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ARCADE SMART

De Arcade Smart is met zijn speciaal gebogen dak vast en zeker de 
eyecatcher van uw event. Deze tent heeft een breedte van 15m en 
kan in zijn lengte modulair verlengd worden per 5m. Verder biedt 
deze tent de mogelijkheid om transparante wanden of dakdelen 
toe te voegen aan het totaalplaatje. Vervolgens kan de Arcade 
Smart functioneel worden afgewerkt met (nood)deuren, paszeilen 
en vloer (plankenvloer of cassettevloer).

Specificaties
Oppervlakte            
Beginnend 15×5  |  Modulair verlengbaar per 5m

Afmetingen               
Hoogte zijkant: 2m80 |  Hoogte nok: 5m16

Kleur zijwanden        
Wit-Wit  |  Zwart-Wit

Type zijwanden         
Landscape | Dicht l Vaste panelen

Kleur dak
Wit-Wit  |  Zwart-Wit  |  Transparant

Verankering
Piketten  |  Betongewichten
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ARCADE SMART opties

Houten vloer
De tent kan afgewerkt worden met een houten vloer:

Plankenvloer
Een standaard houten vloer die rechtstreeks op de ondergrond wordt 
gelegd. Een vlakke ondergrond is hier vereist. Indien het terrein oneffen 
is, zal zich dit vertalen in de stabiliteit van de vloer. De vloer kan extra 
afgewerkt worden met een tapijt afhankelijk van het soort inrichting maar 
dat is niet noodzakelijk.

Cassettevloer
Een kwalitatief hoogwaardige vloer die op aluminium profielen wordt 
gelegd. De vloer kan waterpas geplaatst worden en is 100% stabiel. De 
vloer kan extra afgewerkt worden met een tapijt afhankelijk van het soort 
inrichting maar dat is niet noodzakelijk.

Transparant dak
Onze Arcade kan voorzien worden van transparante dakzeilen, kopgevels en 
zijwanden. Op die manier haal je de omgeving naar binnen maar blijft het toch 
warm, droog en gezellig. Het zorgt alleszins voor een unieke uitstraling van je 
evenement.

Zijwanden
De tent kan voorzien worden van dichte of landscape zijwanden. Daarnaast 
bieden we de optie van volledig witte zijwanden of witte buitenkanten en 
zwarte binnenkanten. Naast zijwanden in tentzeil (wit, zwart of transparant) 
kan onze Arcade afgewerkt worden met vaste PVC panelen of wanden 
voorzien van glas.

Nooddeur
Met onze dubbele nooddeur (breedte van 2m) voorzien van oploopramp 
maken we een mooie verbinding tussen de tent en het buitenterrein. 
De nooddeuren worden dmv. paszeilen perfect ingewerkt in onze vaste 
zijpanelen of tentzijwanden.

Intergevel
Met onze intergevels creëer je meerdere compartimenten in de tent, al dan 
niet voorzien van een extra nooddeur.

Overdekt terras
Dmv. een intergevel kunnen we een overdekt terras creeëren. Een mooie 
oplossing als receptieruimte, rookruimte of gewoon een mooie setting voor je 
huwelijk of bedrijfsevenenement. 

Stoffering
Stoffering van het dak en/of de zijwanden zorgt voor een nog luxueuzere 
afwerking van de tent. Dit kan in een strakke of meer romantische uitvoering.

Verlichting, verwarming en meubilair
De tent kan voorzien worden van een functionele verlichting, verwarming en 
meubilair. Gezien de enorme mogelijkheden raden wij aan hier verder contact 
voor op te nemen met ons zodat we een voorstel op maat kunnen uitwerken.
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KADERTENT ALU SMART

De authentieke Alu Smart of Kadertent is al jarenlang een 
succesverhaal onder de tenten. Door zijn strakke uitstraling 
kan hij ingezet worden op diverse feesten zoals een huwelijk, 
communiefeest, barbecue, verjaardag, enzovoort. Verder kan 
deze structuur afgewerkt worden met transparante delen (dak, 
zijwanden, kopgevel), dubbele deuren of vloer (plankenvloer of 
cassettevloer).

