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ÚJRA FELTALÁLTUK. A rómaiak vagy az indiánok voltak az első 
sátorépítők? Vagy talán az afrikai nomád-törzsek? Igazából senki sem tudja. 
Annyit tudunk, hogy minden népnek szüksége volt átmeneti hajlékra. És amit 
mi pontosan tudunk, hogy ismét feltaláltuk a sátrat. Évtizedek óta érzékenyek 
vagyunk a mindig mozgásban levő emberek szükségleteire. Időt és kiemelt 
figyelmet szentelünk termékeink állandó fejlesztésére, vásárlóink ígényeinek 
kielégítésére. Munkánk eredményei az egyedi olasz formatervezés darabjai, 
valamint a  praktikus kiegészítő termékek tára, melyek gyorsan felépíthetőek, 
bővíthetőek egyéni stílus és ízlésvilág szerint. Mindamellett termékeink esz-
tétikusak, személyreszabottak. Sátraink világszerte vezető termékek, melyek a 
kihívásokra születtek.
Vásárlóink kívánságai sokszínűek, gyakran igen rendkívüliek: a legnagyobb 
szélben szeretnének valamilyen eseményt megünnepelni, megdöbbentő 
körülmények között emberi életeket menteni, szakadó esőben termékeket 
árusítani, a világ végére egy kis melegséget vinni, utazni és egy kicsit mégis 
az otthon melegét érezni. Mindannyian vágyunk a természet közelségére, sza-
badságról álmodunk, játszunk és megjátszunk, mindent látni akarunk, táncol-
ni, beszélgetni szeretnénk, titkokat megőrízni és mindig egyre többre és több-
re vágyunk. Szabadnak lenni, a világ összes helyén. Lehetőségek? AZOKAT 
MEGMUTATJUK ÖNNEK!
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MASTERTENT- Különleges minden esetben
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RENDEZVÉNYSÁTOR. Rendezvénysá-
trainkat a maximális anyagminőség, maximális 
élettartam és egyszerű felhasználhatóság tette 
világszinten a legjobbakká. A felhasználhatóság 
határtalan úgy zárt, mint szabadtéren. Sátraink 
speciális felépítése révén lehetővé válik ezek to-
vább bővítése és a kívánt számú személyek rés-
zére képesek azonnali tetőt biztosítani. Mindezek 
mellett a MASTERTENT nyomtatható felületei 
kiváló, személyre szabott  reklámfelületeket biz-
tosítanak.  
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A FELÉPÍTÉS NAGYON EGYSZERŰ, 
gyors és nem kellenek hozzá speciális eszkö-
zök: egy teljes készletet szállítunk Önnek. A 
készlet tartalmazza a teljes sátrat, gondosan 
tárolva, összehajtogatva és összecsukva. A 
szerkezet lábainak széthúzásával nyílik a szer-
kezet és a már rászerelt tető automatikusan ki-
feszül. Végül a sátorlábak a kívánt magasságra 
állíthatóak. Egy pár perc alatt már rendelke-
zésre is áll a teljes MASTERTENT sátor.
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MÉRETEK. MASTERTENT-sátrak minden 
ígénnel számolnak. 12 különböző sátormé-
retet kínálunk stabil és masszív 50-es szériájú 
nzolcszögű aluminium szerkezettel. Kor-
látolt méretű térre vagz keskenzebb helyre, 
kis számú vagz jelentősebb emberi létszámra, 
minden felületre és alkalomra rendelkezés-
re állnak sátraink. A magától nyíló előtető, a 
sátorméretek további bővítését teszi lehetővé.
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8 x 4
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6 x 36 x 4

4 x 4 4.5 x 3
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4 x 2 3 x 23 x 3

