mogelijk en zorgen voor een per-
fecte spanning. Dit speciaal ontwikkelde en 
doorlopende sluitsysteem biedt bescherming 
tegen weersinvloeden en nieuwsgierige blik-
ken. 7  TRANSPORTTAS. De nieuwe trans-
porttas voor zijwanden wordt gemaakt van 
transparant materiaal. Hierdoor is de desbe-
treffende kleur van de zijwand direct zichtbaar. 

Individueel inzetbaar binnen in de tent.
stand.        6    SCHEIDINGSWANDEN . 

5  COUNTER. Een optimale verkoop- 
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SNELBOUW COUNTER. De stabiele 
counter kan eenvoudig aan één of meerdere zijden 
van het tentframe worden bevestigd. De wanden 
onder de counter zijn geheel bedrukbaar en kun-
nen als extra reclamedrager worden gebruikt. De 
counter is weer eenvoudig te demonteren en kan 
probleemloos in de transporttas worden vervoerd.

AFMETING GEWICHT VERPAKKINGSMAAT 
(L X B X H)

 6 x 4 m 33,0 kg 45 x 16 x 202 cm

 5 m 28 kg 46 x 17 x 254 cm

 4,5 m 30,0 kg 45 x 16 x 155 cm

 4 m 26,0 kg 45 x 16 x 202 cm

 3 m 22,0 kg 45 x 16 x 155 cm

 2 m 19 kg 45 x 16 x 202 cm

1,5 m 4,76 kg 45 x 16 x 155 cm
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SPANBANDEN. 6  Hoogwaardige, 
verstelbare professionele spanbanden met 
klemgespen zorgen voor een optimale 
stabiliteit. Stalen tentharingen maken deel uit 
van de bevestigingskit. 7  BEVESTIGINGSKIT. 
4 spanbanden / 4 tentharingen / 1 hamer 
voor tenten met 4 staanders of 6 spanbanden 
/ 6 tentharingen / 1 hamer voor tenten met 6 
staanders.

VOETPLATEN. MASTERTENT biedt 
een systeem van draagbare, roestvrije gegalva-
niseerde voetplaten voor maximale stabiliteit. 
STAPELBAAR. Voor extra stabiliteit kunnen 
de voetplaten worden gestapeld. SLIPVAST.  
Rubberstoppen aan de onderzijde verhinderen 
het wegglijden van de platen (7 en 14 kg). GE-
WICHT. Beschikbaar in uitvoering 1  small (2 
x 7 kg), 2  medium (14 kg) en 3  large (28 kg, 

4  2 delen). MODULAIR SYSTEEM. Bij het 
koppelen van meerdere tenten kunnen voet-
plaat small en medium twee tenten stabiliseren 
en voetplaat large 5  zelfs vier tenten.

2 

3 4 5 

6 7 

1 
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VERBINDINGSKLEM. Onze 
speciale klem verbindt en stabi-
liseert twee of meer tenten, ook 
van verschillende profieldikte.

VERBINDINGSSTANG. De 
verbindingsstang met kederpro-
fiel garandeert maximale stabi-
liteit. Tevens zorgt het voor een 
perfecte spanning van de zijwand 
en een optimale presentatie.

UNIVERSELE CLIP. Onze 
allrounder is breed toepasbaar, 
bijv. als kledinghaak of voor de 
bevestiging van kabels aan het 
tentframe.

VERWARMING. Het verwar-
mingselement (1.500 Watt , 250 
V, 50 Hz) wordt in de nok van het 
tentframe bevestigd en verwarmt 
snel de gehele tent.

T R A N S P O RT W I E L E N .  
Vereenvoudig het transporteren 
van de tent. Leverbaar in twee 
maten. Bevestiging vindt plaats 
via een veersluiting aan de tent-
voet van zowel de gesloten als ge-
opende tent.

VLAGVOORBEREIDING. 
De dakbevestiging fungeert tevens 
als voorbereiding voor vlaggen en 
banners. Zo ontstaan extra be-
drukbare oppervlakken en wordt 
uw logo nog beter zichtbaar.
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ROOKTENT. Het grootste deel 
van MASTERTENT vouwtenten 
kan snel worden aangepast naar een 
rooktent met een acceptabele lucht-
kwaliteit. REGENKAP. Verhindert 
het binnendringen van regenwater 
via de ventilatie opening.

VERLICHTING. Het ver-
lichtingssysteem bestaat uit drie 
stralers van 150-Watt en kan een-
voudig en snel aan de nokstang 
bevestigd worden.

