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De ontwikkeling van 
ons familiebedrijf 

 1948 
De geschoolde machinebankwer-
ker Franz Zingerle bouwt enkele 
vertrekken van zijn geboortehuis 
om tot werkplaats:  
Zingerlemetal is geboren.

 1984-2018 
Beide zonen Martin en 
Georg Zingerle stappen in 
in het familiebedrijf en 
leiden het bedrijf 34 jaar.

 1995-2018  
De pioniersgeest en 

wilskracht van het onder-
nemersgezin lijken 

onstuitbaar. Er ontstaan 
talrijke vestigingen in het 

buitenland en nieuwe 
productielocaties.
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 2003 
Uitbreiding hoofdvestiging: 
7.000m2 productie- en 
1.200m2 kantoorruimte in 
Zuid-Tirol, Italië.

 2006 
Opening van een tweede 
productielocatie in Zeven-
burgen, Roemenië.

 2018 
Op weg naar de 3e generatie:  
Martin Zingerle verlaat het bedrijf. De kinderen 
van Georg, de zonen Stefan en Thomas en 
dochter Sonja, beginnen in het familiebedrijf.

 2019 
Georg Silgoner en Heinz Pezzei, 
twee ervaren medewerkers en 
bestuurders van het bedrijf, 
worden aandeelhouder van  
het bedrijf. 

 2022 
Ruim 300 medewerkers zetten zich iedere dag in 
om aan alle wensen van de klant te voldoen.

> 300
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Mastertent 
wereldwijd
Bij Mastertent is er niet slechts één contactpersoon voor 
iedereen. Onze partners en dochterondernemingen in meer 
dan 38 landen zetten zich dagelijks in om hun klanten op 
locatie te helpen. 

Hoofdvestiging 
& productie

 In de donkerblauw gemarkeerde landen staan de  
 distributiepartners van Mastertent voor u klaar. 
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1. Eigen productie en ontwikkeling in Zuid-Tirol, Italië.

2. Hoogste productkwaliteit en breed assortiment.

3. Duurzame bedrijfsvoering in de derde generatie.

4.  Individuele klantenservice bij u in de buurt, dankzij wereldwijde distributie-
structuren.

5. Snelle levering, betrouwbaar en over de hele wereld.

6. Unieke diensten: MasterCARE.

7. 10 jaar garantie op alle reserveonderdelen van het aluminium frame.

8.	 Internationale	certificeringen	en	patenten.

9. Personalisatie zonder grenzen, maatwerk is één van onze sterke punten.

Kwaliteit sinds Made in Italy Snelle levertijdDicht bij de klant

 Daarom kiest u voor ons 

 9 redenen voor Mastertent 
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 Toonaangevend 

 Mastertent  
 vouwtenten 
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Easy-Up

8

 Zonder gereedschap, snel en eenvoudig 

 Opgezet in 60 seconden 

Het opzetten gaat makkelijk, snel en zonder gereedschap. In slechts 
60 seconden is uw vouwtent van Mastertent klaar voor gebruik.

 Bekijk de video,  
en aan de slag!
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Gepatenteerde dakvlag  
(alleen Serie 1)

Slimme accessoires 3 eco-stof-
kleuren

Aluminium frame in 
verschillende kleuren 

(alleen Serie 1)

8-hoekig aluminium 
profiel	voor	maximale	

stabiliteit

13 Oxford 
tentdoek kleuren

100% water- en winddicht, 
brandvertragend, hoge 
UV-bescherming

Naar wens te 
bedrukken

13 Pirontex® 
tentdoek kleuren

1 tent,  
100 mogelijkheden
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S1 S2

S2
1,5x1,5 m

S2
2x2 m

S2
3x1,5 m

S2
3x2 m

S1
4x2 m

S1
4x4 m

S1 S2
4,5x3 m

S1
5x5 m

S1 S2
6x3 m

S1
6x4 m

S1
8x4 m

3x3 m

 Klein, middelgroot of groot 

 Tentafmetingen en series 

Speciale afmetingen

Op aanvraag kunnen we tenten met speciale afmetingen produceren.
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Serie 1 Serie 2