1.5 x 1.5

2 x 2

SÁTORMÉRETEK 
(STANDARD MÉRETEK) SÚLY ÁTJÁRÁSI MAGAS-

SÁG*
TELJES ÖSSZMAGAS-
SÁG CSOMAG MÉRETEK

8 x 4 m 69,2 kg 215 cm 391 cm 71 x 42 x 204 cm

6 x 4 m 53,8 kg 215 cm 391 cm 57 x 42 x 204 cm

6 x 3 m 54,8 kg 201 cm 327 cm 71 x 42 x 158 cm 

5 x 5 m 57,9 kg 260 cm 457,5 cm 42 x 42 x 261 cm

4,5 x 3 m 40,7 kg 201 cm 327 cm 57 x 42 x 158 cm

4 x 4 m 40,6 kg 215 cm 391 cm 42 x 42 x 204 cm

4 x 2 m 29,3 kg 215 cm 279 cm 42 x 29 x 204 cm

3 x 3 m 31,7 kg 201 cm 327 cm 42 x 42 x 158 cm

3 x 2 m 33,1 kg 201 cm 291,5 cm 57 x 42 x 158 cm

3 x 1,5 m 23,8 kg 201 cm 291,5 cm 42 x 29 x 158 cm

2 x 2 m 25,8 kg 201 cm 291,5 cm 42 x 42 x 158 cm

1,5 x 1,5 m 20,0 kg 201 cm 249  cm 29 x 29 x 158 cm
 50-es széria * Standard méret-állítható. Műszaki módosítások fenntartva.
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5 x 5
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PANTON SZÍNEK. A tetők és az oldal-
lapok széles kínálattal állnak az Ön rendelke-
zésére. 13 színben tartunk készleten, ennek 
köszönhetően azonnal szállításra készek ter-
mékeink. Összhang. A tépőzárak, cérnák, és 
az anyag minden látható részen színben öss-
zeillenek. Ezek mind a MASTERTENT külön-
legességét hangsúlyozzák. A Panton-színek 
irányadóak ugyan, de csak megközelítőleg 
adják vissza a színeket. Pontos színlekérés ér-
dekében kérjük tekintse meg az általunk hasz-
nált anyagokból készült színmintánkat.

ANYAGSZÍNEK
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PANTONE 123C

PANTONE 428C

FEKETEPANTONE 187C 

PANTONE 349C

PANTONE 468C

PANTONE 1655C

PANTONE 294C

PANTONE 195C

  
FEHÉR

PANTONE 534C

PANTONE COOL GREY 10C

MASTERTENT KÉK
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SZERKEZET. A MASTERTENT sátors-
zerkezetek magas minőséggel és élettar-
tamal rendelkeznek. Több ezer társítási 
lehetőség van, az új színes szerkezeteknek 
köszönhetően. Válassza ki a 211 Ral szín 
közül az Ön kedvencét. 9 RAL standard 
színünk van és ezek 24 órán belül szállításra 
készek, további 202 szín áll az Ön rendelke-
zésére, hogy sátrát még személyreszabottab-
ban szerelje fel.
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RAL 9016 RAL 8011

RAL 9011

ALUMINIUM

RAL 1015

RAL 1023

RAL 3001

RAL 6029

RAL 5003
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A JÓ MÉG JOBB!
Tető és szerkezet harmóniában

OLYAN EGYEDI, MINT ÖN. 
Ezer társítási lehetőség színben, méretben és  
modelben.

JÓ ÉRZÉS, MÁS LENNI.
Egyediség verhetetlenül kedvező áron.
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SÁTOR ELŐTETŐVEL.  Az  előtetővel  
felszerelt MASTERTENT  sátrakkal,    forradal-
masítottuk az összecsukható sátrak világát. Az 
önnyíló kiugrás a kedvezőtlen időben is vé-
delmet nyújt. A kiugrás egy, kettő illetve mind 
a négy oldalon kivitelezhető. Ebből követ-
keznek a jól bevált MASTERTENT ismertető 
jelek: egyszerű felállítás szerszámok nélkül és 
a legkülönbözőbb extrák az optimális kénye-
lem eléréséért. 
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FELKÉSZÜLNI, KÉSZ, RAJT. Az árusok 
ismerik a problémát: minél több időt töltünk el 
a sátor felállításával, annál kevesebb idő áll ren-
delkezésre az eladásra. Mi a MASTERTENT-
től, shop-sátorszerkezeteinket úgy fej-
lesztettük ki, hogy elsőbbséget kapott a 
minőség, a rövid felállítási idő és a szerkezet 
könnyűsége. A shop sátrainkat gyorsan kiv-
ehetjük autónkbók és gyorsan felállíthatjuk.
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3x3-as sátor 4 előtetővel

4,5 x 3-as sátor 2 előtetővel

8 x 4-es sátor 1 előtetővel 6 x 3-as sátor 2 előtetővel

3x3-as sátor 2 előtetővel

6 x 4-es sátor 1 előtetővel

SÁTOR 
MÉRETEK 
(TÉNYLEGES 
MÉRETEK)

4 ELŐTETŐVEL 2 ELŐTETŐVEL 1 LŐTETŐVEL ÁTJÁRÁSI 
MAGASSÁG

MAXIMÁLIS 
ÖSSZMAGAS-
SÁG

CSOMAGMÉRET (HXSZXM)

