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Made in Europe: Wszystkie nasze namio-
ty składane produkujemy sami. W naszych 
dwóch zakładach produkcyjnych we Wło-
szech i w Rumunii. Posiadamy doświadczoną 
kadrę pracowniczą, która jest w stanie wyko-
nać, każde zamówienie namiotu.

Zupełnie nowe, praktyczne i dynamiczne. 
Ecotent® jest nową marką Zingerle Group 
i korzysta z wieloletniego doświadczenia 
w produkcji wysokiej jakości namiotów 
składanych, które Grupa Zingerle sprzedaje 
od ponad 30 lat pod marką Mastertent®. 
Dzięki Ecotent® Zingerle Group oferuje teraz 
stabilne namioty składane w atrakcyjnej 
cenie, które można wykorzystać do 
najróżniejszych zastosowań w dowolnym 
miejscu i czasie. 

NAMIOT Y SKŁ ADANE BEZPOŚREDNIO OD PRODUCENTA

HERE,  THERE,  ANYWHERE

Niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz, jesteśmy zawsze dostępni i chętnie 
doradzimy ci w podjęciu decyzji. Nasi pracownicy najlepiej znają nasze produk-
ty i potrzeby klientów, dlatego mogą pomóc w znalezieniu właściwego rozwią-

zania.
Jeśli zdecydujesz się na jeden z naszych produktów, nasi eksperci chętnie Ci 

pomogą.
Będziemy dla Ciebie nawet po zakupie - to obietnica.

Doświadczenie i 
profesjonalizm

Bliskość 
klienta

Super stosunek 
ceny do jakości
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SZYBKO I  Ł ATWO -  NIEZALEŻNIE  OD MIEJSCA

NAPRAWDĘ 
TAK  
SZYBKO?

Skanuj i zobacz 

film o montażu

Tak! Dzięki naszemu wieloletniemu 
doświadczeniu i zaawansowanej 
technologii, nasze namioty składane 
można postawić w krótkim czasie i 
bez użycia narzędzi.
Dwie osoby i kilka sekund są do 
tego wystarczy!

Grubość profilu 46 mm 43 mm 32 mm

Grubość ścianki 2,5 mm 2 mm 2 mm

Grubość aluminium 30x15x2,8 mm 28x15x2 mm 28x15x2 mm

Elementy łączące Aluminium
Tworzywo sztuczne 
wzmocnione włóknem 
szklanym

Tworzywo sztuczne 
wzmocnione włóknem 
szklanym

Stopa Aluminium Stal ocynkowana Stal ocynkowana

Regulowana wysokość 2 lub 3 poziomy 3 poziomy 3 poziomy

Przycisk easy hold

Przycisk pomocniczy

Klips narożny

Rozmiary namiotów

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

DANE TECHNICZNE

NASZE
SERIE
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4.5x3 m4x2 m3x3 m

1.5x1.5 m 3x1.5 m2x2 m 3x2 m

4x4 m

6x4 m6x3 m 8x4 m

JAK DUŻY  
MOŻE BYĆ?

NASZE ROZMIARY NAMIOTÓW W SKRÓCIE

Każda sytuacja wymaga odpowiedniego roz-
miaru. Z pewnością znajdziesz tu to, czego 
szukasz. Przyjrzyj się szczegółom po prawej 
stronie i dowiedz się, co mają do zaoferowa-
nia poszczególne serie produktów.

Waga
Maks.  
wysokość w 
przejściu

Maks.  
wysokość

Wymiary  
transportowe

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 Płaski dach 16,0 kg 201 cm 240 cm 39x28x158 cm

1,5x1,5 m Szczytowy dach 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.
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Stone Sand Olive
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Biały

Pantone Cool 
Gray 10 C

Pantone 
7692 C

Pantone 
123 C

Pantone 
482 C

Pantone 
349 C

Czarny

Pantone 
4154 C

Pantone 
7579 C

Pantone 
441 C

Pantone 
200 C

Pantone 
504 C

Wykonana w 100% z poliestru pochodzące-
go z recyklingu, ta ekologiczna tkanina jest 
wykonana ze starych butelki PET. Pozwala 
to na zmniejszenie dużych ilości odpadów z 
tworzyw sztucznych, które w przeciwnym ra-
zie trafiłyby na wysypiska lub do morza. Jeśli 
więc chcesz zrobić coś dobrego dla środowi-
ska, to jest to właściwy wybór. Wybierz jeden 
z tych trzech ciepłych, eleganckich kolorów 
- pokochasz je!

Oxford to bardzo wysokiej jakości tkanina 
poliestrowa. Do naszych namiotów składa-
nych używamy Oxford 500D i Oxford 250D. 
Ta druga jest nieco cieńsza, ale równie wo-
doodporna, ognioodporna i wiatroszczelna 
jak ta pierwsza. Dodatkowo tkanina ta chroni 
przed promieniami UV i jest niezwykle wy-
trzymała. Więc jesteś dobrze chroniony pod 
naszymi składanymi namiotami.

Nasza tkanina Oxford 
spełnia wymagania 
europejskiej normy 

EN 13501-1.