Profielvorm	en	sterkte	 achthoekig, 43x49x2,5 mm achthoekig, 37x42,5x2,1 mm

Tentvoet en verbindingselementen aluminium aluminium

Hoogteverstelling 2 of 3 standen 3 standen

Hoekclip met veer ✓ ✗

Vlagvoorbereiding ✓ ✗

Beschikbare framekleuren

Bevestiging aan aluminium frame klittenband en haak klittenband

Brandvertragend en waterdicht ✓ ✓

Dakvormen

Tentdoekkwaliteit Oxford 500D, Pirontex® 600D Oxford 250D

Tentdoekkleuren

3 Eco-Tentdoekkleuren

Kleur van klittenband en garen dezelfde kleur dezelfde kleur

Bedrukbaar ✓ ✓

 Technische gegevens 

 Vouwtentseries vergeleken 



12

Afmetingen Serie 1 Gewicht
Maximale
doorgangshoogte

Maximale
nokhoogte

Verpakkingsmaat
(L x B x H)

3x3 m 36,6 kg 201 cm 327 cm 44x42x158 cm

3x3 m Square 45 kg 202 cm 275 cm 43x43x206 cm

3x3 m pagodetent 37,2 kg 201 cm 368 cm 42x44x158 cm

4x2 m 34,1 kg 215 cm 334 cm 44x30x206 cm

4x4 m 46,2 kg 215 cm 388 cm 44x42x206 cm

4x4 m pagodetent 46,8 kg 215 cm 431 cm 42x44 x206 cm

4,5x3 m 46,4 kg 201 cm 327 cm 58x42x158 cm

5x5 m pagodetent 77,2 kg 215 cm 497 cm 54x52x206 cm

6x3 m 61 kg 201 cm 327 cm 72x42x158 cm

6x4 m 59 kg 215 cm 388 cm 58x42x206 cm

8x4 m 77,7 kg 215 cm 388 cm 72x42x206 cm

 Onze nummer 1 

 Vouwtenten Serie 1 



13

 Serie 1  Serie 2 

 Hoge kwaliteit en functioneel 

 Vouwtenten Serie 2 
Afmetingen Serie 2 Gewicht

Maximale
doorgangshoogte

Maximale
nokhoogte

Verpakkingsmaat
(L x B x H)

1,5x1,5 m plat dak 18,6 kg 201 cm 240 cm 39x28x158 cm

1,5x1,5 m puntdak 19,3 kg 201 cm 270 cm 39x28x158 cm

2x2 m 26,3 kg 201 cm 293 cm 44x42x158 cm

3x1,5 m 23,1 kg 201 cm 304 cm 48x28x158 cm

3x2 m 32,5 kg 201 cm 293 cm 58x42x158 cm

3x3 m 30,5 kg 201 cm 327 cm 44x42x158 cm

4,5x3 m 38,7 kg 201 cm 327 cm 58x42x158 cm

6x3 m 51,4 kg 201 cm 327 cm 72x42x158 cm
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Met raam
2 of 3 ramen per zijwand 

 Bescherming rondom gegarandeerd 

 Zijwanden 

Gesloten
100% waterdicht en 
windproof

Halfhoog
Met aluminium- 
dwarsstang bevestigd

Panoramaraam
Rechthoekig raam van 
transparant pvc

Met deur
Oprolbaar, met ritssluiting

Houten counter
Te combineren met 
halfhoge zijwanden

Noodtent
Speciale zijwanden, 
versterkt met pvc

Scheidingswand
Gesloten, met raam of deur

De zijwanden van Serie 1 worden bevestigd met 
een	volledige	verticale	klittenbandflap,	die	van	
Serie 2 met klittenbandlussen.
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1 2 

3 4

Klaar voor gebruik 
in enkele minuten.

Naar de video! 

 Eenvoudig en volautomatisch 

 Dakoverstek 
1. Opent vanzelf

Bij het opzetten van de tent 
vouwt het dakoverstek auto-
matisch uit.

2. 1-4 zijden
U kunt kiezen voor één tot vier 
dakoverstekken.

3. Dakrand aan binnenzijde
Dakrand aan de binnenzijde, 
waaraan u de zijwanden kunt 
bevestigen en die extra ruimte 
voor bedrukking biedt.