8 x 4 m / 80 cm 80 cm 215 cm 413 cm 71 x 42 x 204 cm

6 x 4 m / 80 cm 80 cm 215 cm 413 cm 57 x 42 x 204 cm

6 x 3 m / 80 cm 80 cm 201 cm 352,5 cm 71 x 42 x 158 cm

4,5 x 3 m / 80 cm 80 cm 201 cm 352,5 cm 57 x 42 x 158 cm

4 x 4 m 65 cm 80 cm 80 cm 215 cm 413 cm 42 x 42 x 204 cm

3 x 3 m 65 cm 80 cm 80 cm 201 cm 352 cm 48 x 48 x 157 cm

Műszaki módosítások fenntartva.
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4x4-es sátor 1 előtetővel
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TARTOZÉKOK. Sok munkát fektettünk 
abba, hogy a MASTERTENT sátrainknak a 
legmegfelelőbb kiegészítőket fejlesszük ki. 
Megoldások sokaságát ajánljuk az Ön spe-
ciális szükségletei és felhasználási módoza-
tainak kielégítésére. Tartozékaink teljes tárát 
megtalálja a www.mastertent.com honlapon.
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OLDALLAPOK.  Az oldallapok 
poliészterből készülnek és tépőzárak segít-
ségével rögzítődnek. Minden felület tel-
jes egészében megszemélyesíthető. Ideális 
oldallapok a legkülönbözőbb szituációkban: 

1  ZÁRT. Nagy reklámfelületekkel és teljes 
körvédelemmel. 2  PANORÁMÁS. Kilá-
tással a szabadba, elegáns kerekített ablakok-
kal. 3   AJTÓS. Cipzár segítségével nyitható 
belülről és kivülről egyaránt, feltekerhető és 
középen tépőzárak segítségével rögzíthető. 4  
FÉLMAGASSÁGÚ OLDALLAPOK. Töké-
letesen kifeszíthető a keresztrúd és a géder 
szerkezet segítségével. 5  PULTOS. Tökéletes 
árusstandnak.

5 

1 2 3 

4 

6 7 
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FELSZERELÉS.  8  9  Az oldallapokon ta-
lálható tépőzárak optimális rögzítést tesznek 
lehetővé a sátorlábakhoz és a tökéletes feszes-
séget biztosítják.  10  Az oldallapok tépőzárak 
segítségével könnyedén a sátortetőhöz 
rögzíthetőek. Ez a speciálisan kifejlesztett 
zárószerkezet ideális védelmet biztosít széllel, 
kedvezőtlen időjárás és a kiváncsi tekintetek 
ellen.

6  BELSŐ ELVÁLASZTÓK. Személyres-
zabottan használhatóak a sátoron belül. 7  
Hordozótáska. Az oldallapok hordozótáskái 
áttetsző anyagból készülnek. Ezáltal a benne 
levő oldallap színe azonnal szembetűnik. 

8 9 

10 
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GYORSAN FELSZERELHETŐ PULT. 
A stabil pult egyszerűen és gyorsan a sátorszer-
kezethez rögzíthető. Ígény szerint egy vagy akár 
több sátoroldalra felszerelhető. A pultoldalak 
megszemélyesíthetőek, ennek köszönhetően 
kiegészítő reklámhordozók is lehetnek. Mivel 
a pultok könnyen szétszerelhetőek, könnyedén 
szállíthatóak a hordozótáskában.

PULT HOSSZ SÚLY CSOMAGMÉRETEK 
(HXSZXM)

 6 x 4 m 33,0 kg 45 x 16 x 202 cm

 5 m 28 kg 46 x 17 x 254 cm

 4,5 m 30,0 kg 45 x 16 x 155 cm

 4 m 26,0 kg 45 x 16 x 202 cm

 3 m 22,0 kg 45 x 16 x 155 cm

 2 m 19 kg 45 x 16 x 202 cm

1,5 m 4,76 kg 45 x 16 x 155 cm
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KIFESZÍTŐ PÁNTOK. 6  A sátrak sta-
bilitását magasszínvonalú, szabályozható 
profi pántok, állítható csattok teszik lehetővé. 
RÖGZÍTÉS. 7  A teljes hat darabos 
rögzítőkészlet 6 sátorszeggel, 6 spanolópánt-
tal és egy kalapáccsal kínálja mindazt Önnek, 
amire egy biztonságos sátornak szüksége van. 
Rögzítőkészlet 4 darabos kiszerelésben is kap-
ható: 4 sátorszeggel, 4 spanolópánttal és egy 
kalapáccsal valamint egy praktikus hordozó-
táskával.

NEHEZÉKEK. A MASTERTENT sta-
bilságának érdekében, kényelmesen szállítható 
öntvénynehezékeket ajánlunk Önnek. 
Egymásra rakhatóak. Kiegészítő stabilság ér-
dekében a nehezékek egymásra rakhatóak. 
Súly. A következő méretek állnak az Ön ren-
delkezésére: 1  Kicsi (2 x 7 kg), 2  Közepes 
(14 kg) valamint 3  nagy (27 kg 4  két részes) 
Összekapcsolás. Több sátor összekapcsolása 
esetén kicsi illetve közepes nehezékek kettő, a 
nagyobbak akár 5  négy sátorlábat is stabilizál-
hatnak egyidőben.

2 

3 4 5 

6 7 

1 
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ÖSSZEKÖTŐ AKASZ-
TÓK. Különleges akasztóink 
összekötnek és stabilizálnak két 
vagy több sátrat, akár különböző 
erősségű szerkezeteket is. Eze-
knek köszönhetően zászlóink 
és bannereink is a szerkezethez 
rögzíthetőek. 