Specificaties
Oppervlakte            
Beginnend 10×5  |  Modulair verlengbaar per 5m

Afmetingen               
Hoogte zijkant: 2m80 |  Hoogte nok: 4m54

Kleur zijwanden        
Wit-Wit

Type zijwanden         
Landscape | Dicht l Vaste panelen

Kleur dak
Wit-Wit  |  Transparant

Verankering
Piketten  |  Betongewichten
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KADERTENT ALU SMART opties

Houten vloer
De tent kan afgewerkt worden met een houten vloer:

Plankenvloer
Een standaard houten vloer die rechtstreeks op de ondergrond wordt 
gelegd. Een vlakke ondergrond is hier vereist. Indien het terrein oneffen 
is, zal zich dit vertalen in de stabiliteit van de vloer. De vloer kan extra 
afgewerkt worden met een tapijt afhankelijk van het soort inrichting maar 
dat is niet noodzakelijk.

Cassettevloer
Een kwalitatief hoogwaardige vloer die op aluminium profielen wordt 
gelegd. De vloer kan waterpas geplaatst worden en is 100% stabiel. De 
vloer kan extra afgewerkt worden met een tapijt afhankelijk van het soort 
inrichting maar dat is niet noodzakelijk.

Transparant dak
Onze Alu Smart kan voorzien worden van transparante dakzeilen, kopgevels 
en zijwanden. Op die manier haal je de omgeving naar binnen maar blijft het 
toch warm, droog en gezellig. Het zorgt alleszins voor een unieke uitstraling 
van je evenement.

Zijwanden
De tent kan voorzien worden van dichte zijwanden of landscape zijwanden. 
Naast zijwanden in tentzeil (wit, zwart of transparant) kan onze Alu Smart 
afgewerkt worden met vaste PVC panelen of wanden voorzien van glas.

Nooddeur
Met onze dubbele nooddeur (breedte van 2m) voorzien van oploopramp 
maken we een mooie verbinding tussen de tent en het buitenterrein. 
De nooddeuren worden dmv. paszeilen perfect ingewerkt in onze vaste 
zijpanelen of tentzijwanden.

Stoffering
Stoffering van het dak en/of de zijwanden zorgt voor een nog luxueuzere 
afwerking van de tent. Dit kan in een strakke of meer romantische uitvoering.

Verlichting, verwarming en meubilair
De tent kan voorzien worden van een functionele verlichting, verwarming en 
meubilair. Gezien de enorme mogelijkheden raden wij aan hier verder contact 
voor op te nemen met ons zodat we een voorstel op maat kunnen uitwerken.
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ATHENA 5x5  |  4x4  |  3x3

De Athena tenten zijn sierlijke tenten met een mooi puntdak. 
Deze structuren kunnen voor allerlei doeleinden ingezet worden; 
als beursstand, cateringstand op een event maar ook voor een 
privéfeest biedt de Athena een mooi onderkomen voor uw gasten. 
Omwille van hun mooi gebogen lijnen zijn dit de ideale tenten voor 
een sfeervol tuinfeest, receptie of een romantisch huwelijk. De 
Athena tenten bestaan uit een aluminiumstuctuur met zwevende 
mast gecombineerd met PVC-zeildoek van optimale kwaliteit. 
De tenten kunnen gecombineerd worden naargelang de ruimte 
die nodig is en voorzien worden van een vloer (plankenvloer of 
cassettevloer). De tenten zijn verkrijgbaar in de basisafmetingen 
5x5, 4×4 en 3×3. Bovendien zijn ze wind- en waterdicht koppelbaar.

Specificaties
Oppervlakte            
5×5  |  4×4  |  3×3

Afmetingen               
Hoogte zijkant: 2m80  |  Hoogte nok: 6m47

Kleur zijwanden        
Wit-Wit  |  Zwart-Wit

Type zijwanden         
Dicht  |  Landscape  |  Boogvensters

Kleur dak
Wit-Wit  |  Zwart-Wit  |  Transparant

Verankering
Piketten  |  Betongewichten
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ATHENA 5x5  l  4x4  l  3x3 opties

Houten vloer
De tent kan afgewerkt worden met een houten vloer:

Plankenvloer
Een standaard houten vloer die rechtstreeks op de ondergrond wordt 
gelegd. Een vlakke ondergrond is hier vereist. Indien het terrein oneffen 
is, zal zich dit vertalen in de stabiliteit van de vloer. De vloer kan extra 
afgewerkt worden met een tapijt afhankelijk van het soort inrichting maar 
dat is niet noodzakelijk.

