
THE ALLROUNDER 
FOR EVERYONE

PAVILIO

NUL 
D

V
S.

 P
LI

AB

IL LA UN PREȚ ATRA
C

T
IV



Pavilioane pliabile pentru start.
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DESPRE ECOTENT®

Made in Europe: Producem noi înșine toate 
pavilioanele noastre pliabile. În cele două 
unități de producție din Italia și România, an-
gajații noștri cu mai multă vechime lucrează 
cu sârguință pentru a vă îndeplini dorința de 
a avea propriul pavilion pliabil.

Nou, proaspăt și dinamic. Ecotent® este 
noua marcă a Zingerle Group și beneficiază 
de ani de experiență în producția de 
pavilioane pliabile de înaltă calitate, care 
au fost comercializate de Zingerle Group 
de peste 30 de ani sub marca Mastertent®. 
Cu Ecotent®, Zingerle Group oferă acum 
pavilioane pliabile stabile la un preț atractiv, 
pe care le puteți utiliza pentru o gamă largă 
de aplicații oriunde și oricând. 

CORTURI  PL IABILE  DIRECT DE L A PRODUCĂTOR

HERE,  THERE,  ANYWHERE

Indiferent unde vă aflați, suntem întotdeauna disponibili și ne bucurăm să vă 
sfătuim cu privire la decizia dumneavoastră. Angajații noștri cunosc cel mai 

bine produsele noastre și nevoile clienților noștri și, prin urmare, vă pot ajuta să 
găsiți soluția potrivită.

Dacă vă decideți să utilizați unul dintre produsele noastre, experții noștri sunt la 
dispoziția dumneavoastră,

chiar și după achiziție.

Experiență și 
profesionalism

Lângă client Cel mai bun 
raport preț-per-

formanță
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98 RIDICARE

SE RIDICĂ ÎN 
DOAR 2 MINUTE

RAPID Ș I  UȘOR -  INDIFERENT UNDE

SE POATE FACE 
CHIAR ATÂT  
DE REPEDE?

Scanare și  

redare video  

de ridicare

Da! Datorită anilor noștri de expe-
riență și a tehnologiei sofisticate, 
pavilioanele noastre pliabile pot fi 
ridicate în cel mai scurt timp fără 
scule.
Două persoane și doar câteva
secunde sunt suficiente pentru asta!
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Grosimea profilului 46 mm 43 mm 32 mm

Grosimea peretelui 2,5 mm 2 mm 2 mm

Profil de forfecare 30x15x2,8 mm 28x15x2 mm 28x15x2 mm

Elemente de conec-
tare

Aluminiu
Plastic armat cu fibră 
de sticlă

Plastic armat cu fibră de 
sticlă

Bază pentru picior Aluminiu Oțel galvanizat Oțel galvanizat

Reglarea înălțimii 2 sau 3 niveluri 3 niveluri 3 niveluri

Ajutor la ridicare

Buton de siguranță

Clips de colț

Mărimile corturilor

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

DATE TEHNICE

SERIILE 
NOASTRE
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Greutate
Înălțimea 
max. de 
intrare

Înălțimea  
maximă

Dimensiune 
ambalaj

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 Acoperiș plat 16,0 kg 201 cm 240 cm 39x28x158 cm

1,5x1,5 m Acoperiș cu v ârf 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

CÂT DE MARE  
SĂ FIE?

MĂRIMILE  CORTURILOR NOASTRE DINTR-O PRIVIRE

Fiecare situație are nevoie de mărimea 
potrivită. Cu siguranță veți găsi aici ceea 
ce căutați. Aruncați o privire la detaliile din 
dreapta și aflați ce au de oferit diferitele serii 
de produse.

4,5x3 m4x2 m3x3 m

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

4x4 m

6x4 m6x3 m 8x4 m
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WE CREATE

GOOD TIMES.



1514 ȚESĂTURI

Această țesătură ecologică din poliester 
100% reciclat este fabricată 
din sticle PET vechi. Astfel, se reduc canti-
tățile mari de deșeuri de plastic care, altfel, 
ar ajunge la gropile de gunoi sau în mare. 
Așadar, dacă doriți să faceți ceva bun pen-
tru mediu, aceasta este alegerea potrivită. 
Alegeți una dintre aceste trei culori calde și 
elegante - o să vă placă cu siguranță!

Oxford este o țesătură din poliester de ca-
litate superioară.Pentru pavilioanele noas-
tre pliabile folosim Oxford 500D și Oxford 
250D. Acesta din urmă este puțin mai 
subțire, dar la fel de impermeabil, ignifug și 
rezistent la vânt ca și primul. În plus, acest 
material textil protejează împotriva razelor 
UV și este extrem de robust. Astfel, sunteți 
perfect protejați sub pavilioanele noastre 
pliabile.

Textilul nostru Oxford 
este conform cu 

standardul european 
EN 13501-1.