KERESZTRÚDAK. A keresz-
trúdak csavarokkal a sátorszer-
kezethez rögzíthetőek. A géderes 
szerkezet lehetővé teszi  a félma-
gasságú oldallapok rögzítését. A 
keresztrúd a sátornak további sta-
bilitást biztosít.

HŐSUGÁRZÓK. A 
hősugárzó (1500 Watt, 250V, 
50HZ) a középrúdhoz rögzíthető 
és azonnal kellemes meleget áras-
zt a sátorban. 

SZÁLLÍTÓ KEREKEK. Két 
különböző méretben lehetővé 
teszik a sátor könnyed szállí-
tását. Szárnyas csavarokkal 
rögzíthetőek az összecsukott vagy 
akár a kinyitott sátor lábaihoz. 

ZÁSZLÓSZERKEZET. A sá-
torszerkezet úgy van kialakítva, 
hogy lehetővé válik zászlók illetve 
bannerek felszerelése.További re-
klámfelületeket nyerhetünk ezek 
segítségével és cégünk logója is tá-
volabbról észrevehetővé válik.

MEGVILÁGÍTÁS. A meg-
világító szerkezet három fénys-
zóróból áll, mindegyik 150 Wat-
tos és gyorsan a középrúdhoz 
rögzíthető. 
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CIGARETTÁS SÁTOR. A 
MASTERTENT sátrak nagy rés-
ze könnyen átalakítható cigarettás 
sátorrá, mellyel kellemes levegő 
nyerhető. ESŐ ELLENI VÉDELEM. 
Egy védőernyő megakadályozza az 
esővíz behatolását.

L E D - M E G V I L ÁG Í TÁ S . 
A LED világitórendszerünk 
fényerőssége állitható és a négy 
szpotja könnyen felszerelhető 
a szerkezetre szerelőkészletünk  
használatával. 

CSATORNA. Ideális megol-
dás esős időben: A mi csator-
náink tépőzárak segítségével 
illeszthetőek két sátor közé. A víz 
a fedett felületeken kívül fut le. 
A tetőcsatorna felszerelhető akár 
kőfal és sátor között is. 

SZELLŐZTETÉS. Egy bevarrt 
háló segíti a sátor levegőztetését 
és több kényelmet nyújt ezáltal 
az Ön vendégeinek. A következő 
sátorméretek átalakíthatóak ci-
garettás sátorrá: 2x2, 3x3, 4x4 és 
5x5.
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KIT RESCUE.  A sorsdöntő pillanat bár-
mikor bekövetkezhet. A MASTERTENT 
RESCUE bevetésre kész, a sátor felépíté-
se rendkívül gyorsan kivitelezhető. A sátor 
minden rendkívüli esetben beválik, pél-
dául sérültek ellátáshoz nyújt fedelet, ter-
mészeti kasztrófák, tűzoltásnál, rendőrségi 
akcióknál, ellenőrzéseknél, honvédelmi 
bevetéseknél, árvizek esetében valamint 
hegyi mentéseknél is kiválóan beválnak.
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OLDALLAPOK. A MASTER-
TENT Rescue eltávolítható oldal-
lapjai magas minőségű, tűzálló 
anyagból készülnek.  Ezeket széles 
tépőzárcsíkokkal rögzíthetjük a 
sátorhoz, az oldallapokon abla-
kok is vannak, melyek bármikor 
kinyithatóak.

SZÚNYOGHÁLÓ. A bevarrt 
szúnyogháló a szellőztetést bizto-
sítja és meggátolja a rovarok beju-
tását a sátorba.

SÖTÉTÍTŐ. A kíváncsi pil-
lantások ellen az ablakokat 
sötétítővel befedhetjük.

AJTÓ. Az ajtók és az ajtó-
ba épített ablakok kívülről 
feltekerhetőek. 

TALAJTAKARÓ. A  
MASTERTENT Rescue sátor 
talajtakarója csúszásmentes PVC 
anyagból készül. Biztonságot és 
stabilitást kölcsönöz.

ÖSSZEKÖTŐ SZERKE-
ZET. A sátor talajtakarója spe-
ciálisan erre a célra kifejlesztett 
összekötő szerkezettel kapcsoló-
dik az oldallapokhoz és ezáltal a 
sátorhoz. Így ez nem csúszik el és 
optimális feszességet ad.

ÖSSZEKÖTŐ VEZETÉK. 
Az oldallapok alsó részén levő 
vezeték kifeszíti az oldallapokat. 
Sátorszegek segítségével  a talajta-
karó és az oldallapok a talajhoz 
rögzíthetőek.

