




ARMADA

     ALGEMENE INFORMATIE

Every event needs that tent! Onze Armada steelt de show op ieder festival of groot evenement. 

Met haar stoere en imposante uitstraling zorgt ze voor de ultieme feestbeleving. Deze stoere 

festivaltent bestaat uit een stevige aluminium constructie, voorzien van strak PVC zeildoek. Ze is 

perfect afgewerkt, beschikt over een immense binnenruimte en haar unieke boogvorm zorgt voor 

een spectaculair aanzicht!

     SPECIFICATIES

BREEDTES     

LENGTE 

ZIJHOOGTE

NOKHOOGTE

WINDLAST

SNEEUWLAST

KLEUR ZEILWERK 

RIGGING

HOOFDPROFIEL

ALGEMEEN  

30 meter

30 - 70 meter (te verlengen per 5 meter)

4 meter

12,4 meter

120 km per uur (indien gesloten)

geen

zand (buiten) zwart (binnen)

1500 kg per spant (symmetrisch gehangen)

340x154 mm, profielmaat: 6/9 mm

aluminium constructie, vrije doorgang 
zijwand, vrije overspanning, verankering 
met haringen of systeemvloer

KLEUREN

       ZAND 
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ATHENA

     ALGEMENE INFORMATIE

Nieuw toegevoegd aan ons assortiment: de Athena! Een prachtige festivaltent met open zichtlijnen  

en een mooie luifel aan de voorkant. De Athena bestaat uit een stevige aluminium boogconstructie en  

is voorzien van strak PVC zeildoek. De tent wordt standaard geplaatst met open zijwanden, maar  

het is ook mogelijk om de tent te voorzien van dichte wanden. Een stoere en strakke verschijning  

die ieder festivalterrein uniek maakt!

     SPECIFICATIES

BREEDTES     

LENGTE 

ZIJHOOGTE

NOKHOOGTE

OPPERVLAKTE

TE VERLENGEN

CAPACITEIT

KLEUR ZEILWERK 

RIGGING

ALGEMEEN  

Breedte 35 meter (25 meter vrije overspanning)

35-60 lengte

4,5 meter

8 meter

2100 m2

per 5 meter

5000 personen 

mosgroen (buiten) zwart (binnen)

250kg per spant

Aluminium boogconstructie, zijwanden  

standaard open (dichte wanden ook mogelijk), 

verankering met haring of systeemvloer

KLEUREN

MOSGROEN  
(BUITENZIJDE)  

ZWART   
(BINNENZIJDE)
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ALUHAL

     ALGEMENE INFORMATIE

De Aluhal is een aluminium tent met een ruim karakter. De hoge mate van flexibiliteit in grootte 

maakt de Aluhal bij uitstek geschikt als tent voor jouw evenement, waar je een gemiddeld, hoog of 

zeer hoog bezoekersaantal verwacht, tot wel 5.000 personen. Met de Aluhal ben je verzekerd van 

degelijk én betrouwbaar onderdak voor al jouw bezoekers. 

     SPECIFICATIES

BREEDTES     

LENGTES    

ZIJHOOGTE     

NOKHOOGTE    

OPPERVLAKTE    

CAPACITEIT    

VLOEREN

OPTIES     

3, 5, 6, 8, 10, 12,5, 15, 20, 25 en 30 meter

per 5 meter onbeperkt te verlengen

230 cm

afhankelijk van breedte en zijwandhoogte

60m² tot 2500m²+

onderdak voor 10 tot 5.000 mensen 

systeemvloer, vlondervloer

hoogwaardige boogconstructie, dubbele 
deuren, harde wanden, glaswanden, 
transparant dak en hemelbekleding

KLEUREN

       WIT

       ZWART
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OPSL AGTENT

     ALGEMENE INFORMATIE

Een tijdelijke ruimte is altijd handig bij een verbouwing en om producten tijdelijk op te slaan. Onze 

semi permanente opslaghallen op maat zijn ideaal als werkplek of opslagplaats. Onze opslagtent is 

opgebouwd met een sterke aluminium constructie en is voorzien van harde wanden. Hij is volledig 

winddicht, waterafstotend en volledig af te sluiten. De tent is te huur met vloeren die geschikt zijn 

voor zware belasting, zoals bijvoorbeeld een heftruck. Wel zo praktisch. 

