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GLOBTÄLT
Stort som ett hus

TRYCKTA ELLER ENFÄRGADE
Globtältet finns i vitt som standardfärg men det 
går naturligtvis att trycka på tältet. Man kan 
trycka logotyper, bilder och texter eller en kom-
binationen av dem alla. Med sin unika design kan 
dock Globtältet fungera nog så bra utan tryck. 

ANPASSA TÄLTET
Globtältet går att förse med fler öppningar och 
med små tak över öppningarna. Det finns även 
möjligheter att förbinda två globtält med varan-
dra genom tunnlar. Kontakta oss för att få reda 
på mer om specialanpassningarna till denna 
modell.

MATERIAL
Tältduken är g jord i stark, tätvävd polyester. Det 
gör den mycket motståndskraftig mot regn och 
blåst. Om tältduken blir smutsig går det lätt att 
torka av den med en fuktig trasa. 

FAKTA GLOBTÄLT
Material PVC

Rek. bildupplösning 30 - 50 ppi

Tryckteknik Screentryck och digital-
tryck

Vikt 370 - 3170 kg

STORLEKAR OCH VIKTER
Diameter Höjd Area Vikt

6 meter 3 meter 28,3 m² 370 kg

6,5 meter 3 ,25 meter 33,2 m² 390 kg

7 meter 3,5 meter 38,5 m² 400 kg

8 meter 4 meter 50,3 m² 1020 kg

9 meter 4,5 meter 63,5 m² 1100 kg

10 meter 5 meter 78,5 m² 1190 kg

12 meter 6 meter 113 m² 1300 kg

14 meter 7 meter 154 m² 1550 kg

18 meter 9 meter 254,5 m² 2500 kg

20 meter 10 meter 314 m² 3170 kg

Den runda modellen som ger en unik inomhuskänsla och skärmar av omgivningen på ett effektivt sätt. Tältet passar 
mycket bra för evenemang där man vill visa produkter eller prata ostört med besökarna i tältet. Globtältet erbjuds i 
många olika storlekar från 6 till 20 meter i diameter. De största blir stora som hus så ni kan räkna med att ni syns på 
håll med dessa magnifika tält. 

 D Unik produkt

 D Går att få med fler öppningar