TKANINY OXFORD
MOCNE TKANINY I  KOLORY

Trudnopalny

Wodoodporny

Wiatroszczelny

KOLORY

EKO  
TKANINY

WYKONANE W 
100% Z MATE-

RIAŁÓW PO-
CHODZĄCYCH Z 

RECYKLINGU.

KOLORY
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INTELIGENTNE
DRUKOWANIE

DL A WIĘKSZEJ INDYWIDUALNOŚCI

COŚ MAŁEGO, ALE MIŁEGO...  
DRUK TERMICZNY
Czy chcesz, aby na składanym namiocie 
nadrukowane zostało twoje logo, motto lub 
krótkie powiedzenie? Wtedy najlepszym 
wyborem jest druk termiczny: transfer ciepła 
służy do nadrukowania na tkaninę bardzo 
trwałej folii winylowej.

...LUB COŚ DUŻEGO NADRUK 
SUBLIMACYJNY
Dzięki tej technice druku można mieć na 
tkaninie nadrukowane motywy na całej 
powierzchni w jakości fotograficznej. Daj się 
ponieść wyobraźni!

NASZ ZESPÓŁ GRAFICZNY
Stwórz niepowtarzalne dzieło z nadrukiem reklamowym! 

Niezależnie od tego, jakie pomysły masz w głowie, nasz 
zespół grafików zrealizuje je razem z tobą i stworzy składany 

namiot, który będzie jedyny w swoim rodzaju!

Personalizacja Nasz zespół 
graficzny

Kreatywne  
pomysły
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Wiatroszczelny

ŚCIANY BOCZNE  
DO WYBORU

PRAKT YCZNE I  OCHRONNE

Zamknięte Z drzwiami

ŚCIANY BOCZNE NA PASKI RZEPOWE
Mocowanie naszych ścian bocznych jest 
bardzo proste i szybkie: mocowane są do 
dachu za pomocą mocnego rzepa, a do 
nóg namiotu na paski rzepowe - ale to nie 
wszystko... po prostu czytaj dalej!

Pół wysokościZ oknem

ŚCIANY BOCZNE Z ZAMKIEM BŁYSKAWICZNYM
Dla większej stabilności i ochrony przed 
wiatrem użyj  ścian bocznych, które oprócz 
zamocowania na paski rzepowe, można także 
połączyć i zamknąć za pomocą zamków  
błyskawicznych. Najlepsze jest to, że zamek 
błyskawiczny nie jest widoczny i możliwe jest 
drukowanie  na całej powierzchni ściany . 
Dodatkowo  ściany te  mają na dolnej krawę-
dzi wzmocnienie z PCV, które chroni je przed 
zabrudzeniami tzw „brudnik”. 

Nasze ściany boczne można przymocować do składanego namiotu i 
w zależności od pogody służą jako ochrona przed słońcem, deszczem 
lub wiatrem. Zamknięte, z drzwiami, oknem lub w połowie wysoko-
ści, mogą również spełniać funkcję przyciągającej wzrok powierzchni 
reklamowej. 
Czy wiesz, że przymocowanie ścian bocznych do twojego składanego 
namiotu zapewnia dodatkową stabilność?
Znajdż ścianę, która będzie pasowała do Twojego namiotu i bądż 
dobrze wyposażony.
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PRZYDATNE  
AKCESORIA

MALI  POMOCNICY DUŻEGO SUKCESU

Wyposaż twój składany namiot w akcesoria, które będą cię wspierać gdziekol-
wiek będziesz.

Taśmy LED Reflektory LED

Zestaw mocujący

Koła transportowe

Rynna deszczowa

Promiennik

Zacisk łączącyObciążniki

Drewniana lada Beachflag

Koła transportowe Pro

Bez narzędzi

Stabilny

Szybka dostawa

AKCESORIA DO NAMIOTÓW 
Ułatw sobie codzienne życie dzięki kółkom transportowym, a wie-
czorem zapewnij sobie wystarczającą ilość światła dzięki naszemu 
oświetleniu LED. 
Dla zapewnienia maksymalnej stabilności i bezpieczeństwa niezbędne 
jest prawidłowe zamocowanie. 

... I  
WIELE 
WIĘCEJ!
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JAKOŚĆ TKWI  W SZCZEGÓŁ ACH

PRZYCISK EASY HOLD
Jako pomoc przy rozstawia-
niu posiadamy zintegrowaną 
z profilem śrubę sprężynową, 
która ułatwia stawianie na-
miotu składanego. Wystarczy 
nacisnąć i bez wysiłku można 
wysunąć nogę namiotu.

PROFIL ALUMINIOWY Z ROW-
KIEM
Wysoka stabilność przy niskiej 
wadze. Aluminium jest lekkie, 
ale to nie znaczy, że nie jest 
mocne! Rowkowany, kwa-
dratowy profil nadaje twoi 
namiotowi składanemu dużą 
stabilność.

TECHNICZNE  
KNOW-HOW

Ponad 30 lat praktycznych 
doświadczeń, rozległe know-how i 
ciągłe innowacje powodują, że każda 
nasza konstrukcja jest dopracowana we 
wszystkich szczegółach.