REGENGOOT. Ideaal voor 
onstabiel weer. Onze goten wor-
den met klittenband tussen twee 
tenten aangebracht. Het water 
wordt afgevoerd buiten het over-
kapte deel van de tent. Tevens 
leverbaar als regengoot tussen 
muur en tent.

VENTILATIE. In het tentdak 
verwerkt gaasmateriaal zorgt voor 
betere ventilatie en hierdoor ont-
staat een comfortabele omgeving 
voor uw gasten. Toepassing vooral 
geschikt voor horeca. 
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KIT RESCUE. Op het beslissende mo-
ment telt iedere seconde. Het opzetten van de 
noodhulptent KIT Rescue gaat ongeëvenaard 
snel en heeft zijn functionaliteit veelvuldig 
bewezen. Bijvoorbeeld als overkapping of ter 
afscherming bij bergingswerkzaamheden, als 
EHBO post tijdens evenementen of ter on-
dersteuning van politie- en brandweertaken.
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VENSTERS. De uitneembare 
zijwanden van MASTERTENT 
Rescue zijn gemaakt van hoog-
waardig, brandvertragend tent-
doek. Ze worden met een sterke 
klittenbandsluiting aan de tent 
bevestigd en zijn voorzien van 
vensters die geopend kunnen 
worden.

MUSKIETENGAAS. Het 
permanente muskietengaas 
maakt een goede ventilatie en 
lichtinval mogelijk, zonder dat 
insecten kunnen binnendringen.

AFSCHERMING. Het venster 
kan aan de binnenzijde worden 
afgesloten zodat uw privacy gega-
randeerd is.

DEUR. De deuren met geïn-
tegreerde vensters kunnen van 
buitenaf worden opgerold.

VLOER. De tentvloer van 
MASTERTENT Rescue bestaat 
uit geweven antislip materiaal om 
uw veiligheid te garanderen.  

VERBINDINGSSYSTEEM. 
De tentvloer wordt aan de tent 
verbonden via een ingenieus sys-
teem. Dit voorkomt verschuiving 
en zorgt voor een goede spanning.

VERBINDINGSSTANG. De 
zijwanden worden middels een 
verbindingsstang op spanning 
gehouden. Tentharingen kun-
nen gebruikt worden om de vloer 
en zijwanden aan de grond te 
verankeren.

VERLENGING. Het onderste 
deel van de zijwanden bestaat 
uit PVC. De verlenging maakt 
het mogelijk zandzakken aan te 
brengen en verhindert het 
binnendringen van vuil en water.
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KIT ROYAL.  Een tent met een bijzon-
dere uitstraling. Hoogwaardige materialen 
en de individuele uitvoering zorgen voor een 
topevenement. Het concept van de functio-
nele MASTERTENT gecombineerd met een 
stijlvol design en comfort voor speciale gele-
genheden. Een Royal tent biedt een unieke 
atmosfeer, binnen enkele minuten tevoor-
schijn getoverd.
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UITVOERING. Kit Royal is bij uitstek ge-
schikt voor exclusieve gelegenheden. 1  Ver-
lichtingsset. 2  Elegante hoekgordijnen en een  

3  tenthemel bieden comfort en een bijzondere 
atmosfeer. Ondanks de focus op het estheti-
sche is het Royal concept extreem functioneel 
en veilig in gebruik. Het tentdoek is wind- en 
waterdicht, scheurbestendig, brandvertragend 
en schimmelwerend behandeld.

2 3

1 
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EFFICIËNTE RECLAMEDRAGER.  
De grote MASTERTENT oppervlakken heb-
ben zich bewezen als efficiënte reclamedrager. 
Vanzelfsprekend zorgt onze DTP studio voor 
een professionele afwikkeling van uw order. 
Wij plaatsen teksten en grafische bestanden 
op uw tentdaken, zijwanden, (polyester en 
PVC), banners en vlaggen: full colour digitaal 
(volledige vlakken), dan wel  transfer- of zeef-
druk (teksten en logo‘s). Op aanvraag kun-
nen zijwanden dubbelzijdig bedrukt worden. 
Onze levertijden breken alle records. Alles uit 
één hand.
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BANNER: SUBLIMATIEDRUK
1.ZIJWAND: TWEEZIJDIG SUBLIMATIEDRUK