MEGHOSSZABBÍTÁS. Az 
oldallapok alsó része PVC anyag-
ból készül. Ezek az oldallapok 
tulajdonképpeni meghosszabbí-
tásai, melyekhez homokzsákok 
rögzíthetőek, ezáltal meggátol-
ható a kosz és a víz behatolása a 
sátorba.
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KIT ROYAL. Ez a sátor a sugárzás és for-
matervezés csillaga. A magas színvonalú 
összetevők és az egyedi kisugárzás teszi ezt 
a sátrat különlegessé. Itt összekapcsolódik a 
használatra kész MASTERTENT összecsuk-
ható sátor az elegáns formatervezéssel és a 
magas színvonalú kényelemmel, kifejezetten a 
különleges alkalmakra. A MASTERTENT Ro-
yal sátor fa-formatervezéssel szintén nagyon 
rövid idő alatt felállítható és azonnal rendel-
kezésre áll.
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KIVITELEZÉS. A Kitt Royal kifejezetten 
a különleges eseményekre ajánlott. 1  Fény-
sugárzót, 2  elegáns sarokfüggönyöketés 3  
felilleszthető álmennyezetet tartalmaz. A Kitt 
Royal különleges légkört és hangulatot teremt 
Önnek. A Royal sátrak kimagasló esztétikája 
mellett, természetesen ezeknél a modelleknél is 
elsődleges szempontok a magas funkcionalítás 
és a biztonság. Az anyagok szél, víz, szakadás és 
tűzállóak ugyanakkor védelmet nyújtanak a mi-
kroorganizmusok ellen.

ÖNMAGÁBAN NAGYSZERŰ
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HATÉKONY REKLÁMHORDO-
ZÓK.  A nagy MASTERTENT felületek ha-
tékony reklámhordozóknak bizonyultak. Ter-
mészetesen az Ön kérésére kreatív részlegünk 
bármikor rendelkezésre áll és segít a reklám-
felület kialakításában. Házon belül megsze-
mélyesítjük Önnek a sátortetőt, oldallapokat 
(poliészter és PVC), bannereket és zászlókat 
(teljes nyomtatás), termotranszferrel vagy szi-
tanyomással. Kérésre az oldallapokat mindkét 
oldalon meg tudjuk személyesíteni. A leszállí-
tási időnk verhetetlen, hiszen minden egye-
tlen kézből érkezik. 
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ZÁSZLÓK:  NYOMTATÁS
OLDALLAP 3m: MINDKÉT OLDALON NYOMTATOTT

OLDALLAP 4,5m: NYOMTATÁS
TETŐ: TERMOTRANSZFER

BLEND: SZITANYOMÁS
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EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ. A  
MASTERTENT sátrak a megbízhatóság össze-
ségei. A zseniális összecsukható sátorszerke-
zet aluminium profilokból készül, amelynek 
összetétele híven tükrözi a MASTERTENT 
sajátosságait. Évtizedekig tökéletesítettük a 
kapcsolodó elemeket, és a nyolcszögű tartólá-
bak biztosítják, hogy egy igazi MASTERTENT 
még a göröngyös hétköznapokban is helyt áll. 
Ez több, mint egy csoda, hiszen a mi sátraink 
évtizedek óta hűen teljesítik funkciójukat a  
megelégedett klienseink körében.



54 KIFEJEZETTEN FÖLDÖNÁLLÓ 
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TÖREKVÉS A TÖKÉLETESSÉGRE. 
A nyugalmi állapot visszalépés. A kutatás és 
a fejlesztés fontos részei a cég politikájának.  

1  2  A nyolcszögű aluminiumszerkezet a sá-
trainkat könnyebbé teszi, ugyanakkor magas 
színvonalúak és stabilak. 3  A legújabban ki-
fejlesztett nyílószerkezetek garantálják, hogy 
a nyíló, patentes nyomógombok tökéletesen 
és zajmentesen nyíljanak és ezáltal a lábak 
kihúzásai kifogástalanul működjenek. 5  A 
stabil aluminiumtáblák biztosítják az Ön 
sátrának az állóképességét.

2 3 

4 5 
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TÖKÉLETESEN VÉDETT. Az 
összekötő elemek gumidarabokkal 
való lefedése védi a tetőt a szállítás-
nál, a raktározásnál és a használatnál. 
Az időigényes tetőanyag felszerelése 
megszűnik.

SAROK RÉSZEK. Az sátortető a 
sarokrészeknél és az összes alumini-
umszerkezettel való érintekési ponto-
knál puha, rugalmas PVC részekkel van 
megerősítve.

ZÁRÓDÁS. Sátraink tökéletes 
kifeszítődésének biztosításáért, szabá-
lyozható spanolózárakat használunk. 
Egy tökéletesen kifeszített sátortető 
gyűrődésmentes reklámfelületet bizto-
sít és tökéletes vízlefolyást tesz lehetővé.