     SPECIFICATIES

BREEDTES     

LENGTES    

ZIJHOOGTE     

NOKHOOGTE    

VLOEREN

OPTIES     

3, 5, 6, 8, 10, 12,5, 15, 20, 25, 30 en 40 meter

per 5 meter onbeperkt te verlengen

100 tot 600 cm

afhankelijk van breedte en zijwandhoogte

stelconplaten

sandwichpanelen, roldeuren, verlichting, 

aanrijdbeveiliging, condensdoek en verwarming 

KLEUREN

       WIT

       GRIJS
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WERK TENT

     ALGEMENE INFORMATIE

Bij projecten zijn deadlines erg belangrijk, het werk kan gewoonweg niet stilliggen. Met een werktent 

blijf je altijd operationeel. Dankzij onze werktenten zorg je ervoor dat jouw medewerkers droog, 

windbestendig en veilig door kunnen blijven werken. De krachtige aluminium constructie, 

in combinatie met zeildoek of een harde wand, zorgt ervoor dat de ruimte niet alleen 

winddicht is, maar ook waterafstotend. 

     SPECIFICATIES

BREEDTES     

LENGTE

VLOER 

OPTIES  

  

   

     

3, 5, 6, 8, 10, 12,5, 15, 20 en 25 meter

per 5 meter onbeperkt te verlengen

geen

maatwerk mogelijk, verrijdbaar, 

verwarming, verlichting 

KLEUREN

       WIT
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S TRE TCHTENT

     ALGEMENE INFORMATIE

Ben je op zoek naar een sfeervolle en exclusieve tent? Met een Stretchtent ben je ervan verzekerd

dat jouw evenement opvalt. Het doek is licht rekbaar en kan daardoor op diverse manieren

gespannen worden. De Stretchtent is in verschillende kleuren te huur, kan veelzijdig worden

ingezet en staat garant voor een spannend resultaat, passend bij elke locatie.

     SPECIFICATIES

BREEDTES    

 

ZIJHOOGTE     

NOKHOOGTE    

OPPERVLAKTE 

CAPACITEIT    

VLOEREN

OPTIES   

7,5×10, 10×12, 10×15, 10×20, 15x20  

en 20x20 meter

0 tot 4 meter (koppelbaar)

tot 5 meter

37,5m² tot 1000m²+

onderdak voor 10 tot 1000 mensen

systeemvloer, vlondervloer

koppelbaar, zon-, wind- en regenbestendig

houten palen

KLEUREN

ZAND

PLATINA

 ROOD

 ZWART

 TAUPE
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S TRE TCHBAR

     ALGEMENE INFORMATIE

De tenten hebben een chique en verzorgde uitstraling en bieden voldoende ruimte voor een bar en 

personeel. Wij bieden onze Stretchbarren aan in verschillende kleuren en maten, zodat ze perfect 

aansluiten bij jouw evenement.

     SPECIFICATIES

BREEDTES     

ZIJHOOGTE     

NOKHOOGTE    

OPPERVLAKTE    

VLOEREN

OPTIES   

6×7,5, 6×10, 6×15 en 6×20 meter 

2, 2,5 of 3 meter

tot 4 meter

45m² tot 120m²

systeemvloer, vlondervloer

koppelbaar, zon-, wind- en regenbestendig 

houten- of aluminium palen 

KLEUREN

       ZAND

       ROOD

       ZWART

       TAUPE
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TRANSPARANTE TENT

     ALGEMENE INFORMATIE

Heb je wat te vieren maar vind je dat een ‘gewone’ tent zorgt voor een te gesloten karakter? Ervaar 

dan onze Transparante Aluhal. Met deze doorzichtige tent zorg je dat je de warmte en sfeer uit de 

omgeving naar binnen haalt. Wil je bepaalde delen van de tent transparant uitgevoerd hebben of 

liever het hele dak? Het is allemaal mogelijk. 

     SPECIFICATIES

BREEDTES     

LENGTES    

ZIJHOOGTE     

NOKHOOGTE    

OPPERVLAKTE    

CAPACITEIT    

VLOEREN

OPTIES     

3, 5, 6, 8, 10, 12,5, 15, 20 en 25 meter

per 5 meter onbeperkt te verlengen

230 tot 300 cm

afhankelijk van breedte en zijwandhoogte

60m² tot 2500m²+

onderdak voor 50 tot 5000 personen 

systeemvloer, vlondervloer

hoogwaardige boogconstructie, dubbele 
deuren, harde wanden en hemelbekleding

KLEUREN

       TRANSPARANT
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V IP  PAV I L JOEN

     ALGEMENE INFORMATIE

Het VIP Paviljoen is een aluminium tent en staat bekend om haar krachtige en luxe karakter. Onze 

luxe VIP tent is perfect geschikt voor het bieden van onderdak aan exclusieve gasten tijdens jouw 

feest of event, want zij beleven een unieke ervaring die hen voor altijd bij zal blijven. De tent is 

geheel wind- en waterdicht en voorzien van harde (glas)wanden en een vlakke vloer. 

