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EXPOTÄLT
Ett klassiskt och flexibelt profiltält

Expotältet är vår storsäljare, ett flexibelt profiltält som kan tryckas på i princip alla ytor och som är lätt att montera. 
Tältet har en klassisk form som återfinns på olika event och i en mängd olika sammanhang. Våra Expotält håller en 
mycket hög standard i jämförelse med andra, liknande modeller på marknaden. Tältens bärbarhet är testad av Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut (SP) och både tältstommarna och tältduken är av riktigt bra hållbarhet och kvalitet.

HÅLLBAR TÄLTDUK
Tältduken är g jord av polyester med 
PVC-beläggning och är testad för att stå 
emot brand, vatten och UV-strålning.

TRYCKT ELLER ENFÄRGAT
Vi erbjuder både enfärgade och tryckta Expotält. Tältet är utmärkt som profiltält då 
det kan tryckas på alla ytor förutom insidan av tak, takkappor och entréskärmar. 
De enfärgade tälten finns i 12 olika färger.

Vattentätt Flamsäkert UV-resistent

TÄLTSTOMMAR 
MED 2 ÅRS GARANTI
Vi erbjuder tre olika tältstommar i både 
standard- och premiumkvalitet. 
Premiumstommarna är mest stabila med 
en tjocklek på 2 mm, om du köper dessa 
tillsammans med viktplattor ger vi dig 
2 års garanti på din tältstomme.

FLEXIBILITET
Expotältet finns i 4 olika storlekar och kan förses med väggar 
på alla sidor, du väljer själv hur många väggar eller vilken typ 
av väggar ditt tält ska ha. Tälten kan förses med helväggar, 
halvväggar, väggar med fönster, väggar med dörr samt med 
entréskärmar.

Vit Svart BlåGrå Mörkblå Grön

RödLjusgrön Gul GulvitVinrödOrange

TESTAD 
BÄRFÖRMÅGA
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
(SP) har testat alla våra tältstommar 
och kom fram till att samtliga har 
en bra bärförmåga om de förankras 
ordentligt med tältpinnar och lina. Bäst 
i test är våra premiumstommar och 
garantin på dem gäller så länge de inte 
utsätts för vindar över 8 m/s.

Standard Premium Premium
Hexagon
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VIKTPLATTA 15 KG
Viktplattan placeras om tältbenen för 
extra stabilitet. Köp tillsammans med 
premiumstomme för 2 års garanti.

SANDSÄCK
Sandsäcken är en enklare variant av 
viktförstärkning. Påsarna fylls med 
sand och placeras runt tältbenen.

TÄLTVÄSKA MED HJUL
Väskan rymmer och kan transportera 
ett komplett tält i storlekarna 3×3 m, 
4,5×3 m och 6×3 m.

TÄLTVÄSKA FÖR VÄGGAR
I denna väska kan du bära med dig  
tältets väggar, för storlekarna 3x3 m, 
4,5×3 m och 6×3 m.

BORD 3 M
Ett avlångt bord som ger dig en prak-
tisk avlastningsyta i tältet. Bordet 
levereras i väska och fälls enkelt upp.

BEACHFLAGGEHÅLLARE
Hållare för beachflaggor som fästs på 
tältbenenen längst upp. Finns endast 
för våra fyrkantiga tältstommar.

REGNRÄNNA
Fästs mellan två tält för att förhindra 
att regn faller in i tälten, för storlekar-
na 3×3 m, 4,5×3 m och 6×3 m.

TILLBEHÖR TILL EXPOTÄLT

Storlek (cm) B450×H345×D300 Area (m2) 13,5

STANDARD PREMIUM PREMIUM HEX

Vikt (kg) 36,9 56,9 45,9

Storlek (cm) B300×H345×D300 Area (m2) 9

STANDARD PREMIUM PREMIUM HEX

Vikt (kg) 28,6 41,6 37,6

Storlek (cm) B600×H345×D300 Area (m2) 18

PREMIUM PREMIUM HEXAGON

Vikt (kg) 68,6 68,6

Storlek (cm) B800×H345×D400 Area (m2) 32

PREMIUM

Vikt (kg) 86

4,5×3 M

6×3 M 4×8 M

3×3 M