ȚESĂTURI 
OXFORD

ȚESĂTURILE  Ș I  CULORILE  NOASTRE

Ignifug

Impermeabil

Rezistent la vânt

Stone Sand Olive

CULORI CULORI

ȚESĂTURI  
ECOLOGICE

FABRICAT DIN 
MATERIAL 

100%  
RECICLAT.

T
R

Ă

I M S U S T

E
N

A
B

ILITATEA

S
TA

N

DA R D U L  EU
R

O
P

E
AN EN 13501-

1

Alb

Pantone Cool 
Gray 10 C

Pantone 
7692 C

Pantone 
123 C

Pantone 
482 C

Pantone 
349 C

Negru

Pantone 
4154 C

Pantone 
7579 C

Pantone 
441 C

Pantone 
200 C

Pantone 
504 C
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IMPRIMARE
CHIC

PENTRU MAI  MULTĂ INDIVIDUALITATE

CEVA MIC, DAR FRUMOS...  
IMPRIMARE CU TRANSFER TERMIC
Doriți să aveți logo-ul, motto-ul sau o frază 
scurtă imprimată pe pavilionul pliabil? În 
acest caz imprimare cu transfer termic este 
cea mai bună alegere: transferul termic este 
utilizat pentru a imprima o folie de vinil foar-
te rezistentă pe materialul textil.

...SAU CEVA MARE 
IMPRIMARE PRIN SUBLIMARE
Datorită acestei tehnici de imprimare, puteți 
imprima pe textile motive pe întreaga supra-
față la calitate fotografică. Lăsați-vă imagi-
nația să zburde!

ECHIPA NOASTRĂ DE GRAFICĂ
Creați o piesă unică cu imprimarea dvs. publicitară! 

Indiferent de ideile dvs., echipa noastră de grafică le va rea-
liza împreună cu dumneavoastră și va crea un pavilion pliabil 

unic!

Personalizare Echipa de grafică Idei creative



1918 PEREȚI  L ATERALI

PEREȚI LATERALI  
LA ALEGERE

PRACTIC Ș I  S IGUR

Închis Cu ușă

PEREȚI LATERALI CU BENZI VELCRO
Fixarea pereților laterali este foarte simplă 
și rapidă: acestea sunt atașate la acoperiș 
cu o bandă puternică de velcro și la pi-
cioarele cortului cu benzi de velcro - dar 
nu numai atât... citiți mai departe!

SemiînălțimeCu fereastră

PEREȚI LATERALI CU FERMOAR
Pentru o protecție de 100%, în special împotri-
va vântului, puteți atașa pereți laterali care pot 
fi conectați și închiși cu un fermoar, pe lângă 
benzile de velcro. Astfel, nimic nu poate eșua 
și puteți fi siguri că totul și toată lumea este 
perfect protejată.

Pereții noștri laterali pot fi atașați în mod flexibil la pavilionul dvs. 
pliabil și servesc ca protecție împotriva soarelui, ploii sau vântului, in-
diferent de vreme. Fie că sunt închise, cu ușă, fereastră sau la jumăta-
te de înălțime, acestea pot îndeplini și funcția de spațiu publicitar care 
atrage atenția. 
Știați că atașarea pereților laterali la pavilionul dvs. pliabil oferă o 
stabilitate suplimentară?
Găsiți peretele lateral care servește cel mai bine scopului dumnea-
voastră și începeți bine echipat.
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Rezistent la vânt
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ACCESORII  
UTILE

MICI  AJUTOARE PENTRU MAREA L ANSARE

Pavilionul dvs. pliabil nu este încă complet? Mai lipsește ceva?  
Echipați-l cu accesorii care vă vor sprijini întotdeauna oriunde ați merge.

Benzi cu LED-uri Faruri cu LED

Set de fixare

Roți de transport Small

Jgheab 

Încălzitor 

Clemă de conectareGreutăți 

Tejghea din lemn Steag de plajă

Roți de transport Large

Fără scule

Stabil

Livrare rapidă

ACCESORII PENTRU PAVILIONUL PLIABIL
Ușurați-vă viața de zi cu zi cu ajutorul roților de transport și asigu-
rați-vă că aveți suficientă lumină seara cu ajutorul iluminării cu LED-
uri. 
Pentru o stabilitate și o siguranță maxime, este esențială o fixare co-
rectă. 

... ȘI  
MULTE 
ALTELE!
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CALITATEA ESTE ÎN  DETALIU

AJUTOR LA RIDICARE
Ne referim la un bolț cu arc in-
tegrat în profil ca la un ajutor 
de montare, care facilitează 
ridicarea pavilionului pliabil. 
Pur și simplu apăsați și piciorul 
cortului poate fi extins fără 
niciun efort.

PROFIL DE ALUMINIU CANE-
LAT
Stabilitate ridicată cu greutate 
redusă. Aluminiul este ușor, 
dar asta nu înseamnă că nu 
este puternic! Profilul pătrat, 
canelat, conferă pavilionului 
dvs. pliabil un grad ridicat de 
stabilitate.

KNOW-HOW  
TEHNIC

Mai mult de 30 de ani de experiență 
practică, un know-how extins și un spirit 
inovator se regăsesc în construcția și 
echiparea fiecărui pavilion pliabil în 
parte.