     SPECIFICATIES

BREEDTES     

LENGTE

NOKHOOGTE  

ZIJHOOGTE     

CAPACITEIT    

VLOER 

OPTIES   

     

3, 5, 6, 8, 10, 12,5, 15 en 20 meter

per 5 meter onbeperkt te verlengen

afhankelijk van breedte en zijwandhoogte

230 cm tot 300 cm 

10 tot 2500 personen 

systeemvloer (standaard)

hemelbekleding, tapijttegels, glaswanden, 
deels of geheel transparant 

KLEUREN

       WIT

       TRANSPARANT
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PAGODE TENT

     ALGEMENE INFORMATIE

De Pagodetent is een vierkante aluminium tent en daarmee ideaal voor het geven van een workshop, 

het bieden van onderdak aan standhouders, maar ook als uitgiftebalie, entreetent of lokkertent. De 

Pagodetent is te huur in diverse frisse kleuren en is gemakkelijk te koppelen aan onze andere tenten. 

     SPECIFICATIES

BREEDTES     

ZIJHOOGTE     

NOKHOOGTE    

OPPERVLAKTE    

CAPACITEIT 

VLOEREN

OPTIES     

     

4x4 en 5x5 meter

230 cm

487 cm of 569 cm

16m² of 25m²

15 tot 25 personen 

systeemvloer, vlondervloer 

uitgiftebalie, bannerframe, koppelbaar 

KLEUREN

WIT     
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ZAND     

PAARS /  
BURGUNDY     

GROEN      

TRANSPARANT
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Vlondervloer
Meest verhuurde tentvloer en populair op grote festivals
Geschikt voor elke tent
Stevige vloer, direct op de ondergrond geplaatst

Systeemvloer
Geschikt voor luxe evenementen, goed toepasbaar in onze 
Aluhal, het VIP Paviljoen of de Transparante tent 
Houten panelen in een stalen profiel
Waterpas af te stellen
Bovenop systeemvloer mogelijkheid tot leggen van 
vloerbedekking voor een extra luxe uitstraling

Bankirai vloer
Geschikt voor het hogere segment, luxe uitstraling, antislip 
en goed te combineren met een systeemvloer

WWW.DONSE L A ARTENTEN .NL

T ENT VLOEREN

     ALGEMENE INFORMATIE

Het geven van een feest, festival of evenement is meer dan het regelen van een drankje, muziek 

en gasten. Naast het huren van de tent, is het ook verstandig om een tentvloer te overwegen. 

Het Nederlandse weer is wisselvallig, daarom kan een stevige ondergrond een uitkomst zijn. 

Iedere tentvloer is uitstekend te combineren met al onze tenten. Je kunt kiezen voor een houten 

vlondervloer, een systeemvloer of een bankirai vloer. Wij denken graag met je mee! 

     SPECIFICATIES SOORTEN

VLONDERVLOER

SYSTEEMVLOER

BANKIRAI VLOER 

VLOERTEGEL
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KWAL I T E I T

     VEILIG WERKEN 

Het is voor ons erg belangrijk dat onze medewerkers plezier hebben in hun werk. Veiligheid 

is daarvan een belangrijk component. De zorg voor veilig werken blijft dan ook altijd een 

basisuitgangspunt: in ons beleid, in onze werkomgeving en in ons handelen. 

Tentboeken conform NEN 8020-41 
Onze tenten voldoen aan alle Europese vastgestelde brand- en veiligheidseisen, ze zijn 

goedgekeurd volgens de DIN norm 4102B1 en voorzien van een Tentboek, samengesteld door 

Tentech (conform NEN 8020-41), met daarin alle constructieberekeningen en technische informatie. 

VCA gecertificeerd

Onze montagemedewerkers zijn VCA gecertificeerd en dragen en hanteren alle verplichte, 

hoogwaardige beschermingsmiddelen. Wij investeren daarnaast in scholing en cursussen, 

zodat we de veiligheid van onze klanten en van onze medewerkers kunnen garanderen. 



KWAL I T E I T
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