Cassettevloer
Een kwalitatief hoogwaardige vloer die op aluminium profielen wordt 
gelegd. De vloer kan waterpas geplaatst worden en is 100% stabiel.  De 
vloer kan extra afgewerkt worden met een tapijt afhankelijk van het soort 
inrichting maar dat is niet noodzakelijk.

Zijwanden
De tent kan voorzien worden van dichte of landscape zijwanden of 
boogvensters. 

Verlichting, verwarming en meubilair
De tent kan voorzien worden van een functionele verlichting, verwarming en 
meubilair. Gezien de enorme mogelijkheden raden wij aan hier verder contact 
voor op te nemen met ons zodat we een voorstel op maat kunnen uitwerken.
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NEVADA 8-HOEK

Omwille van zijn speciale 8-hoekvorm is de Nevada één van de 
mooiste tenten uit ons gamma. De tent is helderwit en het dakzeil 
dat om en om wel en niet-lichtdoorlatend is, geeft het geheel 
een unieke uitstraling en zorgt voor een speciaal effect bij het 
uitlichten van de tent. Deze tent heeft een oppervlakte van maar 
liefst 137m2 met een 8 meter hoge mast. De structuur is op 
alle mogelijke manieren schakelbaar met andere tenten uit ons 
gamma. De tent kan afgewerkt worden met dichte zijwanden, 
boogvensters of landscape vensters en kan voorzien worden van 
een cassettevloer.

Specificaties
Oppervlakte            
14x14m

Afmetingen               
Hoogte zijkant: 2m90  |  Hoogte nok: 8m

Kleur zijwanden        
Wit-Wit

Type zijwanden         
Dicht  |  Boogvensters  |  Landscape vensters  |  Vaste panelen

Verankering
Piketten  |  Betongewichten

Opties
Houten vloer
De tent kan afgewerkt worden met een cassettevloer. Dit is een kwalitatief 
hoogwaardige vloer die op aluminium profielen wordt gelegd. De vloer 
kan waterpas geplaatst worden en is 100% stabiel. De vloer kan extra 
afgewerkt worden met een tapijt afhankelijk van het soort inrichting maar 
dat is niet noodzakelijk.

Zijwanden
De tent kan voorzien worden van dichte of landscape zijwanden of 
boogvensters. Vaste panelen al dan niet voorzien van glas behoort ook tot 
de mogelijkheden.

Nooddeur
Met onze dubbele nooddeur (breedte van 2m) voorzien van oploopramp 
maken we een mooie verbinding tussen de tent en het buitenterrein. 
De nooddeuren worden dmv. paszeilen perfect ingewerkt in onze vaste 
zijpanelen of tentzijwanden.

Verlichting, verwarming en meubilair
De tent kan voorzien worden van een functionele verlichting, verwarming 
en meubilair. Gezien de enorme mogelijkheden raden wij aan hier verder 
contact voor op te nemen met ons zodat we een voorstel op maat kunnen 
uitwerken.
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ATHENA 6-HOEK

Door het gebruik van een 6-hoekvorm heeft deze tent een 
oppervlakte van maar liefst 65m². De tent is helderwit, niet-
lichtdoorlatend en op alle mogelijke manieren schakelbaar met 
andere tenten uit ons gamma. De structuur kan afgewerkt 
worden met dichte zijwanden of men kan kiezen voor landscape- 
of boogvensters. Bovendien kan er een vloer (plankenvloer of 
cassettevloer) in voorzien worden.

Specificaties
Oppervlakte            
10x10m

Afmetingen               
Hoogte zijkant: 2m80  |  Hoogte nok: 6m47

Kleur zijwanden        
Wit-Wit

Type zijwanden         
Landscape  |  Dicht  |  Boogvensters

Verankering
Piketten  |  Betongewichten

Opties
Houten vloer
De tent kan afgewerkt worden met een houten vloer:

Plankenvloer
Een standaard houten vloer die rechtstreeks op de ondergrond wordt 
gelegd. Een vlakke ondergrond is hier vereist. Indien het terrein oneffen 
is, zal zich dit vertalen in de stabiliteit van de vloer. De vloer kan extra 
afgewerkt worden met een tapijt afhankelijk van het soort inrichting 
maar dat is niet noodzakelijk.