GUMOWE ZABEZPIECZENIA.
Dlaczego namiot składany 
powinien je mieć? Gumowe 
nakładki chronią aluminiowe 
profile nożycowe, a także dach 
przed uszkodzeniami podczas 
transportu i użytkowania. 
Wszystko po to, aby twój skła-
dany namiot służył dłużej!

ZAPIĘCIA NA RZEPY
Dodatkowe, regulowane rzepy 
na rogach zapewniają równo-
mierne rozciągnięcie dachu. 
Zalety? Twój logo jest zawsze 
widoczne, woda nie ma szans 
na gromadzenie się na dachu, 
a wygląd składanego pawilonu 
jest zawsze profesjonalny.

KOLOROWE PASKI NA RZEPY
Kup namiot składany E1 lub 
E2, a my dopasujemy rzepy do 
koloru dachu. Szczegół wizu-
alny, który bywa niedoceniany.

PRZYCISK POMOCNICZY
Do czego służy ten czerwony 
przycisk?  
Pomaga w ponownym zło-
żeniu namiotu składanego 
po użyciu. Naciśnij go lekko, 
a narożny suwak odblokuje 
się i namiot się zamknie - nie 
zadraśniesz sobie palców.

ŚLIZGI Z TWORZYWA SZTUCZ-
NEGO
Przeciw zarysowaniom i dla 
łatwej obsługi. Wszystkie 
ruchome części aluminiowej 
konstrukcji otoczone są plasti-
kowymi ślizgaczami, co prze-
ciwdziała tarciu i daje więcej 
radości podczas ustawiania i 
demontażu!

STOPA
Prostokątne stopki naszych 
namiotów składanych, które w 
zależności od serii wykonane 
są ze stali ocynkowanej lub 
aluminium, umożliwiają stabil-
ne ustawienie namiotu składa-
nego na podłożu, niezależnie 
od jego powierzchni.

30 LAT  
PRAKTYCZNEGO 
DOŚWIADCZE-
NIA, BOGATE  
KNOW-HOW  
I DUCH INNO-
WACYJNOŚCI.
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100 %  
MADE IN  
EUROPE
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CERTYFIKATY
• Wszystkie namioty składane posiadają certyfikat TÜV (certyfi-

kacja produktu). 
•  Tkanina namiotowa spełnia wymogi normy UE EN 13501 - 

1:2018 i dlatego jest trudnopalna.
•  Tkanina namiotowa została pomyślnie przetestowana pod ką-

tem wytrzymałości na rozciąganie, wodoodporności i trwałości 
kolorów zgodnie z obowiązującymi kryteriami ISO.

•  Składane namioty zostały przetestowane przez renomowany 
instytut specjalistyczny w tunelu aerodynamicznym pod kątem 
ich stabilności przy różnych siłach wiatru. 

•  Namioty składane zostały poddane obliczeniom statycznym 
przez inżynierów i zgodnie z normą UNI EN 13782 nie wyma-
gają zatwierdzenia przez inżynierów budowlanych ani władze.

•  Posiadamy ECO Passport dla farby drukarskiej stosowanej w 
druku naszych tkanin namiotowych.

•  Wszystkie materiały użyte do produkcji namiotów składanych 
są zgodne z REACH.

USŁUGI GWARANCYJNE
•   5-letnia gwarancja producenta na wady materiałowe i produk-

cyjne konstrukcji aluminiowej.
•  10-letnia dostępność wszystkich części zamiennych konstrukcji 

aluminiowej.
•  Dożywotnia gwarancja na korozję konstrukcji aluminiowej*.

*  Specjalne przypadki zastrzeżone (np. częste korzystanie ze składanego 
namiotu na morskim powietrzu).

DLA  
CIEBIE  
I ŚRODOWISKA 

GWARANCJE I  CERT YFIKAT Y

Gwarantowane

Certyfikowany

CEO - Georg Zingerle

„ ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ NIE 
JEST CELEM, 
ALE SPOSOBEM 
MYŚLENIA, KTÓRY 
WŁĄCZAMY DO 
NASZYCH DZIAŁAŃ 
KAŻDEGO DNIA.”

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Jako firma produkcyjna mamy 
świadomość, że poprzez swoje 
działania wpływamy na śro-
dowisko. Dlatego oferujemy 
zrównoważone produkty, takie 
jak nasza tkanina Eco, szyjemy 
wspaniałe torby ze skrawków 
tkanin pozostałych po produkcji 
naszych składanych namiotów, 
a budynek naszego headqu-
arter jest w 100% zasilany 

energią słoneczną. 
Za naszą koncepcją zrówno-
ważonego rozwoju kryje się 
jednak coś więcej, ponieważ 
chcemy przyczynić się nie 
tylko do poprawy stanu na-
szego środowiska, ale także 
do poprawy stanu naszych 
bliźnich.
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ZINGERLE GROUP Polska sp. z o.o.
ul. Królewiecka 147C/lok 3 ∙ 54-117 Wrocław
T +48 502 243 481 ∙ pl@zingerle.group
www.zingerle.group

ADRES I  KONTAKT
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