2. ZIJWAND: SUBLIMATIEDRUK
TENTDAK: TRANSFERDRUK

VOLANT: ZEEFDRUK
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ES WERDE LICHT
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50 KWALITEIT & PERFECTIE
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GEWOON GENIAAL. MASTERTENT 
is een begrip voor stabiliteit. Het geniale 
vouwmechanisme wordt gemaakt van breuk-
vaste aluminiumprofielen, speciaal voor 
MASTERTENT ontwikkeld. Geteste verbin-
dingselementen en het nieuwe, achthoekige 
staanderprofiel zorgen er voor dat een echte 
MASTERTENT ook bij intensief gebruik 
moeiteloos overeind blijft. Geen wonder dat 
onze tenten al jaren probleemloos worden 
ingezet door ontelbare tevreden klanten.  
MASTERTENT - kwaliteit die overtuigt!



52 EXTREEM STABIEL
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STREVEN NAAR PERFECTIE. Onder-
zoek en ontwikkeling zijn een essentieel on-
derdeel van onze bedrijfsfilosofie. 1  2  Het 
nieuwe achthoekige aluminiumprofiel maakt 
onze tenten nog stabieler, met een geringer 
gewicht. 3  Het gepatenteerde vergrendelsys-
teem met springveer-drukknop 4  garandeert 
het soepel en geluidloos uitschuiven van de 
staanders. 5  De aluminium voet zorgt voor 
de stabiliteit van de tent.

2 3 

4 5 
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PERFECT BESCHERMD. De 
nieuwe rubber beschermkap op de 
verbindingselementen beschermt het 
tentdak optimaal tijdens transport, 
opslag en in  gebruik. De tijdrovende 
demontage van het tentdak is hierdoor 
overbodig.

HOEKEN. Het tentdak is op alle 
hoeken en overige contactpunten 
met het aluminium tentframe ver-
sterkt met zachte PVC componenten.

SPANGESPEN. Voor een optimale 
spanning van het tentdak hebben we 
verstelbare spangespen aangebracht. 
Een perfect gespannen tentdak garan-
deert een kreukloze presentatie van 
uw reclameopdruk en zorgt bovendien 
voor een goede waterafvoer.

TENTDOEK. Tentdaken en zij-
wanden worden uit weerbestendig 
polyesterdoek vervaardigd (niet in de 
handel verkrijgbaar). Iedere levering 
wordt door een extern instituut getest 
volgens ISO normering op treksterkte, 
waterdichtheid en kleurechtheid. Onze 
tenten zijn brandvertragend volgens 
EU-norm EN 13501 - 1:2002 en M2.

KLEUR OP KLEUR.  Tentdoek, 
garens en klittenband worden alle in 
dezelfde kleur verwerkt, waardoor onze 
tenten er perfect uit zien.

KLITTENBAND. Door het extra 
brede klittenband aan de binnenzijde 
van het tentdak kunnen zijwanden snel 
aangebracht en verwijderd worden. Het 
klittenband is afgestemd op de kleur van 
de tent. De hoogwaardige klittenband-
sluiting garandeert een juiste bevesti-
ging van de zijwand.

ETIKET. Kwaliteitscontrole van tent-
daken vindt plaats volgens strikte cri-
teria. Na controle wordt ieder tentdak 
voorzien van een serienummer op het 
etiket aan de binnenzijde. Op de ach-
terzijde van het etiket vindt u extra vei-
ligheidsaanwijzingen.
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EINDKAPPEN. De aluminium 
schaarprofielen worden afgesloten met 
afneembare kunststof eindkappen. Dit 
beschermt het tentdak tegen mogelijke 
beschadigingen en het tentframe tegen 
binnendringen van vuil en vocht. De 
eindkap is een belangrijk onderdeel van 
het gepatenteerde verbindingssysteem.

TENTFRAME. Alle onderdelen zijn 
voorzien van een goed zichtbaar arti-
kelnummer. Dit maakt vervanging van 
aan slijtage onderhevige onderdelen 
eenvoudig. U hoeft alleen het betref-
fende artikelnummer door te geven en 
ontvangt dan zo snel mogelijk uw reser-
veonderdeel. Zie de reserveonderdelen-
lijst op  www.mastertent.com.

DRUKKNOP. De absolute stabiliteit 
en veiligheid van ons tentframe wordt 
gegarandeerd door het ontgrendelings-
systeem. Dit systeem vereenvoudigt het 
sluiten en openen van de tent. Met een 
lichte druk wordt de hoekglijder ont-
grendeld en kan de tent veilig worden 
gesloten.