ANYAG. Kifejezetten nekünk készült 
anyagokat dolgozunk - az Ön igényei-
nek kielégítésére polieszter anyagokat 
használunk ( a kereskedelemben nem 
kaphatóak) Minden anyagszállítmá-
nyt egy külső intézmény vizsgál meg 
minőségi szempontból. Az anyagainkat 
az ISO-szabványoknak megfelelően 
szél, víz és színvalódiság szempotnjából 
vizsgáltatunk meg és az anyagoknak 
meg kell felelniük az EU EN 13501-
1:2002, valamint az M2 tűzálló 
szabványoknak.

HARMÓNIA. Az anyag, a cérna és 
a tépőzárak minden látható részen egy-
azon színárnyalatból készülnek és ezzel 
tökéletes optikai hatást biztosítanak 
sátrainknak.

TÉPŐZÁRAK. Az extraszéles 
tépőzárcsíkok segítségével, melyek a 
sátortető belső részein vannak, villám-
gyorsan felilleszthetőek az oldallapok és 
ugyanilyen gyorsan el is távolíthatóak. 
A látható tépőzárak színben a sátor-
hoz passzolnak. A magas színvonalú 
tépőzárak biztosítják az oldallapok 
egyszerű felillesztését. 

CÍMKE. A sátortetők minőségi be-
vizsgálása szigorú szabályok szerint 
történik. A minőségi bevizsgálás után 
minden tetőt egy sorozatszámmal 
látunk el. Ez a sorozatszám megta-
lálható a sátortetőbe varrt cimkén. A 
címke hátoldalán kiegészítő biztonsági 
előírások találhatóak. 
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BEFEDÉS. Az aluminium ollók eltá-
volítható műanyag részekkel vannak 
befedve. Ezáltal a tető minden rongá-
lódástól védve van. Kosz és nedvesség 
nem tud a szerkezetbe hatolni és a szer-
kezet esztétikusan fedve van.

CSEREALKATRÉSZEK. Min-
den aluminiumszerkezet jól látható 
sorozatszámmal van ellátva. Ennek 
köszönhetően bármely rész könnyedén 
kicserélhető. Egyszerűen a meghibás-
odott rész számát kell megadni és Ön 
a lehető leggyorsabban megkaphatja a 
cserealkatrészt. Kérjük látogassa meg 
honlapunkat a www.mastertent.com 
címen, ahol megtekinthetőek csereal-
katrészerinket. 

NYOMÓGOMBOK. Sátorszerke-
zeteink tökéletes biztoságáért a szabá-
lyozószerkezeteink felelnek. A szerkezet 
megkönnyíti a sátor szétnyitását és az 
összecsukását. Egy könnyed nyomás-
sal a szerkezet állítható. A sátor minden 
veszély nélkül összecsukható.

ÖSSZEKÖTÉS. Minden 
összekötőelem aluminiumból kés-
zül. Ezáltal a szerkezet melegben és 
hidegben egyaránt törésálló és for-
matartó. Az ollószerkezetek paten-
tes szerkezetekkel kapcsolódnak. A 
tetővel való érintkezési pontoknál az 
összekötőelemek gumikupakokkal 
vannak ellátva, hogy a tetőt a kopástól 
megvédjék.

LEKEREKÍTVE. Az összekötőelemek 
peremei le vannak kerekítve, hogy a 
dörzsölődést és a surlódást az ollókkal 
a sátor nyitásánál és összecsukásánál 
elkerüljük.

MŰANYAGKARIKA. A telesz-
kópikus lábak végein műanyagkarikák 
találhatóak. Ennek különböző előnyei 
vannak: a kinyitás illetve az összecsukás 
egyszerűbbé válik, ugyanakkor nem ke-
letkezik karcolódás az aluminium szer-
kezeten.

KIFESZÍTŐ CSATT. A sátortető 
tökéletes kifeszítődése műanyag pa-
tentes szerkezettel történik. Az előnyei 
világosak: A tető tökéletesen és egyenle-
tesen kifeszül, a reklámfelületek simák és 
esztétikailag kifogástalanok. Mindezek 
mellett a kifeszítő csattok rendkívüli ké-
nyelmet nyújtanak a sátor kinyitásakor.

SÁTORRÖGZÍTÉS. A patentes 
sátorrögzítésnek két célja van: rögzítik 
a tetőt az aluminiumszerkezethez és a 
tető kinyitása után tökéletes kiállást is 
ad a sátornak. 