4. Extra bescherming
Met het dakoverstek wordt 
afhankelijk van de tentgrootte 
65-80 cm aan extra ruimte 
gecreëerd.
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Afmetingen Serie 1  
met dakoverstek

Gewicht
Maximale
doorgangshoogte

Maximale 
nokhoogte

Verpakkingsmaat
(L x B x H)

3x3 m met 1 dakoverstek 41,5 kg 202 cm 353 cm 44x42x158 cm

3x3 m met 2 dakoverstekken 45 kg 202 cm 353 cm 53x51,5x167,5 cm

3x3 m met 3 dakoverstekken 48,5 kg 202 cm 353 cm 53x51,5x167,5 cm

3x3 m met 4 dakoverstekken 44,9 kg 202 cm 412,5 cm 53x51,5x167,5 cm

3x3 m Square met 1 dakoverstek 45 kg 202 cm 275 cm 42x44x206 cm

4x4 m met 1 dakoverstek 48 kg 216 cm 412,5 cm 44x42x206 cm

4x4 m met 2 dakoverstekken 51 kg 216 cm 412,5 cm 54x52x206 cm

4x4 m met 3 dakoverstekken 54 kg 216 cm 412,5 cm 54x52x206 cm

4x4 m met 4 dakoverstekken 58,8 kg 216 cm 412,5 cm 54x52x206 cm

4,5x3 m met 1 dakoverstek 52,2 kg 202 cm 353 cm 58x43x158 cm

4,5x3 m met 2 dakoverstekken 54,5 kg 202 cm 353 cm 72x43x158 cm

6x3 m met 1 dakoverstek 68,8 kg 202 cm 353 cm 72x43x158 cm

6x4 m met 1 dakoverstek 71 kg 216 cm 412,5 cm 58x42x206 cm

8x4 m met 1 dakoverstek 79 kg 216 cm 412,5 cm 72x42x206 cm

 Technische gegevens 

 Serie 1 met dakoverstek 
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Made in Italy



Weten hoe onze vouwtenten worden gemaakt?

Bekijk nu onze
productievideo!
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 Compact en stijlvol 

 Pagodetent 
1. Maximale zichtbaarheid

Door het hoge en spitse dak is 
de pagodetent al van veraf te 
zien. 

2. Hoge nok
De nokstang wordt gezekerd 
door een extra veiligheidspin.

3. Meer stabiliteit
Het schaarsysteem aan de 
zijkanten geeft de pagodetent 
van 5x5 m extra stabiliteit.

4. Praktisch
Kleine verpakkingsmaat, geen 
losse onderdelen en snel opge-
zet.

1 2

3 4

Een bijzondere pagodetent: compacte verpakkingsmaat, makkelijk te 
vervoeren, snel opgezet en geen losse onderdelen. Dat vindt u alleen 
bij Mastertent.
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3 x 3 4 x 4 5 x 5

Een pagodetent van 
een andere soort.

Naar de video!
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 Bijzondere vormen 

 Square 3x3 m 
1. Opvallend ontwerp

De perfecte tent voor reclame 
om een krachtige boodschap 
over te brengen, waarmee u 
klanten aantrekt.

2. Verhoogde dakrand
Gebruik een reclameoppervlak 
van 1,7 m2, in plaats van de 
gebruikelijke 0,8 m2.

3. Afvoerpijp
Regenwater wordt verzameld  
in het midden van het dak en 
stroomt weg door de afvoer-
pijp, die u naar wens kunt 
positioneren.

4. Dakoverstek aan de voorzijde
De nieuwe Square-tent met 
dakoverstek biedt uw gasten 
meer overdekte ruimte.

1 2

3 4

Zo snel is de Square met 
dakoverstek klaar voor 
gebruik. Naar de video!
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Meer drukoppervlak op 3x3 m dan dit kan niet! De Square 
met of zonder dakoverstek is uw mobiele reclamemedium, 
voor elke toepassing.

3 x 3
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 Beproefd en nieuw 

 Textiel en kleuren 

Lichtblauw
PMS 294 C

Zwart

Oranje
PMS 1655 C

Bordeaux
PMS 195 C

Lichtgrijs
PMS 428 C

Ecru
PMS 468 C

Mastertent-blauw
PMS 7545 C

Groen
PMS 349 C

Donkergrijs
PMS Cool Grey 10C

Geel
PMS 123 C

Rood
PMS 187 C

Donkerblauw
PMS 534 C

Wit

Nieuw: eco-stoffen,  
gemaakt van 100% gerecycled materiaal.

