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Összecsukható pavilonok a kezdéshez.
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AZ ECOTENT®-RŐL

Made in Europe: Minden összecsukható pavi-
lonunkat mi magunk gyártjuk. Két gyártóüze-
münkben, Olaszországban és Romániában, 
régóta dolgozó munkatársaink szorgalmasan 
dolgoznak azon, hogy az Ön saját összecsuk-
ható pavilonra vonatkozó kívánsága valóra 
váljon.

Teljesen új, friss és dinamikus. A Zingerle 
csoport több mint 30 éve a Mastertent® 
márkanév alatt értékesíti termékeit. Az 
Ecotent® a Zingerle csoport új márkája, amely 
a kiváló minőségű összecsukható pavilonok 
gyártásában szerzett sokéves tapasztalatát 
hasznosítja. Az Ecotent® termékcsalád 
bevezetésével a Zingerle Group mostantól 
vonzó áron kínál stabil, összecsukható 
pavilonokat, amelyeket bárhol és bármikor a 
legkülönbözőbb területeken használhat. 

ÖSSZECSUKHATÓ SÁTRAK KÖZVETLENÜL A  GYÁRTÓTÓL

HERE,  THERE,  ANYWHERE

Nem számít, hol van, mi mindig rendelkezésre állunk, és szívesen adunk taná-
csot kérdéseivel kapcsolatban. Munkatársaink ismerik legjobban termékeinket 
és ügyfeleink igényeit, ezért tudnak Önnek segíteni mindig a megfelelő megol-

dás megtalálásában.
Ha úgy dönt, hogy megvásárolja valamelyik termékünket, szakértőink

a vásárlás után is ott lesznek Ön mellett - ezt megígérjük.

Tapasztalat és 
szakmai hozzá-

értés

Ügyfélközel-
ség

Legjobb ár-telje-
sítmény
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98 FEL ÁLLÍTÁS

FELÁLLÍTÁSA MINDÖSSZE  
2 PERC ALATT

GYORS ÉS  EGYSZERŰ -  NEM SZÁMÍT,  HOL

TÉNYLEG ILYEN 
GYORSAN FEL  
LEHET ÁLLÍTANI?

Beolvasás  

és lejátszás

Igen! Többéves tapasztalatunknak 
és kifinomult technológiánknak kö-
szönhetően összecsukható pavilon-
jainkat szerszámok nélkül, pillanatok 
alatt fel lehet állítani.
Két ember és néhány
másodperc elég!

FE
LÁ

LLÍTÁS MIND
Ö

S
S

ZE 2 PERC ALATT

Profilvastagság 46 mm 43 mm 32 mm

Falvastagság 2,5 mm 2 mm 2 mm

Ollóprofil 30x15x2,8 mm 28x15x2 mm 28x15x2 mm

Összekötő elemek Alumínium
Üvegszál erősítésű 
műanyag

Üvegszál erősítésű 
műanyag

Talajnehezék Alumínium Horganyzott acél Horganyzott acél

Állítható magasság 2 vagy 3 szint 3 szint 3 szint

Segítség a felhúzásnál

Tolózáras rendszer

Sarokklipsz

Sátor méretek

3x3 m • 4x2 m  
4x4 m • 4,5x3 m  
6x3 m • 6x4 m  
8x4 m

1,5x1,5 m • 2x2 m
3x1,5 m • 3x2 m 
3x3 m • 4,5x3 m 
6x3 m

3x3 m • 4,5x3 m 
6x3 m

TECHNIKAI  ADATOK

A MI
MINŐSÉGSZÉRIÁINK
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MEKKORA  
LEGYEN?

SÁTORMÉRETEINK ÁT TEKINTÉSE

Minden felhasználásnál a megfelelő méretre 
van szükség. Itt biztosan megtalálja, amit 
keres. Tekintse meg a jobb oldalon találha-
tó részleteket, és tudja meg, mit kínálnak a 
különböző termékcsaládok.

