Suunniteltu Suomen
vaativiin olosuhteisiin!

N opsa - pikatelttojen

perusmallisto

Nopsa-pikateltoissa yhdistyvät suomalainen suunnittelu ja kansainvälinen toteutus parhaalla mahdollisella
tavalla. Nopsa-pikateltat on suunniteltu juuri Suomen
vaativiin olosuhteisiin. Nopsa-pikatelttojen tuotekehittelyssä on ollut mukana useita maamme johtavia
teltta-asiantuntijoita. Nyt esittelemmekin ylpeänä
erittäin laadukkaan, mutta silti hinnaltaan edullisen
vaihtoehdon kaikille myynti-, esittely- tai juhlatelttaa
tarvitseville.

Nimensä mukaisesti Nopsa-pikateltta on erittäin nopea pystyttää (jopa alle 60 sekunnissa).
Kätevä patentoitu “haitarirakenne” on helppo pystyttää ja
purkaa, ei irrallisia osia tai helposti rikkoutuvia pintoja.

Jalat on kuusikulmaista erittäin
kestävää 40 mm tai 50 mm alumiiniprofiilia. Materiaali vahvuudeltaan 1,8mm tai 2mm.

Helposti pyörillä liikuteltava
kuljetuslaukku.

Kätevä koko
pituudelta
aukeava
kuljetuslaukku.

• Katto ja seinät ovat valmistettu helppohoitoisesta,
veden- ja tuulenpitävästä, ultraviolettisäteilyä kestävästä 500D-polyesterikankaasta.
• Kankaat ovat paloturvallisia (paloapidättävä
luokitus EU:n säädöksen mukaisesti).
• Kovalle kuormitukselle joutuvat nivelet sekä liitososat
ovat alumiinia ja muut nailonia.
• Katto on kiinnitetty alumiinirunkoon tukevilla tarralenkeillä ja se on kaikista kulmakohdista vahvistettu kestämään kovaakin kulutusta.
• Automaattinen kattokankaan pingoitusmekanismi
pitää katon kireänä.
• Seinät kiinnitetään kattoon tarranauhan avulla ja kulmat saa tiiviisti kiinni vetoketjun avulla.
• Kulkukorkeus liepeen alta on jopa 200 cm tai 210 cm
(korkeus on säädettävissä viidelle eri korkeudelle)
• Telttaan on saatavana varaosia tai korjauspalvelu.
• Pyörällinen kuljetuslaukku avautuu koko pituudeltaan keskeltä auki.
• Teltta on kuljetuskoossa noin 210 cm tai 155 cm pituinen ja 35 x 35 cm eli mahtuu jopa henkilöautoon.
• Maapiikit ja karbiinilla varustettut kiinnitysnauhat.
• Kaikille materiaaleille on vuoden takuu.

Värivaihtoehdot

Valkoinen
Harmaa (Pantone Cool 3C)
Sininen (Pantone 653C)
Vihreä
(Pantone 341C)
Musta
(Pantone 6C)
Punainen (Pantone 201C)
Oranssi (Pantone 151C)
Keltainen (Pantone 123C)
Punavalkoraidallinen
Sinivalkoraidallinen

Peruskoot 40 mm

2x2 m, 3x3 m, 3x4,5 m, 3x6 m sekä 4x4 m

Peruskoot 50 mm

3x3 m, 3x4,5 m, 3x6 m, 4x4 m ja 4x6 m

Lisätarvikkeet ja muut tuotteet
Puolikasvarjot

Kotisivuiltamme löydät kattavan valikoiman
lisävarusteita - saatavissa mm. kätevät painot,
ikkunalliset sivuseinät, vesikouru kahden teltan
väliin sekä eri kokoisia, käteviä ja tilaa säästäviä taitto- ja porraspöytiä.

Taittopöydät
Aurinkolipat

Myyntipöydät

Porraspöydät

Painot