Cassettevloer
Een kwalitatief hoogwaardige vloer die op aluminium profielen wordt 
gelegd. De vloer kan waterpas geplaatst worden en is 100% stabiel.  
De vloer kan extra afgewerkt worden met een tapijt afhankelijk van het 
soort inrichting maar dat is niet noodzakelijk.

Zijwanden
De tent kan voorzien worden van dichte of landscape zijwanden of 
boogvensters. 

Verlichting, verwarming en meubilair
De tent kan voorzien worden van een functionele verlichting, verwarming 
en meubilair. Gezien de enorme mogelijkheden raden wij aan hier verder 
contact voor op te nemen met ons zodat we een voorstel op maat kunnen 
uitwerken.
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SAILCLOTH

Dé structuur bij uitstek voor een romantisch huwelijk is 
ongetwijfeld de sailclothtent. De elegante lijnen en de open 
structuur zorgen voor een prachtig bohemian sfeer. Maar ook 
op een festival misstaat deze structuur zeker niet en zal ze 
ongetwijfeld de aandacht trekken. De sailcloth is verkrijgbaar 
in diverse afmetingen en kan afgewerkt worden met een 
vloer (plankenvloer of cassettevloer).

Specificaties
Oppervlakte            
Verkrijgbaar in diverse maten

Kleur        
Wit

Type zijwanden         
Dicht  |  Transparant

Verankering
Piketten  |  Betongewichten

Opties
Houten vloer
De tent kan afgewerkt worden met een houten vloer:

Plankenvloer
Een standaard houten vloer die rechtstreeks op de ondergrond wordt 
gelegd. Een vlakke ondergrond is hier vereist. Indien het terrein oneffen 
is, zal zich dit vertalen in de stabiliteit van de vloer. De vloer kan extra 
afgewerkt worden met een tapijt afhankelijk van het soort inrichting 
maar dat is niet noodzakelijk.

Cassettevloer
Een kwalitatief hoogwaardige vloer die op aluminium profielen wordt 
gelegd. De vloer kan waterpas geplaatst worden en is 100% stabiel. 
De vloer kan extra afgewerkt worden met een tapijt afhankelijk van het 
soort inrichting maar dat is niet noodzakelijk.

Verlichting, verwarming en meubilair
De tent kan voorzien worden van een functionele verlichting, verwarming 
en meubilair. Gezien de enorme mogelijkheden raden wij aan hier verder 
contact voor op te nemen met ons zodat we een voorstel op maat kunnen 
uitwerken.
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STRETCHTENT

De open structuur van onze stretchtenten geeft elke tuinfeest 
een speciaal cachet. De tenten bestaan uit hoogwaardig gecoat 
en waterdicht stretchdoek en hebben geen vast frame. Het doek 
wordt opgespannen op de houten palen en zorgt zo voor een 
special effect. Om de gewenste grootte te bekomen, kunnen 
verschillende strechttenten perfect aan elkaar gekoppeld worden. 
De tenten kunnen afgewerkt worden met een vloer (plankenvloer 
of cassettevloer).

Specificaties
Oppervlakte            
Verkrijgbaar in diverse maten vanaf 54m2

Kleur        
Zand | Wit

Verankering
Piketten  |  Betongewichten

Opties
Houten vloer
De tent kan afgewerkt worden met een houten vloer:

Plankenvloer
Een standaard houten vloer die rechtstreeks op de ondergrond wordt 
gelegd. Een vlakke ondergrond is hier vereist. Indien het terrein oneffen 
is, zal zich dit vertalen in de stabiliteit van de vloer. De vloer kan extra 
afgewerkt worden met een tapijt afhankelijk van het soort inrichting 
maar dat is niet noodzakelijk.