4,5x3 m4x2 m3x3 m

1,5x1,5 m 3x1,5 m2x2 m 3x2 m

4x4 m

6x4 m6x3 m 8x4 m

Súly Max. bejárati 
magasság

Max.  
magasság Csomagméret

3x3 m 32,7 kg 201 cm 327 cm 44x42x158 cm

4x2 m 29,8 kg 215 cm 334 cm 44x30x206 cm

4x4 m 41,3 kg 215 cm 388 cm 44x42x206 cm

4,5x3 m 42,0 kg 201 cm 327 cm 58x42x158 cm

6x3 m 56,2 kg 201 cm 327 cm 72x42x158 cm

6x4 m 53,4 kg 215 cm 388 cm 58x42x206 cm

8x4 m 71,3 kg 215 cm 388 cm 72x42x206 cm

1,5x1,5 m Lapos tető 16,0 kg 201 cm 240 cm 39x28x158 cm

1,5x1,5 m Csúcsos tető 16,7 kg 201 cm 270 cm 39x28x158 cm

2x2 m 22,4 kg 201 cm 293 cm 44x42x158 cm

3x1,5 m 20,3 kg 201 cm 304 cm 48x28x158 cm

3x2 m 28,1 kg 201 cm 293 cm 58x42x158 cm

3x3 m 28,5 kg 201 cm 327 cm 44x42x158 cm

4,5x3 m 36,4 kg 201 cm 327 cm 58x42x158 cm

6x3 m 50,3 kg 201 cm 327 cm 72x42x158 cm

3x3 m 23,9 kg 201 cm 327 cm 34x40x157 cm

4,5x3 m 30,7 kg 201 cm 327 cm 34x52x157 cm

6x3 m 42,4 kg 201 cm 327 cm 34x65x157 cm
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WE CREATE

GOOD TIMES.



1514 SZÖVETEK

Ez a 100%-ban újrahasznosított poliészterből 
készült környezetbarát szövet régi 
PET-palackokból készül. Ezáltal csökken a 
műanyaghulladék mennyisége amely egyéb-
ként a hulladéklerakókban vagy a tengerben 
végezné. Amennyiben tehát jót akar tenni 
a környezetért, akkor ez a helyes választás. 
Válasszon egyet a három meleg, elegáns szín 
közül - imádni fogja őket!

Az Oxford egy magas minőségű poliész-
ter szövet. Összecsukható pavilonjainkhoz 
Oxford 500D és Oxford 250D anyagokat 
használunk. Ez utóbbi valamivel vékonyabb, 
de ugyanolyan vízálló, tűzálló és szélálló, 
mint az előbbi. Ezenkívül ez a textil véd az 
UV-sugarak ellen, és rendkívül strapabíró. 
Így az összecsukható pavilonjaink alatt töké-
letesen védve van.

Oxford textíliánk 
megfelelnek az EN 

13501-1 európai 
szabványnak.

OXFORD  
SZÖVETEK

SZÖVETEK ÉS  SZÍNEK

Tűzálló

Vízálló

Szélálló

Stone Sand Olive

SZÍNEK SZÍNEK

ÖKO  
SZÖVETEK

100%-BAN 
ÚJRAHASZNOSÍ-
TOTT ANYAGBÓL 

KÉSZÜL.
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Fehér

Pantone Cool 
Gray 10 C

Pantone 
7692 C

Pantone 
123 C

Pantone 
482 C

Pantone 
349 C

Fekete

Pantone 
4154 C

Pantone 
7579 C

Pantone 
441 C

Pantone 
200 C

Pantone 
504 C
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SZÍNVONALAS 
NYOMTATÁS

EGYÉNISÉG,  ST ÍLUS

HA CSAK KICSI IS, AKKOR IS LEHET SZÉP...  
TERMOTRANSZFERES NYOMTATÁS
Szeretné, ha logóját, mottóját vagy egy frap-
páns szöveget nyomtatnánk az összecsukha-
tó pavilonjára? A termotranszferes nyomta-
tás a legjobb választás: a termotranszferrel 
egy nagyon tartós vinilfóliát nyomtatunk a 
textilre.

...ÉS NAGYSZERŰ 
SZUBLIMÁCIÓS NYOMTATÁS
Ennek a nyomtatási technikának köszönhe-
tően a textilre nyomtatott teljes felületű mo-
tívum fotóminőségben nyomtatódik. Engedje 
szabadjára a fantáziáját!

GRAFIKAI CSAPATUNK
Tervezzen egyedi terméket reklámnyomtatással! 

Nem számít, milyenötletek kavarognak a fejében, grafikai 
csapatunk Önnel együtt megvalósítja azokat, és egy olyan 

összecsukható pavilont hoz létre, amely egyedülálló!

