
1

p a v i l j o e n s



3
pa

v
il

jo
en

s

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. 
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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 0,9 x 1,16 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 0,8 x 1,1 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

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 0,7 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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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 program-
ma aan optionele accessoires leverbaar: 1  
verlengde counter, 2  3  polycarbonaat pa-
nelen voor nachtsluiting 4  stapelbare houten 
vloerdelen, 5  stroomaansluiting voor 6  ver-
warming 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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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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AAA Display B.V. 
Communicatieweg 1 

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

info@aaadisplay.com, www.aaadisplay.com