De klassieker  
Ons populaire Oxford-doek

Olijf
PMS 7763 C

Steengrijs
PMS Cool Grey 8 C

Zand
PMS 4248 C



PIRONIERS VAN DE TOEKOMST
 de nieuwe premium stof 
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 Bewezen pioniersgeest 

 Innovatie en 
 veerkracht 
Flexibel, bestendig en duurzaam. We hebben de natuur als voorbeeld genomen en samen met onze 
textielproducent het textiel Pirontex® ontwikkeld,  uniek in de wereld. Pirontex® wordt duurzamer 
geproduceerd dan traditionele materialen en onderscheidt zich door zijn duurzaamheid. 

De hogere elasticiteit zorgt ervoor dat het materiaal zich perfect aanpast aan het aluminium frame. Dankzij 
het gebruik van een dik garen van 600D en de ingenieuze structuur van het materiaal is het textiel voller en 
robuuster. Een speciale nano-laag maakt de stof bestendig tegen vuil en water. Verder is de stof bestand 
tegen windsnelheden tot 100 km/u en is hij brandvertragend.
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 Kleuren die jarenlang mooi blijven 

 Kleurvastheid 
Wat dit materiaal zo bijzonder maakt? Zelfs als de tent lange 
tijd in de zon staat, blijft de oorspronkelijke kleur behouden, 
zonder te verbleken. 

Het Pirontex® materiaal onderscheidt zich daarnaast door de 
elegante en matte uitstraling. Het materiaal is scheurvrij en 
vormvast, beschermt tegen UV-straling en is in de volgende 
kleuren verkrijgbaar: 

Pantone 504 C

Pantone 200 CPantone 7405 C

Pantone 7578 C

Pantone 663 C

Pantone 7604 C

Pantone 336 C Pantone 4281 CPantone 3584 C

Pantone 2151 C Pantone 2158 C Pantone 4278 C

Pantone 426 C

27



geen chemische 
oplosmiddelen

80% minder  
CO2-uitstoot

50% minder 
energieverbruik

 Voor de wereld van morgen 

 Duurzaamheid is 
 geen toestand, 
 maar een middel 
Met de ontwikkeling van Pirontex® is het ons gelukt een zeer 
robuuste textiel te maken, die vanaf het begin kritisch is 
getoetst op alle milieuaspecten. 

Gerecycled kunststof en kleurpigmenten in poedervorm zijn 
belangrijke	bestanddelen	van	onze	OEKO-TEX-gecertificeerde	
stof. In diskrediet geraakte ververijen vermijden we met een 
gerust hart, en dankzij innovatieve technologieën bereiken 
we een veel duurzamer kleurresultaat. In het ontstaansproces 
hielden we altijd rekening met de simpele waarheid: hoe langer 
een product kan worden gebruikt, hoe beter het is voor het 
milieu.

28

Productie- 
proces  
Pirontex®
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Productie- 
proces  
Pirontex®
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 Alle kleuren op elkaar afgestemd 

 Serie 1 framekleuren 

RAL-kleuren naar uw wens

Ontdek alle kleuropties: meer dan 200 RAL-kleuren 
voor nog meer individualiteit!
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Voor de kleine oppervlakken
Bij de thermotransferdruk worden kleinere 
drukmotieven (zoals logo‘s) gedrukt op een zeer 
duurzame vinylfolie en door warmte op het 
tentdoek overgedragen.

Van hoek tot hoek
De sublimatiedruk is zeer geschikt voor het 
drukken van motieven met een hoge resolutie 
op grote oppervlakken. Hiervoor gebruiken we 
gecertificeerde	ecologische	inkt,	die	onscha- 
delijk is voor het milieu en onze gezondheid.

 InDRUKwekkend resultaat 

 Bedrukkingsmogelijkheden 



 Sublimatiedruk  
 op de dakranden 

 NIEUW 
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 Technische finesse tot in de kleinste details 

 Constructiedetails 

Installatiehulp
Dankzij de geïntegreerde montagehulp 
in de tentpoten kan de tent eenvoudig 
en moeiteloos worden opgezet.

Verbindingselementen
Alle verbindingselementen zijn ge-
maakt van geëxtrudeerd aluminium. In 
vergelijk met kunststof geeft dit een 
sterkere constructie.

Afstandshouder
De 8 mm dikke afstandshouder zorgt 
ervoor dat het tentdoek bij het inklap-
pen van de tent niet wordt ingeklemd. 

Kunststof geleiders 
Alle bewegende onderdelen worden 
door kunststof geleid. Dit voorkomt 
wrijving en slijtage en zorgt voor een 
soepele werking.