Megszemélye-
sítés

Grafikai csapat Kreatív ötletek



1918 OLDALFAL AK

OLDALLAPOK AZ  
ÖN IGÉNYEI SZERINT

PRAKTIKUS ÉS  VÉD

Zárt Ajtóval

OLDALFALAK TÉPŐZÁRAS PÁNTOKKAL
Az oldalfalak rögzítése nagyon egysze-
rű és gyors: a tetőhöz erős tépőzárral, a 
sátorlábakhoz pedig tépőzáras pántok 
segítségével rögzítődnek - de ez még 
nem minden... olvasson tovább!

FélmagasságAblakkal

OLDALFALAK CIPZÁRRAL
A 100%-os védelem érdekében, különösen a 
szél ellen, a tépőzáras pántok mellett cipzárral 
is összekapcsolhatók és zárhatók az oldalfalak. 
Így semmi nem romolhat el, és biztos lehet 
benne, hogy minden és mindenki tökéletesen 
védve van.

Oldalfalaink rugalmas megoldással rögzíthetők összecsukható pavilon-
jához, és az időjárástól függően nap-, eső- vagy szélvédelmet biztosí-
tanak. Akár zárt, akár ajtóval, ablakkal vagy félmagasságban, szemet 
gyönyörködtető reklámfelület funkcióját is betölthetik. 
Tudta, hogy az összecsukható pavilon oldalfalainak rögzítése extra 
stabilitást biztosít?
Találja meg a célját legjobban szolgáló oldalfalat, és kezdjen tökélete-
sen felszerelve.
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HASZNOS  
TARTOZÉKOK

KIS  SEGÍTŐK A NAGY KEZDÉSHEZ

Összecsukható pavilonja még nincs teljesen kész, és még hiányzik egy kis 
plusz? Szerelje fel olyan kiegészítőkkel, amelyek mindig támogatni fogják, bár-
hová is megy.

LED csíkok LED fényszórók

Rögzítő szett

Szállító kerekek Small

Esőcsatorna

Hősugárzó 

Összekötő kapocsSúly

Fa pult Strand zászló

Szállító kerekek Large

Szerszámok 
nélkül

Stabil

Gyors szállítás

ÖSSZECSUKHATÓ PAVILON TARTOZÉKOK
Könnyítse meg mindennapjait a szállító kerekekkel, és gondoskodjon 
arról, hogy esténként elegendő fényt kapjon LED-es világításunkkal. 
A maximális stabilitás és biztonság érdekében a helyes rögzítés elen-
gedhetetlen. 

... ÉS  
MÉG  
SOK 
MÁS!
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A MINŐSÉG A RÉSZLETEKBEN REJLIK

SEGÍTSÉG A FELHÚZÁSNÁL
A profilba integrált rugós csa-
var segítség a sátor felhúzásá-
nál, megkönnyítve az össze-
csukható pavilon használatát. 
Egyszerűen nyomja meg, és 
a sátorláb minden erőfeszítés 
nélkül kihúzható.

BARÁZDÁLT ALUMÍNIUM 
PROFIL
Nagy stabilitás kis súly mellett. 
Az alumínium könnyű, de ez 
nem jelenti azt, hogy nem 
erős! A hornyolt, négyzet 
alakú profil nagyfokú stabili-
tást biztosít az összecsukható 
pavilonjának.

TECHNIKAI  
TUDÁS

Több mint 30 év gyakorlati 
tapasztalata, széleskörű tudás és 
innovatív szellemiség rejlik minden 
egyes összecsukható pavilon 
megtervezésében és felépítésében.

GUMIBORÍTÁS
Miért kell egy összecsukha-
tó pavilonnak rendelkeznie 
velük? A gumiborítás védi az 
alumínium ollóprofilokat és a 
tetőt a szállítás és a használat 
során keletkező sérülésektől. 
Minden ahhoz, hogy össze-
csukható pavilonja tovább 
tartson!

TÉPŐZÁRAS RÖGZÍTŐK
A sarkokon további, állítható 
tépőzárak biztosítják az egyen-
letesen kifeszített tetőt. Milyen 
előnyöket jelent ez Önnek? Az 
Ön logója mindig jól látható, a 
víznek nincs esélye összegyűl-
ni a tetőn, és az összecsukható 
pavilon megjelenése mindig 
tökéletes.

SZÍNES TÉPŐZÁRAS PÁNTOK
Vásároljon egy E1 vagy E2 
összecsukható pavilont, és mi 
a tépőzárat a tető színéhez 
igazítjuk. Egy vizuális apró 
részlet, amelyet néha alábe-
csülnek.