CAPACE DE ACOPERIRE
De ce un pavilion pliabil ar 
trebui să le aibă? Capacele de 
cauciuc protejează profilele 
de aluminiu ale foarfecelor, 
precum și acoperișul împotriva 
deteriorării în timpul transpor-
tului și utilizării. Totul pentru 
ca pavilionul dvs. pliabil să 
dureze mai mult!

FERMOARE VELCRO
Dispozitivele de fixare Velcro 
suplimentare, reglabile la 
colțuri, asigură un acope-
riș întins uniform. Care sunt 
avantajele? Logo-ul dvs. este 
întotdeauna clar vizibil, apa nu 
are nicio șansă să se acumu-
leze pe acoperiș, iar aspectul 
pavilionului dvs. pliabil este 
întotdeauna profesional.

CURELE VELCRO COLORATE
Achiziționați un pavilion pliabil 
E1 sau E2, iar noi vom asorta 
velcro-ul la culoarea acope-
rișului. Un detaliu vizual care 
este uneori subestimat.

BUTON DE SIGURANȚĂ
Pentru ce este acest buton 
roșu?  
Vă ajută să pliați pavilionul 
pliabil după utilizare. Apăsați-l 
ușor și glisorul de colț se va 
debloca, iar cortul se va închi-
de - nu vă veți bloca degetele.

PROTECTOR DIN PLASTIC
Împotriva zgârieturilor și pen-
tru o utilizare ușoară. Toate 
piesele mobile ale structurii 
din aluminiu sunt înconjurate 
de glisante din plastic, ceea 
ce contracarează frecarea și 
vă oferă mai multă plăcere la 
montare și demontare!

BAZĂ PENTRU PICIOR
Plăcile de bază cu formă pă-
trată ale pavilioanelor noastre 
pliabile, care sunt realizate 
fie din oțel galvanizat, fie din 
aluminiu, în funcție de serie, 
permit pavilionului pliabil să 
stea ferm pe sol, indiferent de 
suprafață.

30 DE ANI DE 
EXPERIENȚĂ 
PRACTICĂ, 
KNOW-HOW  
EXTINS ȘI  
SPIRIT  
INOVATOR.
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100 %  
MADE IN  
EUROPE
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CERTIFICĂRI
•  Fiecare pavilion pliabil are certificat de produs TÜV (certificare 

produs) 
• Țesătura cortului corespunde normelor EU EN 13501 - 1:2018 

și astfel ignifugată
•  Țesătura cortului a fost testată cu succes pe baza unor criterii 

actuale ISO: rezistența la tracțiune, impermeabilitatea și dura-
bilitatea culorii

•  Pavilioanele pliabile au fost testate de un institut specializat 
renumit într-un canal de vânt pentru stabilitatea lor la diferite 
forțe ale vântului. 

•  Pavilioanele pliabile au fost supuse unui calcul static efectuat 
de ingineri și, în conformitate cu standardul UNI EN 13782, nu 
necesită aprobarea inginerilor sau a autorităților guvernamen-
tale.

•  Avem pașaport ECO pentru cerneala folosită la imprimarea 
țesăturilor noastre pentru corturi.

•  Toate materialele utilizate în producția pavilioanelor pliabile 
sunt conforme cu REACH.

SERVICII DE GARANȚIE
• 5 ani garanție de producător pentru orice defect de material 

sau de producție la structura din aluminiu.
•  Disponibilitate 10 ani tuturor pieselor de schimb ale structurii 

de aluminiu.
•  Garanție pe toată durata vieții împotriva coroziunii ale structurii 

de aluminiu a cortului*

*  luând în considerare situații speciale (de ex. utilizarea frecventă a pavi-
lionului pliabil în zona litoralului)

PENTRU PROTEJAREA 
DUMNEAVOASTRĂ ȘI A 
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

GARANȚI I  Ș I  CERTIF ICĂRI

Garantat

Certificat

CEO - Georg Zingerle

"SUSTENABILITATEA 
NU ESTE UN 
OBIECTIV, CI O 
MENTALITATE PE 
CARE O INTEGRĂM  
ÎN ACȚIUNILE 
NOASTRE DE  
ZI CU ZI."

DEZVOLTARE DURABILĂ
În calitate de companie produ-
cătoare, suntem conștienți de 
faptul că influențăm mediul prin 
acțiunile noastre. De aceea, 
oferim produse durabile, cum 
ar fi țesătura noastră ecologică, 
coasem genți grozave din re-
sturile de țesătură rămase de la 
producția pavilioanelor noastre 
pliabile, iar clădirea companiei 
noastre este alimentată 100% 

cu energie solară. 
Cu toate acestea, în spatele 
conceptului nostru de sus-
tenabilitate se află mai mult 
decât atât, deoarece dorim 
să contribuim nu numai la 
bunăstarea mediului încon-
jurător, ci și la viața oameni-
lor din jur.
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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

ADRESA S I  CONTACTUL
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