Ontgrendelingssysteem
Met een druk op de knop kunt u de 
tent eenvoudig afbouwen.

Rubberen beschermkappen
Om het textiel te beschermen zijn alle 
contactpunten tussen frame en 
tentdoek voorzien van rubberen 
beschermkappen.
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Textielkwaliteit
Het textiel is gemaakt van hoogwaardig 
polyester en is daarom UV-bestendig en 
100% waterdicht.

PVC-versterking
Om slijtage van het tentdak te 
voorkomen, is het textiel verstevigd met 
PVC-versterkingsstukken op alle punten 
waar het in contact komt met het frame.

Spanclips
De spanclips aan de hoekpoten zorgen 
ervoor dat het hele tentdak er 
kreukloos uitziet.

Dakvlag
Het gepatenteerde bevestigingssysteem 
op	de	nok	fixeert	niet	alleen	het	
tentdoek, u kunt hier ook een vlag of 
banner op plaatsen.

Spanmechanisme (allen voor S1)
Het gepatenteerde spanmechanisme 
gaat uitrekken van het textiel tegen, 
zodat het tentdoek er ook na een 
lange tijd nog mooi uitziet.

Verstelbare spangespen
Deze spangespen aan de binnenkant 
van het tentdak zorgen ervoor dat de 
dakranden aan alle zijden goed 
gespannen zijn.
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 Maximale functionaliteit 

 Accessoires 

Houten counter Banner Dakvlag

LED-spots

Tas voor zijwand RegengootBevestigingskit

LED-balken

Stralingsverwarmer

Transportwielen

Betonnen gewichtenVoetplaat

 NIEUW 

 NIEUW 



36

 Complete oplossingen 

 Altijd een passende set 
1. Kooktent

Het dak en de zijwanden van 
deze tent zijn gemaakt van een 
gecertificeerde,	vuurvaste	stof.	
De perfecte buitenkeuken! 

2. Kit Rescue 
Snel op te zetten, stabiel, 100% 
waterdicht, brandvertragend en 
praktisch. Dat is de Kit Rescue, 
de betrouwbare partner voor 
noodsituaties.

3. Kit Royal 
De elegante vouwtentset met 
hoekzijwanden, een tenthemel 
en een gegolfde dakrand is al 
jaren een geliefde klassieker in 
de horeca.

4. Kit Loden 
Geef uw tent het alpengevoel 
met deze overtrekhoes van 
loden-stof.

1 2 

4

Helemaal afgestemd op 
uw wensen qua mobiliteit.

3 
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 Getest, gecertificeerd en uniek 

 Veilig koken met Mastertent 

Chef-koks opgelet! De nieuwe kooktent van Mastertent is gemaakt 
van een vuurvaste, onbrandbare stof. U kunt de ramen met een 
ritssluiting openen en sluiten. Daarnaast zitten er twee ventilatiega-
ten in het dak, zodat de lucht naar buiten kan.

 NIEUW 
 met vuurvast materiaal 

3 x 1,5 4 x 2



38



39

 Ontwikkeld voor noodgevallen: Kit Rescue 

 Snel, eenvoudig en veilig 
1. Rescue-zijwanden

De opening in de zijwanden is 
multifunctioneel: gebruik hem 
als raam, deur, of vliegennet.

2. Antislipvloer
Een waterdichte tentbodem 
van antislip-pvc zorgt voor 
de nodige hygiëne in de tent. 

3. Verbindingsbuis
Verbind de zijwanden met 
verbindingsbuizen eenvoudig 
met de tentbodem. 

4. Isolerende binnentent
U kunt een extra binnentent 
installeren, die samen met de 
buitenste zijwanden een 
isolerende luchtkamer vormen.

Vriend en helper voor  
reddingswerkers

1 2

3 4

Onze reddingstenten zijn waterdicht en in slechts enkele minuten op te zetten. 
100% betrouwbaar, als elke seconde telt.



 Wees voorbereid en sluit een verzekering af 

 MASTERcare en MASTERcare+ 
Storm, omgevallen bomen, brand en overstromingen – overal ligt gevaar op de loer, dat zelfs 
bij de meest stabiele vouwtent van Mastertent voor enorme schade kan zorgen. 