TOLÓZÁRAS RENDSZER
Mire való ez a piros gomb?  
Segít, hogy az összecsuk-
ható pavilont használat után 
újra össze lehessen hajtani. 
Nyomja meg enyhén, és a 
sarokcsúszka kioldódik, a sátor 
pedig becsukódik - nem fogja 
becsípni az ujjait.

MŰANYAG CSÚSZKÁK
Karcolások ellen és a könnyű 
kezelhetőség érdekében. Az 
alumíniumszerkezet minden 
mozgó alkatrésze műanyag 
csúszókkal van körülvéve, ami 
ellensúlyozza a súrlódást, és 
még nagyobb élményt nyújt a 
fel- és lehúzás során!

TALAJNEHEZÉK
Összecsukható pavilonjaink 
négyzet alakú talajnehezékei, 
amelyek szériától függően 
horganyzott acélból vagy alu-
míniumból készülnek, lehetővé 
teszik, hogy az összecsukható 
pavilon szilárdan álljon a tala-
jon, bármilyen felületről legyen 
is szó.

30 ÉV  
GYAKORLATI 
TAPASZTALAT, 
SZÉLES KÖRŰ 
TUDÁS ÉS  
INNOVATÍV 
SZELLEM.
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100 %  
MADE IN  
EUROPE
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TANÚSÍTVÁNYOK
•  Minden összecsukható pavilon TÜV-tanúsítvánnyal rendelkezik 

(terméktanúsítás). 
•  A sátor anyaga megfelel az EN 13501 - 1:2018 EU szabványnak, 

így tűzálló.
•  A sátorszövetet sikeresen teszteltük szakítószilárdság, vízálló-

ság és színtartóság szempontjából a vonatkozó ISO-kritériu-
mok szerint.

•  Az összecsukható pavilonokat egy neves szakértői intézet szél-
csatornában tesztelte, megvizsgálva a különböző szélerőkkel 
szembeni stabilitásukat. 

•  Az összecsukható pavilonok mérnökök által készített statikai 
számításon estek át, és az UNI EN 13782 szabvány szerint nem 
igényelnek statikus mérnökök vagy hatóságok jóváhagyását.

•  A sátorszöveteink nyomtatásához használt nyomdafestékhez 
ECO Passport-tal rendelkezünk.

•  Az összecsukható sátrak készítéséhez felhasznált alapanyagok 
megfelelnek a REACH követelményeinek.

GARANCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
•  5 év gyártói garancia az alumíniumszerkezet anyag- és gyártási 

hibáira.
•  10 év hozzáférhetőség az alumínium szerkezet minden csereal-

katrészéhez
•  Élethosszig tartó garancia az alumíniumszerkezet korrózióvé-

delmére.* 

* figyelembe véve a különleges helyzeteket (pl. összecsukható pavilonok 
gyakori használata tengerpart környékén)

AZ ÖN ÉS A  
KÖRNYEZET  
VÉDELMÉBEN

GARANCIÁK ÉS  TANÚSÍTVÁNYOK

Garantált

Tanúsított

CEO - Georg Zingerle

„ A  
FENNTARTHATÓSÁG 
NEM EGY CÉL, 
HANEM EGY 
GONDOLKODÁSMÓD, 
AMELYET MINDEN 
NAP BEÉPÍTÜNK A 
TEVÉKENYSÉGEINKBE.”

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS
Gyártóvállalatként tisztában 
vagyunk azzal, hogy cselekede-
teinkkel befolyásoljuk a kör-
nyezetet. Ezért kínálunk olyan 
fenntartható termékeket, mint 
az öko szövetünk, nagyszerű 
táskákat varrunk az összecsuk-
ható pavilonjaink gyártásakor 
megmaradt szövethulladékból, 
és cégünk épülete 100%-ban 
napenergiával működik. 

Fenntarthatósági koncepci-
ónk mögött azonban ennél 
több áll, hiszen nemcsak 
környezetünk, hanem 
embertársaink jólétéhez is 
hozzá kívánunk járulni.
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ZINGERLE GROUP EAST SRL
Odorheiu Secuiesc ∙ Str.Pietroasa nr 1/1 
535600 ∙ Jud. Harghita
T +40 743 144 239 ∙ east@zingerle.group
www.zingerle.group
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