A
 T

ER
M

ÉK
 IS

M
ER

TE
TŐ

 JE
LE

I
RE

N
D

EZ
V

ÉN
YS

ÁT
O

R



58



59
Á

LL
ÍT

H
AT

Ó
SÁ

G
M

A
ST

ER
TE

N
T  

ÁLLÍTHATÓ SZERKEZET. A  
MASTERTENT - állítható szerkezet lehetővé 
teszi, hogy az Ön sátra sokoldalúan bővíthető 
legyen. A mi egyszerű és praktikus sátormé-
reteink azáltal, hogy érdekesen összekapcsol-
hatóak, határtalan lehetőségeket nyújtanak. 
Minden lehetséges- a kis árússátortól vagy 
bemutatósátortól egészen a hatalmas sátor-
városig terjedelmes kiállításokra és rendezvé-
nyekre. A legrövidebb idő alatt lehet egy sza-
bad teret sátorral befedni. A sátorszerkezetek 
szabad összekapcsolási lehetőségei úgy hoss-
zanti, mint szélességi iránnyokba határtalan 
összeállítási lehetőségeket kínálnak.
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MASTERTENT-FLAG. A MASTER-
TENT-zászló a lekerekített formájával nyűgöz 
le, és segítséget nyújt egy profeszionális 
megjelenéshez. Két méretben kapható, és 
igény szerint, acélsúlyokkal 2  vagy négylábú  

1  tartóval lehet rögzíteni a talajhoz. Akárcsak 
a többi Mastertent termékeink, ez a zászló is 
pár másodperc alatt összeszerelhető, és szu-
blimálással tetszés szerint személyesíthető. 

MÉRETEK SZÉLESSÉGE MAGASSÁGA

Small 90 cm 250 cm

Large 95 cm 340 cm

1 2 
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PAVILION. A pavilon, mint min-
den MASTERTENT termék könnyedén, 
szerszámok nélkül felállítható. A Pavilon 
sátrakat, mint egyszerűen szállítható, fle-
xibilis ital, promociós és árusstandnak fe-
jlesztettük ki. Az időjárás viszontagságai 
mellett is stabil, védelmet és kényelmet 
nyújt. Mindezek mellett a tető és a panelek 
megszemélyesíthetők, így a Pavilon sátrakat 
nagyszerű reklámfelületekké varázsolhatjuk. 
Kiegészítőként itt is felszerelhetőek a zászlók. 
További információkat a www.mastertent.
com honlapon talál.



64 GYORSAN FELÉPÍTHETŐ

FELÉPÍTÉS. A gyors kapcsoló-
dási technikának köszönhetően 
a Pavilon sátrak rövid idő alatt 
felállíthatóak és máris kész az 
árusstand. Először az alaprésze-
ket kell összeilleszteni, majd a 
paneleket, ezt követően a pult-
részeket kell felszerelni, és végül 
a tetőt kell kifeszíteni. A különle-
ges spanoló szerkezet stabilitást 
és kifogástalan feszességet kölc-
sönöz. Egyszerűen tökéletes.
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TECHNIKAI ADATOK

Nyolcszögű pavilon sokoldalú szállítódoboz
Tetőszélesség 6,13 m HxSZxM 2,21 x 0,90 x 1,10 m
Belső szélesség 3,66 m Tartalmazza 5 alkotóelemet
Gerincmagasság 3,52 m Doboz súly 125,6 kg
Pult magasság 1,00 m
Pult szélesség 0,40 m Összsúly 403 kg
Előtetővel 0,81 m
Pavilon súlya 300,7 kg
A Pavilon sátor körül elhelyezhető személyek száma: 40
pultmeghosszabbítás esetén pedig 56 személy

NAGYSZABÁSÚ. A nagy 
belső átmérőjű nyolcszögű 
sátor magas létszám befoga-
dására képes: a  pult akár 40 
ember fogadására is bizto-
sít elegendő helyet. A belső 
pult szintén több személy 
fogadására alkalmas. Hasz-
nálható: italstandként, infor-
mációs standként, vagy akár 
árusstandként.
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TECHNIKAI ADATOK

Hatszögű pavilon sokoldalú szállítódoboz
Tetőszélesség 5,76 m HxSZxM 2,21 x 0,80 x 1,10 m
Belső szélesség 3,35 m Tartalmazza 5 alkotóelemet
Gerincmagasság 3,35 m Doboz súly 125,6 kg
Pult magasság 1,00 m
Pult szélesség 0,40 m Összsúly 384,0 kg
Előtetővel 0,81 m
Pavilon súlya 258,4 kg
A Pavilon sátor körül elhelyezhető személyek száma: 24
pultmeghosszabbítás esetén pedig 42 személy
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A KLASSZIKUS. Koráb-
ban már jól bevált italosstand-
ként használták. A klasszikus 
formatervezés miden funkci-
onalitásnak megfelel. Hasz-
nálható: kocsmaként, ünnep-
ségeken vagy akár szabadtéri 
rendezvényeken.
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A PRAKTIKUS. Ezt a 
Pavilon sátrat, mint árusstan-
dot és információsstandot 
alakítottak ki. A kicsi fesztá-
volság lehetővé teszi a sátor 
szűk helyen való felállítását. 
Használható: információs 
standként, kostolkodásra, ár-
russtandként. 