Wij bieden u nu MASTERcare en MASTERcare+ aan, zodat u bij overmacht niet het volledige 
schadebedrag hoeft te betalen. Het gaat om twee verzekeringspakketten, die naast lage 
reparatiekosten nog meer voordelen bieden. Lees verder!
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Vervanging  
van het dak

MASTERcare MASTERcare+

onbeperkte vervanging van 
het dak, met slechts een 
laag eigen risico

onbeperkte vervanging  
van het dak, het alumi-
nium frame of onderdelen 
daarvan, met slechts een 
laag eigen risico

eenmalige, lage serviceko-
sten (per contractperiode), 
hoe vaak u uw dak ook 
vervangt

eenmalige, lage serviceko-
sten (per contractperiode), 
hoe vaak u uw dak, alumi-
nium frame of onderdelen 
daarvan ook vervangt

U profiteert in ieder geval  
van deze voordelen, 
voor welk pakket u ook kiest:
 U bespaart op hoge reparatiekosten

 70% korting op de nieuwprijs

 Per contractperiode ontvangt u een gratis reparatiekit voor het tentdak

 Snelle vervangingsservice

 Prioriteit bij onze klantenservice

Vervanging van  
dak en frame

MASTERcare

Dit zijn de verschillen tussen  
de twee pakketten:

41
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 Kwaliteit sinds 1948 

 Tafels en  
 banken 
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Classic

Relax Nuturel

Relax

Comfort

In een mum van  
tijd gebruiksklaar  
dankzij eenvoudig 
klapmechanisme.

 In één oogopslag 

 Onze bestsellers 
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 Technische gegevens 

 Flexibel te combineren 
Afmetingen Tafel

220x80 cm Classic

200x80 cm Classic

220x67 cm Classic/Comfort

200x67 cm Classic

220x50 cm Classic/Comfort

Afmetingen Bank

220x25/27 cm Classic / Relax

200x25 cm Classic

Tafel Classic
Recht onderstel

Bank Classic
Zonder rugleuning

Tafel Comfort
Gebogen onderstel

Bank Relax
Met rugleuning
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 Andere modellen klapmeubels  

 Ga voor anders 
1. Shorty

Afmetingen tafel: 108x67x2,5 cm  
Tafelhoogte: 77 cm 
Afmetingen bank: 108x33x3 cm 
Bankhoogte: 49 cm 
Bank met of zonder rugleuning 
beschikbaar.

2. SitDown 
Afmetingen tafel: 200x60x2,5 cm 
Tafelhoogte: 77 cm 
Afmetingen bank: 200x30x3 cm 
Bankhoogte: 49 cm

3. Bambini
Afmetingen tafel: 110x40x2,5 cm 
Tafelhoogte: 54 cm 
Afmetingen bank: 110x20x2,5 cm 
Bankhoogte: 36 cm

4. StandUp
Afmetingen: 200x60x2,5 cm 
Hoogte: 110 cm

1 2 

3 4
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 Designmodellen  

 Praktische elegantie 

Rustica
Afmetingen tafel: 180x60x2,5 cm 
Tafelhoogte: 77 cm 
Afmetingen bank: 180x30x3 cm 
Bankhoogte: 49 cm 
Bank met of zonder rugleuning 
beschikbaar.

Lago
Afmetingen tafel: 200x67x4 cm 
Tafelhoogte: 77 cm 
Afmetingen bank: 200x33x4 cm 
Bankhoogte: 47 cm 
Bank met of zonder rugleuning 
beschikbaar. 
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Gepatenteerd

Klaar voor  
6 miljoen  
Oktoberfest- 
bezoekers

 Constructiedetails 

 Stabiel en robuust 
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Kruisverbinding

Poedercoating

Gepatenteerd 
C-profiel

Gat voor bevestiging 
vloerbeschermers

Klikslot

Vloerbeschermers 
*niet inbegrepen

Extra stapellijst

Gepatenteerde 
trapezevorm
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 Een kwestie van smaak 

 Gekleurde oppervlakken 
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van A naar B met onze 

transportboxen
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 Indruk maken 

 Drukproces 
1.  INKT

Met een speciale, kleurvaste 
inkt kunnen letters en getallen 
zowel op de onder- als de 
zijkanten van het topblad 
bedrukt worden - uiteraard 
veegvast.

2.  Zeefdruk
De eenkleurige opdruk wordt 
op de bovenzijde, onder de 
laklaag van het topblad 
aangebracht en heeft daardoor 
een lange levensduur.