Cassettevloer
Een kwalitatief hoogwaardige vloer die op aluminium profielen wordt 
gelegd. De vloer kan waterpas geplaatst worden en is 100% stabiel. 
De vloer kan extra afgewerkt worden met een tapijt afhankelijk van het 
soort inrichting maar dat is niet noodzakelijk.

Verlichting, verwarming en meubilair
De tent kan voorzien worden van een functionele verlichting, verwarming 
en meubilair. Gezien de enorme mogelijkheden raden wij aan hier verder 
contact voor op te nemen met ons zodat we een voorstel op maat kunnen 
uitwerken.
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VLAGGENMASTEN

Zet uw merk extra in de kijker met onze mobiele vlaggenmasten. 
Deze 6 meter hoge masten zijn voorzien van een anti-diefstalslot 
en kunnen indien gewenst voorzien worden van een banierhouder 
of hijssysteem. Vlaggen kunnen zelf aangeleverd worden of op 
aanvraag bij ons geprint worden. Alle masten worden bevestigd 
met afgewerkte betongewichten waardoor een goeie verankering 
gegarandeerd wordt.

Specificaties
Afmetingen            
6m hoogte

Opties        
Banierhouder 1m  |  Hijssysteem

Personalisatie         
Printen van vlaggen  |  grafisch ontwerp van de vlaggen

Verankering
Speciale betonnen voeten

Bedrukking van vlaggen

Wij kunnen ook instaan voor het bedrukken van de vlaggen in elk gewenst 
formaat. Het ontwerp kan door de klant aangeleverd worden in een hoge 
resolutie bestand (pdf-bestand) of wij zorgen voor een mooi grafisch 
ontwerp.

De vlaggen worden geprint op 110 grams vlaggendoek met een 
satijnachtige glans of op een winddoorlatend vlaggendoek met kleine 
gaatjes. Doordat de wind beter door het doek kan, scheurt dit laatste 
minder snel dan ons basic vlaggendoek.

De doordruk is 95%. Dit houdt in dat de vlag aan één zijde wordt bedrukt. 
Aan de andere zijde is deze afbeelding ook zichtbaar met iets minder 
kleurkracht. 

Bij gebruik van onze banierhouders raden wij vlaggen aan met een formaat 
van 1m breed. De lengte kan naar wens gekozen worden al adviseren wij 
hier een lengte van 3m voor een mooie verhouding.
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STARSHADE

De Starshade tenten geven jouw evenement de nodige klasse en 
elegantie. Door hun unieke witte kleur weten ze elk evenement 
naar een hoger level te brengen. De starshades zijn verkrijgbaar 
in 2 verschillende formaten; single en twin. Beide tenten zijn 
zeer snel op te bouwen en kan men op iedere locatie plaatsen. 
De Starshade Single bestaat uit één mast die zich in het midden 
van de tent bevindt. Bij de Starshade Twin wordt de oppervlakte 
verdubbeld met een tweede mast. De tenten kunnen afgewerkt 
worden met een vloer (plankenvloer of cassettevloer).

Specificaties
Oppervlakte            
Single: diameter 13m  l  Twin: 16m x 24m

Kleur        
Wit-Wit

Verankering
Piketten  |  Betongewichten

Opties
Houten vloer
De tent kan afgewerkt worden met een houten vloer:

Plankenvloer
Een standaard houten vloer die rechtstreeks op de ondergrond wordt 
gelegd. Een vlakke ondergrond is hier vereist. Indien het terrein oneffen 
is, zal zich dit vertalen in de stabiliteit van de vloer. De vloer kan extra 
afgewerkt worden met een tapijt afhankelijk van het soort inrichting 
maar dat is niet noodzakelijk.

Cassettevloer
Een kwalitatief hoogwaardige vloer die op aluminium profielen wordt 
gelegd. De vloer kan waterpas geplaatst worden en is 100% stabiel.  
De vloer kan extra afgewerkt worden met een tapijt afhankelijk van het 
soort inrichting maar dat is niet noodzakelijk.

Verlichting, verwarming en meubilair
De tent kan voorzien worden van een functionele verlichting, verwarming 
en meubilair. Gezien de enorme mogelijkheden raden wij aan hier verder 
contact voor op te nemen met ons zodat we een voorstel op maat kunnen 
uitwerken.