TECHNIKAI ADATOK

Négyszögű pavilon sokoldalú szállítódoboz
Tetőszélesség 3,25 m HxSZxM 2,21 x 0,70 x 1,13m
Belső szélesség 1,64 m Tartalmazza 3 alkotóelemet
Gerincmagasság 3,35 m Doboz súly 72,2 kg
Pult magasság 1,00 m
Pult szélesség 0,30 m Összsúly 221 kg
Előtetővel 0,57 m
Pavilon súlya 154,5 kg
A Pavilon sátor körül elhelyezhető személyek száma: 16
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SZÁLLÍTÓDOBOZ. A sokoldalú 
szállítódobozba minden MASTERTENT Pa-
vilon sátor hozzávalót könnyedén becsoma-
golhatunk és szállíthatunk. A doboz lehetővé 
teszi a tiszta, biztonságos és tömör raktározást 
és együtt egy emelő segítségével könnyedén 
szállítható. Továbbá darabokra bontható és 
kézben is könnyedén szállítható. 
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A TERMÉK ISMERTETŐ JELEI. Ma-
ximális biztonság: Az acélszerkezet be vonva 
ólom réteggel. A tető tűzálló. A pultelemek 
be vannak vonva tűzálló anyaggal. Ide tartoz-
nak továbbá: a csapóajtók, a rozsdamentes, 
különböző magasságra állítható lábak vala-
mint a sokoldalú szállítódoboz acélból.

TARTOZÉKOK. A széles plattok min-
den igényt kielégítenek. 1  Felilleszthető 
pultmeghosszabbítások, 2  3  polikarbonát 
panelek az éjszakai biztonsághoz, 4  összer-
akható talajtakaró, 5  elektromos áramforrás 

6  hősugarzó és 7  világítótest

MEGSZEMÉLYESÍTÉS ÉS SZÍNEK.  
PVC tetők és panelek különböző technikai 
eljárással megszemélyesíthetőek. 10 standard 
szín áll klienseink rendelkezésére.

1 
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A MASTERTENT minőségpolitikája nagy figyelmet szentel a garancia vállalásra, ugyakkor számos nemzetkö-
zi bizonyítvány is alátámasztja tertmékeink kifogástalan minőségét.

GARANCIA

•  5 év termelői garanciát vállalunk  a sátor aluminium szerkezetének anyag vagy a termelés során keletkezett 
hibára.

• egy életen át tartó garanciát vállalunk a sátor aluminiumszerkezetének rozsdamentességére.
• 10 éven át rendelkezésre állunk a sátor minden elemének cseréjére
 
BIZONYÍTVÁNYOK

• MASTERTENT® iTÜV-bizonyítvány (Termékbizonyítvány)
•  A MASTERTENT®-anyag az EU 13501-1:2002-es normáinak és az M2-es tűzálló normának megfelel. Ugya-

nakkor az ISO-szabványok szélálló, vízálló és színvalódiság szabványainak is megfelel.
•  A MASTERTENT® termékeket egy külső szakintézmény vizsgálja be egy ún. szélcsatornában szélállóság 

szempontjából.
•  A MASTERTENT® termékeket egy állami szervezet mérnökei vizsgálták be, nem szükséges statikus vagy 

más szakemberek termékre vonatkozó felülvizsgálása.

SZOLGÁLTATÁSAINK

• gyors és megbízható szállítási határidő
• helyi ügyfélszolgálat
• készséges ügyfélszolgálat
• saját termelés, saját fejlesztés
• a különleges felkérések számunkra mindig egy új kihívást jelentenek

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

•  Termékeink állandó fejlesztés alatt állnak, ezért az itt megjelenített ábrázolástól eltérhetnek.
•    Azok a termékek, amelyek technikai változáson mennek át, amint azok rendelkezésre állnak, mi azonnal 

leszállítjuk. A részletekért technikai részlegünk állandóan az Ön rendelkezésére áll.
•  Ebben a katalógusban minden adat garancia nélkül szerepel.
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IDEOLÓGIÁK ÉS TÉNYEK.   Vállalatunk 1948 óta 60.000 
megelégedett klienst szolgált ki világszerte és 100%-ban a sáto-
répítésnek szentelte magát. Az általunk használt anyagok nem kap-
hatóak a kereskedésekben, hanem speciálisan nekünk készülnek. 
Környezetkímélően termelünk. Alkalmazottaink mindegyike jól 
képzett és motivált. Mindenhol, ahol sátraink megtalálhatóak, alkal-
mazottaink azonnal az Ön rendelkezésére állnak.  Vállalatunk támo-
gatja a sportrendezvényeket, a kultúrát, és a szociális rendezvényeket. 
A cserealkatrészeket gyorsan és megbízhatóan leszállítjuk. Csere-
alkatrészeinket megtekintheti a www.mastertent. com honlapon. A 
minőségpolitikai filozófiánk alátámasztásai a számos nemzetközi elis-
mervény, mellyel termékeink rendelkeznek
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