VERBINDINGEN. Alle verbin-
dingselementen zijn gemaakt van alu-
minium, waardoor ze breuk- en vorm-
bestendig zijn bij zowel extreme hitte 
als kou. Ze worden door middel van 
een gepatenteerd verbindingssysteem 
verbonden met de schaarprofielen. Op 
contactpunten met het tentdak zijn alle 
elementen voorzien van rubberkap-
pen ter bescherming tegen mogelijke 
beschadigingen.

AFGEROND. De kanten van de ver-
bindingselementen zijn afgerond om 
krassen en wrijving te voorkomen bij 
het openen en sluiten van de tent.

KUNSTSTOF GELEIDING. De uit-
einden van de telescopische staanders 
zijn met kunststof geleid. De voordelen 
zijn: er kan geen wrijving ontstaan, het 
openen en sluiten wordt lichter en er 
komen geen krassen op de aluminium 
staanders.

SPANCLIP. Voor een perfecte span-
ning van het tentdak worden gepaten-
teerde kunststof spanclips gebruikt. 
De voordelen zijn: het tentdak wordt 
gelijkmatig gespannen, de bedrukte op-
pervlakken zijn glad en onberispelijk. 
Daarnaast waarborgt de spanclip een 
buitengewoon bedieningscomfort bij 
het openen van de tent.

DAKBEVESTIGING. De gepaten-
teerde dakbevestiging heeft twee doe-
len: het fixeren van het tentdak op het 
tentframe en het waarborgen van een 
perfecte pasvorm na het openen van de 
tent. Tevens dient de dakbevestiging als 
voorbereiding voor vlaggen en banners.
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MODULAIR SYSTEEM. Door het  
MASTERTENT modulaire systeem kan uw 
tent op veel manieren gekoppeld worden. 
Ons eenvoudige verbindingssysteem biedt 
ongekende mogelijkheden voor het com-
bineren van verschillende tenten. Alles is 
mogelijk: van kleine verkoop- of promo-
tiestands tot grote oppervlakken voor bij-
eenkomsten en evenementen. In korte tijd 
ontstaan ongelimiteerde overkappingen van 
verschillende vormen, kleuren en afmetingen.
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MASTERTENT-FLAG. De MASTER-
TENT vlag overtuigd door de druppelvorm 
en draagt bij aan een professionele presentatie. 
Zij is in twee verschillende afmetingen be-
schikbaar en kan naar wens met een kruisvoet 

1  of voetplaat  2  bevestigd worden. Tevens 
is zij, net zoals onze andere producten, binnen 
enkele seconden gebruiksklaar en kan digitaal 
full colour bedrukt worden.

AFMETING BREEDTE HOOGTE

Small 90 cm 250 cm

Large 95 cm 340 cm

1 2 
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PAVILJOENS. Net als onze andere pro-
ducten kunnen paviljoens op iedere wil-
lekeurige plaats en zonder gereedschap 
worden opgebouwd. Het MASTERTENT  
paviljoen is ontworpen als mobiele en flexi-
bele dranken-, promotie- en verkoopstand. 
Naast stabiliteit, bescherming tegen iedere 
weersomstandigheid en comfort, is de in-
dividuele vrijheid bij de vormgeving een 
groot voordeel. Het paviljoendak en de pa-
nelen onder de counters zijn bedrukbaar 
en maken het tot een ideale reclamedrager. 
Daarnaast kunt u ook vlaggen plaatsen. Zie 
voor meer informatie:  www. mastertent.com. 



62 SNEL OPGEBOUWD

OPBOUWEN. Dankzij het 
snelle vergrendelsysteem staat 
een paviljoen van MASTERTENT 
binnen een mum van tijd veran-
kerd in de grond en is deze be-
stand tegen iedere storm. Eerst 
wordt het basisframe gemon-
teerd, daarna de frontpanelen en 
de counters en ten slotte wordt 
het paviljoendak opgespannen. 
Het innovatieve spansysteem 
staat garant voor stabiliteit en op-
timale spanning. Gewoon perfect.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Paviljoen achthoekig Modulaire transportbox
Breedte dak 6,13 m LxBxH 2,21 x 0,90 x 1,10 m
Binnendiameter 3,66 m Bestaand uit 5 delen
Nokhoogte  3,52 m Gewicht Box  125,6 kg
Hoogte counter 1,00 m
Breedte counter 0,40 m Totaalgewicht  403 kg
Dakoverstek 0,81 m
Gewicht paviljoen  300,7 kg
Personencapaciteit rondom het paviljoen: 40 resp. bij verlenging counter: 56