3.  Digitale druk 
Uw creativiteit kent geen 
grenzen: met dit proces 
kunnen we meerkleurige 
bedrukkingen met hoge 
resolutie aanbrengen.
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 4-, 6- of 8-hoekig 

 Stabiele  
 paviljoens 



Dankzij het snelle vergrendelsysteem kan het paviljoen van Mastertent 
in een mum van tijd door twee personen worden opgebouwd. 

Extra gereedschap is niet nodig!

 Bekijk de video,  
en aan de slag!

 Zonder gereedschap, snel en robuust 

 Opgebouwd in 15 minuten 
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Fabrikant

Personaliseerbaar

57

Easy-Up

 In één oogopslag 

 Onze paviljoens 

Vierkante, zes- of achthoekige paviljoens. 
Eerst zet u het basisframe in elkaar, dan monteert u de frontpanelen en de counters. En 
daarna wordt het dak opgespannen. Dit alles in slechts 15 minuten!

Vierkant paviljoen
Counter: tot 16 personen 
Gewicht: 221 kg 
Afmetingen: 3,9 x 3,9 x 3,35 m

Zeshoekig paviljoen
Counter: tot 24 personen 
Gewicht: 357 kg 
Afmetingen: 5 x 5,75 x 3,35 m

Achthoekig paviljoen
Counter: tot 40 personen 
Gewicht: 402 kg 
Afmetingen: 5,8 x 5,8 x 3,35 m

Zeshoekig paviljoen stervormig
Counter: tot 24 personen 
Gewicht: 301 kg 
Afmetingen: 6,35 x 7,35 x 4,5 m
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 Extra zichtbaarheid 

 Opblaasbare  
 reclamemedia 
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Easy-Up

 Uitpakken – stekker erin en klaar 

 Opzetten zonder gereedschap 

Eenvoudig en snel.  
Bekijk de opbouwvideo! 
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 In één oogopslag 

 Onze blikvangers 

Tripod
Afmeting: 6,1x5,3x4 m 
Gewicht: 65 kg

MS5
Afmeting: 5x5x3,54 m 
Gewicht: 59 kg

Uniek
Bijzondere vormen voor uw toepassing

Kies uw favoriet uit onze standaardmodellen of creëer samen met ons ontwerpteam uw 
unieke opblaasbare reclamemedium op maat.  
Alle modellen kunt u vinden op onze website.
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 Garanties en certificeringen  

 Vouwtenten 
Garanties

 5 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiefouten van het aluminium frame.

 Levenslange garantie tegen corrosie van het aluminium frame*.

 10 jaar gegarandeerde beschikbaarheid van alle reserveonderdelen. 

*speciale gevallen uitgesloten (zoals veelvuldig gebruik van de tent in zeelucht)

Certificeringen

 Alle	vouwtenten	zijn	TÜV-gecertificeerd	(productcertificering).

  Het tentdoek is brandvertragend en voldoet aan de EU-norm EN 13501 - 1:2007.

  Het tentdoek is volgens de geldende ISO-criteria getest op treksterkte, waterdichtheid, 
UV-bestendigheid en kleurechtheid.

  De vouwtenten zijn door het gerenommeerde Fachinstitut Maffeis Engineering GmbH 
getest in een windtunnel om de stabiliteit bij verschillende windsnelheden te waarborgen. 

  Mastertent	is	geanalyseerd	door	gecertificeerde	ingenieurs	voor	statistische	berekening	en	
volgens	Norm	UNI	EN	13782	vereist	het	geen	verdere	certificering	door	constructeurs	of	
autoriteiten.

  De	drukinkt	die	we	voor	onze	tenten	gebruiken	is	gecertificeerd	met	het	ECO-paspoort.

  Alle chemische stoffen die we gebruiken voor de productie van onze vouwtenten voldoen 
aan de REACH-verordening en zijn onschadelijk voor gezondheid en milieu.

  De nieuwe eco-materialen en het nieuwe Pirontex®-textiel zijn OEKO-TEX® Standard 100 
gecertificeerd.	

  Het tentdoek biedt een UV-bescherming van UPF>50.

Alle	originele	certificaten	zijn	op	verzoek	opvraagbaar.	
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TÜV -  
certificeringslabel

Garanties

  10 jaar garantie op de levering van reserveonderdelen.

Certificeringen, classificeringen, berekeningen

 TÜV-SÜD-gecertificeerd	(productcertificering).

