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Felfújható reklámsátor

A felfújható reklámsátrak előnye a könnyű kezelhetőség és hatalmas reklámfelület. 
Összecsomagolva kis helyen is elfér, ezért a szállítása könnyű. A gyors felállításnak  
és lebontásnak köszönhetően ideális változó helyszíneken történő eseményekhez.  
A reklámsátrat a helyszínen egyszerűen fel lehet fújni, nincs szükség sem folyamatos 
áramellátásra, sem levegőpótlásra. Három méretben kapható. Az egyedi nyomatnak 
és szokatlan formájának köszönhetően kiemelkedik a többi sátor közül.  
Gyakori használat esetén ajánlott a védőlaminálás, mely megvédi a sátrat a durvább 
karcolásoktól is. A sátorfalak ajtóval, ablakkal is rendelhetőek.

Szerkezet Sátor 3×3 m Sátor 4×4 m Sátor 5×5 m

Méret

Alapterület 300 x 300 cm (9 m²) 400 x 400 cm (16 m²) 500 x 500 cm (25 m²) 

Magasság 255 cm 310 cm 370 cm

Belmagasság 190 cm 230 cm 245 cm

Oszlop Ø 23 cm Ø 30 cm Ø 35 cm

Választható  
sátorfalak

·  nyomtatott teli sátorfal
· fehér vagy átlátszó teli sátorfal
· sátorfal ajtóval, ablakkal  
   vagy panoráma ablakkal

·  nyomtatott teli sátorfal
· fehér vagy átlátszó teli sátorfal
· sátorfal ajtóval, ablakkal  
   vagy panoráma ablakkal

·  nyomtatott teli sátorfal
· fehér vagy átlátszó teli sátorfal
· sátorfal ajtóval, ablakkal  
   vagy panoráma ablakkal

Súly 10 kg 14 kg 20 kg

Állvány tartós, szürke poliészter

Alapanyag sátortető, falak: Variotex® Z

Egyedi nyomatos sátrakhoz:

Nyomat laminálás nélkül:
· nehezen gyulladó poliészter, kb. 210 g/m², közepes és hosszabb idejű használatra
· UV-álló (6-7), briliáns színek. Egyedi színek is nyomtathatóak.
· a sátoranyag vízhatlan (2000 mm), vízálló varrással
· Figyelem: laminálás nélkül a nyomat sérülékenyebb, ezért különös gondossággal ajánlott a használata.

Nyomat laminálva:
·  nehezen gyulladó poliészter, kb. 250 g/m2, hosszútávú vagy gyakran változó helyszínen való használatra
·  a védőlaminálásnak köszönhetően UV-, karc- és dörzsálló, portaszító, különösen hosszú élettartammal 
·  UV-álló (6-7), briliáns színek. Egyedi színek is nyomtathatóak.
· a sátoranyag vízhatlan (2000 mm), vízálló varrással

Fehér, nyomat nélküli sátrakhoz: 

· nehezen gyulladó poliészter, kb. 200 g/m²
· a sátoranyag vízhatlan (2000 mm), vízálló varrással

Tisztítás ·  tisztítás nedves törlőruhával

Csomag tartalma · felfújható állvány a lábaknál gyűrűkkel a rögzítéshez, nyomat, hordtáska

Tartozék

· elektromos pumpa, 220 V/400 W
· vízzel tölthető nehezék 12 l
· sátorcövek
· feszítő szett

Megjegyzés: A felfújható reklámsátrakat minden esetben rögzíteni kell a talajhoz.  
További sátorcövekek és súlyok igény szerint rendelhetők.
Vihar esetén a kaput le kell bontani. A szerkezet felfújásához megfelelő adapterrel  
rendelkező elektromos pumpára van szükség, mely szintén megtalálható kínálatunkban.

40 °C-10 °C
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