ROYAAL. De royale buiten-
diameter van het achthoeki-
ge paviljoen biedt een grote 
capaciteit: de counters bieden 
voldoende plaats voor 40 per-
sonen. Ook binnenin biedt 
het paviljoen genoeg ruimte 
voor meerdere personen en 
tapinstallaties. Toepassingen: 
mobiele bar, informatiepunt, 
verkoopkiosk.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Paviljoen zeshoekig Modulaire transportbox
Breedte dak 5,76 m LxBxH 2,21 x 0,80 x 1,10 m
Binnendiameter 3,25 m Bestaand uit 5 delen
Nokhoogte  3,35 m Gewicht Box  125,6 kg
Hoogte counter 1,00 m
Breedte counter 0,40 m Totaalgewicht  366 kg
Dakoverstek 0,81 m
Gewicht paviljoen  258,4 kg
Personencapaciteit rondom het paviljoen: 24 resp. bij verlenging counter: 42
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KLASSIEK. Dit paviljoen 
heeft zich als bierkiosk van 
vooraanstaande brouwerijen 
al honderden keren bewe-
zen. Het klassieke ontwerp 
in combinatie met een uitge-
sproken functionaliteit laat 
niets te wensen over. Toepas-
singen: cafés, feesten en open-
lucht evenementen.
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PRAKTISCH. Dit 
paviljoen is ontworpen als 
verkoop- en informatiestand. 
De compacte afmeting maakt 
het gebruik binnen een 
beperkte ruimte mogelijk. 
Toepassingen: informatie-
punt en verkoopstand.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Paviljoen vierkant Modulaire transportbox
Breedte dak 3,25 m LxBxH 2,21 x 0,70 x 1,13 m
Binnendiameter 1,64 m Bestaand uit 3 delen
Nokhoogte  3,35 m Gewicht Box  72,2 kg
Hoogte counter 1,00 m
Breedte counter 0,30 m Totaalgewicht  221 kg
Dakoverstek 0,57 m
Gewicht paviljoen  154,5 kg
Personencapaciteit rondom het paviljoen: 16
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TRANSPORTBOX. In de transportbox 
kunnen alle onderdelen van MASTERTENT 
paviljoens overzichtelijk worden opgebor-
gen. De box maakt het schoon, veilig en com-
pact opslaan mogelijk en is met een heftruck 
te transporteren. Tevens kan de box in afzon-
derlijke delen met de hand vervoerd worden. 
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KENMERKEN. Maximale veiligheid: het 
stalen frame is gegalvaniseerd. Het paviljoen-
dak is vlamvertragend. De counterdelen zijn 
gecoat met een vlamvertragende verf. Tevens 
beschikbaar zijn roestvrije draaideuren, in 
hoogte verstelbare staanders en een multi-
functionele stalen transportbox.

ACCESSOIRES. Er is een breed pro-
gramma aan optionele accessoires leverbaar: 

1  verlengde counter, 2  3  polycarbonaat 
panelen voor nachtsluiting 4  stapelbare hou-
ten vloerdelen, 5  stroomaansluiting voor 6  
verwarming en 7  verlichting.

1 

BEDRUKKING EN KLEUREN.  
Logo’s, teksten en afbeeldingen kunnen op 
het PVC paviljoendak worden gedrukt via 
verschillende technieken. Voor het dak kunt 
u kiezen uit 9 standaardkleuren. 
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De bedrijfsfilosofie van MASTERTENT® is gebaseerd op hoge kwaliteit en blijkt uit de ruime garanties, de 
vele internationale certificeringen en de betrouwbare klantenservice.

GARANTIES

•  5 jaar fabrieksgarantie tegen materiaal- en productiefouten van het aluminium tentframe.
•  Levenslange garantie tegen corrosie van het aluminium tentframe.
•  10 jaar gegarandeerde beschikbaarheid van alle reserveonderdelen.

CERTIFICERINGEN

• MASTERTENT® is TÜV-gecertificeerd (productcertificering).
•  MASTERTENT® tentdoek is brandvertragend conform EU Norm EN 13501 - 1:2002 en M2.
•  MASTERTENT® tentdoek is volgens de geldende ISO-criteria met succes getest op treksterkte, 

waterdichtheid en kleurechtheid.
•  MASTERTENT® is door een gerenommeerd professioneel instituut bij verschillende windsterktes

in een windtunnel getest op stabiliteit.
•  MASTERTENT® onderging statische berekeningen door ingenieurs en behoeft geen verdere keu-

ring ten behoeve van instanties en overheden.

