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Telte til enhver lejlighed

Hexagon

Er vandtæt

Er helaluminium

Er godt forankret

Teltdug er fremstillet af
100% polyester stof med en
PVC behandling på én side
og en UV beskyttelse.
Dugens vægt er 300 g/m2.

Ideel mekanisk modstandsdygtig telt har en helaluminium konstruktion uden
plastiksamlinger. Vores konstruktioner er endda eloxeret,
hvad beskytter mod rust og
snavs.

Vores telte har metal beslag
med huller for fastgørelse
af ankersøm. Endda tilbyder
vi overstandard tilbehør til
forankring af teltet.

Alle vores telte opfylder stramme europæiske standarder for partytelte. For de små telte findes ikke standarder, dog garanterer vi deres sikkerhed. Teknisk udførelse og robust
konstruktion af Hexagon telte sikrer, at du kan bruge vores telte i årevis.

Telte har en stærk konstruktion, de er stabile og sikre.
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Fordele med helaluminium telte

Helaluminium telte er stabile og samtidigt lette. De leveres med en beskyttende transporttaske med hjul for en nem manipulation. Opsætning af teltet er uden vanskelig montage,
derfor kan teltet nemt opsættes af to mennesker.

Opsætning af teltet under et minut
Hexagon telte kan nemt og hurtigt opsættes af to mennesker:
1.
2.
3.
4.

Tag teltet ud af emballagen
Placer benene fra hinanden
Opsæt teltet i basisposition
Rejs teltet til krævet højde

1.

2.

3.
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4.

Big Hexagon Extreme

Big Hexagon Extreme er en helaluminium
konstruktion af første rang med ottekantede
profiler. Mægtig jern teltfod med store huller
for ankersøm yder den bedste mulighed for
forankring på markedet. Ekstrem mulighed for
forankring samt ingen plastik samlingsdele
sikrer, at vores BHE telt tjener også i et
vejrforhold, hvor de andre telte kollapser. Derfor
invester i kvaliteten!
Farvevarianter:

Benprofil
50 × 1,8 mm
Mål af teltet

Alle
reserved
ele
på lager

Loftprofil
35 × 18 × 1,8 mm
3×3m

3×6m

3 × 4,5 m

4×4m

Vægt af teltet

39 kg

70 kg

53 kg

51 kg

Mål af et
opsat telt

160 × 34 × 36 cm

160 × 59 × 36 cm

160 × 45 × 36 cm

210 × 34 × 36 cm

Mål af teltet

4×6m

4×8m

3×3×3m

5×5m

Vægt af teltet

66 kg

81 kg

72 kg

98 kg

Mål af et
opsat telt

210 × 45 × 36 cm

210 × 59 × 36 cm

166 × 47 × 45 cm

165 × 48 × 45 cm

Trådmodel

Trådmodel
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Small Hexagon
Small Hexagon konstruktion forestiller en økonomisk
variant af konstruktioner af første rang BHE. Også disse
konstruktioner har ottekantede profiler, men til forskel for
BHE har de gummi samlinger. De er dog mere fleksible
end plastik samlinger, hvad forlænger deres levetid. Small
Hexagon konstruktion er også lettere og disse egner sig til
de situationer, hvor opsætning udføres af kvinder. Teltdugen er nøjagtig den samme som hos BHE telte.

Til forskel fra BHE:
• tværsnit af benet er 10 mm mindre
• loftprofiler og tykkelse af aluminium vægkonstruktion er også noget mindre
• har gummi samlinger i stedet for aluminium
Farvevarianter:

Benprofil
40 × 1,5 mm
Mål af teltet

Alle
dele
reserve r
på lage

Loftprofil
26 × 13 × 1,3 mm
2×2m

2×3m

2×4m

Vægt af teltet

24 kg

36 kg

40 kg

Mål af et
opsat telt

160 × 28 × 28 mm

160 × 37 × 28 mm

164 × 47 × 28 mm

Mål af teltet

3×3m

3×6m

3 × 4,5 m

Vægt af teltet

26 kg

46 kg

38 kg

Mål af et
opsat telt

160 × 28 × 28 mm

160 × 47 × 28 mm

160 × 37 × 28 mm

Trådmodel

Trådmodel

side 5
Telte til enhver lejlighed

Tilbehør

Beskyttende transporttaske med hjul

Vægtesække med
sand

Vægtskive15 kg

Forankringssæt til en
blød overflade

Insektnet

Vindue

Dør

Tagrende

Bord

Halvvæg til bordet

Helvæg

Gulvbrædder
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Tryk
Vi tilbyder to typer tryk. Digital sublimation, hvad er den mest avanceret trykteknologi.
Resultater ser flot ud og trykket har holdbarhed på 5 -7 år. En anden metode er silketryk,
som egner sig bedre til ensfarvede mindre motiver.
En kvalitets grafisk løsning vil altid have en positiv indflydelse på teltets helhedsudseende. Vi tilbyder en komplet bearbejdelse fra udkast til tryk. I det tilfælde, at du vil bruge
din egen grafiker, vil vi sende dig skabeloner for en mere præcis udkast.

Billedgalleri:
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Telte i brug
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Jana Tichá, Czech catering, en tilfreds kunde - salg
„De profesionelle helaluminium foldetelte af række Big Hexagon Extreme har vi
købt af firmaet partystan.cz s. r. o. efter mange års brug af almindelige telte, som
kan fås i hobby shops. Disse havde altid tjent indtil den første lidt stærkere vind
eller indtil vores første fejl under opsætning eller sammenfoldning. En professionel
række af BHE telte er kraftig nok, så jeg behøver ikke at være bange for, om teltet
kan modstå blæsevejr. Montering og afmontering kan klares også af uerfarne medarbejdere. Metalsamlinger og de stærke aluminiumsprofiler holder min investering
levende, fordi det kan hverken sprækkes eller bøjes. I løbet af to sæsoner behøvede
jeg ikke at beskæftige mig med en klage. Når jeg beregner, hvor meget tid og kræfter kostede de ustandselige reparationer og reklamationer af de telte jeg havde
brugt før, kan jeg bare bekræfte et ordsprog: en billig ting er dobbelt så dyrt".

„Jeg sætter en stor pris på kvaliteten af partytelte og anden teknik af firmaet partystan.cz s. r. o. Hver gang vi fik et partytelt på vores firma event kunne man næsten
ikke se forskel på det og et nyt et. I partystan.cz s. r. o. har vi fundet en partner vi kan
stole på. Dette firma giver os sikkerhed, at vi aldrig vil kunne skamme os over for vores kunder pga. teknisk udstyr på vores arrangement."
Tomáš Čejpa, Esab Vamberk, en tilfreds kunde
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