  Brandclassificatie	klasse	E	conform	NEN-EN	13501-1:2007	door	testlaboratorium	ift	Rosenheim.

 De sterkteberekeningen voor het Comfort-onderstel zijn gecontroleerd.

 De	sterkteberekeningen	voor	het	c-vormige	stalen	profiel	zijn	eveneens	gecontroleerd.

  Alle chemische stoffen die we gebruiken voor de productie van onze tafels en banken voldoen aan de 
REACH-verordening en zijn niet schadelijk voor de gezondheid en het milieu.

   Landshuter Lackfabrik heeft bevestigd dat hun UV-lak geen schadelijke stoffen bevat en veilig kan 
worden gebruikt.

 Ook heeft deze fabrikant bevestigd dat de lak geschikt is voor contact met levensmiddelen.

  Het	verwerkte	hout	is	FSC-gecertificeerd	en	is	afkomstig	uit	verantwoord	beheerde	bossen.

Kwaliteit sinds

Alle	originele	certificaten	zijn	op	verzoek	opvraagbaar.	

 Wij worden gecontroleerd en controleren onszelf  

 Tafels en banken 
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Stabiel TÜV -  
certificeringslabel

 Garanties en certificeringen  

 Paviljoens 
Garanties

 2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiefouten van het verzinkte stalen frame.

   10 jaar gegarandeerde beschikbaarheid van alle reserveonderdelen van het verzinkte 
stalen frame.

Certificeringen

 TÜV-SÜD-certificaat	(productcertificering)

 Het	PVC	materiaal	is	volgens	DIN	4102	B1	geclassificeerd	als	moeilijk	ontvlambaar.

 Certificering	van	de	stabiliteit	bij	verschillende	windsnelheden.

 Sterkteberekening van het stalen frame.

  Alle chemische stoffen die we gebruiken voor de productie van onze paviljoens voldoen 
aan de REACH-verordening en zijn niet schadelijk voor de gezondheid en het milieu.

  De	drukinkt	die	we	voor	onze	stoffen	gebruiken	is	gecertificeerd	met	het	ECO-paspoort.

Alle	originele	certificaten	zijn	op	verzoek	opvraagbaar.	
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Als producent nemen wij 
bewust diverse maatrege-
len om negatieve  
gevolgen voor het  
klimaat te beperken.
Hierbij speelt het vermijden en de vermindering van afval door het gebruik van 
hoogwaardige materialen een grote rol, waardoor onze producten langer meegaan. 
Een andere belangrijke maatregel is de inzet van recyclebare materialen en aan- 
houdende procesoptimalisatie en het reduceren van schadelijke stoffen en afval.

Van de stofresten van onze tenten maken we daarnaast kleurrijke boodschappentas-
sen, die met hun nieuwe en veelzijdige ontwerp de bewustwording over het onder-
werp vergroten.

2020 was het startschot voor ons herbebossingsprogramma in Roemenië. 
Via onderstaande QR-code vindt u een korte video hierover. 
Scan de code met uw smartphone en bekijk de video!

Wij planten 
inheemse bossen. 

Naar de video >



Met stadsverwarming 
CO2 terugdringen 
De stadsverwarming voorziet met restwarm-
te uit de verwerking van houtsnippers het 
gehele bedrijfsgebouw in Italië van warmte.

100% zelf  
opgewekte  
zonnestroom 
produceren wij met onze zonne-
panelen op het bedrijfsgebouw in 
Zuid-Tirol (Italië).

Alle Mastertent-
producten zijn 
tot 100%  
recyclebaar.
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Zijn onze klanten  
tevreden, 
dan zijn wij dat ook.

„Supersnel op te zetten. Stevig, daarom 
perfect voor op de markt. En een hele 
mooie toevoeging voor de uitstraling 
van mijn bedrijf.“
Walther Blokhuis 
Visspecialist Blokhuis

„Ik was op zoek naar een vouwtent van 
hoge kwaliteit. Volledig te bedrukken 
en hij moest robuust zijn omdat ons 
team door heel Europa reist. De vouw-
tenten van Mastertent overtreffen al 
mijn verwachtingen.“
Mark Maurissen – Team Manager
GT Factory Racing, België
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MASTERTENT® B.V.
Ossenkamp	2D	∙	8024	AE	Zwolle
T	+31(0)38	468	4	468	∙	sales.nl@mastertent.com
www.mastertent.com