SERVICE

• Extreem betrouwbaar en korte levertijden.
•  Klantenbegeleiding ter plaatse.
•  Uitgebreid dealernetwerk.
•  Eigen productie en ontwikkeling.
•  Speciale wensen zijn voor ons een uitdaging.

ALGEMENE BEPALINGEN

•  Op basis van onze constante productontwikkeling zijn onze producten onderworpen aan 
wijzigingen en kunnen afwijken van de hier getoonde afbeeldingen.

•  Producten met technische vernieuwingen worden geleverd zodra ze beschikbaar zijn. Voor vragen
om nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met onze technische afdeling.

•  Alle gegevens in deze catalogus zijn onder voorbehoud.
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BEDRIJFSFILOSOFIE.  Een onderneming met traditie opge-
richt in 1948  Wereldwijd 50.000 tevreden klanten  Innovatief/
inventief en 100% toegewijd aan tentbouw  Verschillende wereld-
wijde patenten  Wij gebruiken materialen die niet in de handel 
verkrijgbaar zijn, maar speciaal op basis van onze hoge eisen worden 
geproduceerd  Wij produceren milieuvriendelijk  Onze me-
dewerkers zijn goed opgeleid en gemotiveerd  Overal waar onze 
tenten leverbaar zijn, zijn adviseurs altijd snel ter plaatse  Wij on-
dersteunen sport, cultuur en sociale projecten  Reserveonderdelen 
worden snel en betrouwbaar geleverd, verkrijgbaar via www.master-
tent.com  Het bewijs voor onze kwaliteitsfilosofie zijn de talrijke in-
ternationale certificeringen en de ruime garanties  Certificeringen 
worden op aanvraag geleverd  Hoge productveiligheid en interna-
tionale aansprakelijkheidsverzekering voor extreme situaties  Wij 
zetten in op de beste service  Onze producten hebben stijl en zijn 
hoogwaardig - Made in Italy  Het zoekbegrip tent op internet gene-
reert 40 miljoen hits  Geen enkele is zo perfect als MASTERTENT.



Verwaltungs- und Produktionssitz:
Zingerlemetal AG
Industriezone 174 
I - 39040 Natz/Schabs (BZ) 
Italy
Tel. 0039 0472 977 100

AAA Display BV
Communicatieweg 1
3641 SG  Mijdrecht
Tel.  + 31 (0) 297 591413
Fax. +31 (0) 297 591225
info@aaadisplay.com

Een bewijs van de kwaliteitsfilosofie van MASTERTENT zijn de royale garantievergoedingen, de vele internationale certificeringen en de betrouwbare klantenservice.

GARANTIEVERGOEDINGEN
• 5-jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiefouten van de aluminium structuur van de tent.
• Levenslange garantie tegen corrosie van de aluminiumstructuur van de tent.
• 10-jaar beschikbaarheid van alle onderdelen.

CERTIFICERINGEN
• MASTERTENT® is TÜV- gecertificeerd (productcertificering).
• De MASTERTENT® stof is conform de EU Norm EN 13501 - 1:2002 en M2 brandvertragend.
• De MASTERTENT® stof werd volgens de geldende ISO- criteria met succes getest op treksterkte, waterdichtheid en kleurechtheid.
• MASTERTENT® werd door een gerenommeerd professioneel instituut bij verschillende windsterktes in een windtunnel getest op stabiliteit.
• MASTERTENT® onderging een statische berekening door ingenieurs en heeft geen keuring door statici of overheid nodig.

SERVICE
• De snelste en bijzonder betrouwbare levertijden
• Klantenbegeleiding ter plaatse
• Capillaire vertegenwoordigingsstructuur
• Eigen productie, eigen ontwikkeling
• Speciale wensen zijn voor ons iedere keer een welkome uitdaging

ALGEMENE AANWIJZINGEN
• Alle gegevens in deze catalogus zijn onder voorbehoud.
• Op basis van onze constante productontwikkeling zijn onze producten onderworpen aan wijzigingen en kunnen afwijken van de hier getoonde afbeeldingen.
• Producten met technische vernieuwingen worden geleverd zodra ze beschikbaar zijn.
• Voor vragen om nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met ons technisch bureau.



AAA Display B.V. 
Communicatieweg 1 

3641SG Mijdrecht,  Nederland 
Tel. +31 (0)297 59 14 13

info@aaadisplay.com, www.aaadisplay.com
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