
Trycka på ExpotältTrycka på Expotält
Vill du ha ett riktigt profilerat tält så är dettaVill du ha ett riktigt profilerat tält så är detta
rätt modell! Expotältet kan tryckas pårätt modell! Expotältet kan tryckas på
utsidan och insidan av alla väggar, ävenutsidan och insidan av alla väggar, även
halvväggar och väggar med dörr.halvväggar och väggar med dörr.
Dessutom kan taket, kappan och eventuellDessutom kan taket, kappan och eventuell
entréskärm också förses med tryck påentréskärm också förses med tryck på
utsidan vilket gör att det kan utformas efterutsidan vilket gör att det kan utformas efter
just dina behov.just dina behov.

Vad kostar det?
Vad det kostar att trycka på
ditt Expotält varierar en del
beroende på vilka och hur
många ytor du vill trycka på
samt vilken storlek och hur
många tält du är intresserad
av. Kontakta oss gärna
redan idag för en komplett
offert.

Visa ditt budskap med tryckta ExpotältVisa ditt budskap med tryckta Expotält
Expotältet kan antingen screentryckas eller tryckas digitalt vilket gör att man i princip kan få vilket motiv som helst påExpotältet kan antingen screentryckas eller tryckas digitalt vilket gör att man i princip kan få vilket motiv som helst på

sitt tält. Man kan trycka logotyper, bilder och texter eller en kombination av dem alla.sitt tält. Man kan trycka logotyper, bilder och texter eller en kombination av dem alla.

Enfärgade Expotält
Om du inte är intresserad av tryckta Expotält så kan vi även erbjuda enfärgade tält i flera olika färger. Dessa har lika
bra kvalité som våra tryckta tält och är perfekta som eventtält, mässtält, reklamtält eller arbetstält. Vissa av dem kan

ExpotältExpotält
Expotältet är det klassiska valet av eventtältExpotältet är det klassiska valet av eventtält
som passar till de ?esta typer avsom passar till de ?esta typer av
evenemang, både inomhus och utomhus.evenemang, både inomhus och utomhus.
Enkelheten att montera tältet ochEnkelheten att montera tältet och
möjligheten att få tryck på tältets alla olikamöjligheten att få tryck på tältets alla olika
ytor gör Expotältet till en storsäljare. I prisetytor gör Expotältet till en storsäljare. I priset
ingår alltid ett ingår alltid ett komplett tältkomplett tält med 3 väggar, med 3 väggar,
tältpinnar och väska.tältpinnar och väska.

Leverans inom
1-3 dagar

 

vi dessutom leverera väldigt snabbt. 
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Enfärgade tält med snabb
leverans inom 1-3 dagar

Vit (alla storlekar)

Svart (alla storlekar)

Röd (3x3 m)

Blå (3x3 m)

Grå (3x3 m)

Dessa tält har vi på lager. Dessa kan vi leverera påDessa tält har vi på lager. Dessa kan vi leverera på
så lite som så lite som 1-3 dagar1-3 dagar och till ett mycket fördelaktigt och till ett mycket fördelaktigt
pris. Om du gör din beställning innan 12:00 skickarpris. Om du gör din beställning innan 12:00 skickar
vi dem till dig samma dag.vi dem till dig samma dag.

3x3 m 4,5x3 m

.

FÄRGER

Är du intresserad av ett enfärgat tält med tryck på kappan?
Vi kan erbjuda snabb leverans på enfärgade tält med tryck på kappan till ett bra pris. Om du vill ha snabb leverans trycker vi
enkelt en logotyp eller liknande på kappan på enfärgade tält i de färger som vi har på lager (se ovan).

Prata gärna med oss om pris och leveranstid.

Fakta och storlekar för Expotält
Våra Expotält finns i fyra olika storlekar. Tre av dem har samma djup på 3 meter vilket gör att man enkelt kan sätta
dessa sida vid sida. Tältet med djup på 4 meter skapar en jättestor eventyta helt på egen hand. Tälten har stommar

av aluminium i standard- eller premiumkvalité och är gjorda av polyester och PVC.

STORLEKAR

Vit Svart Röd Blå Grå

Mörkblå Grön Ljusgrön Gul Orange

Vinröd Gulvit

http://www.eventtalt.nu/wp-content/uploads/monteringsanvisning_expotalt_et.pdf
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Vårt minsta och smidigaste tält är ett klassiskt kvadratisktVårt minsta och smidigaste tält är ett klassiskt kvadratiskt
tält, och funkar vid alla tillfällen – oavsett om det står förtält, och funkar vid alla tillfällen – oavsett om det står för
sig självt eller i grupp med flera andra tält.sig självt eller i grupp med flera andra tält.

BreddBredd 300 cm300 cm

DjupDjup 300 cm300 cm

TakhöjdTakhöjd 210 cm210 cm

TotalhöjdTotalhöjd 345 cm345 cm

AreaArea 9 m²9 m²

ViktVikt

Standard Premium Premium Hexagon

28,6 kg28,6 kg 41,6 kg41,6 kg 37,6 kg37,6 kg

Det rektangulära mellantältet är ett smart val för ditt eventDet rektangulära mellantältet är ett smart val för ditt event
– prisvärt och samtidigt rymligt. I tältet finns utrymme för– prisvärt och samtidigt rymligt. I tältet finns utrymme för
både interiör och aktiviteter.både interiör och aktiviteter.

BreddBredd 450 cm450 cm

DjupDjup 300 cm300 cm

TakhöjdTakhöjd 210 cm210 cm

Total höjdTotal höjd 345 cm345 cm

AreaArea 13,5 m²13,5 m²

ViktVikt

Standard Premium Premium Hexagon

36,9 kg36,9 kg 56,9 kg56,9 kg 45,9 kg45,9 kg

6x3 m

Detta är vårt näst största tält med en yta på 18 m². TackDetta är vårt näst största tält med en yta på 18 m². Tack
vare dess stora yta har du bra möjligheter att skapa envare dess stora yta har du bra möjligheter att skapa en
naturlig mötesplats på ditt event.naturlig mötesplats på ditt event.

För att detta tält med sin stora storlek ska få bra stabilitetFör att detta tält med sin stora storlek ska få bra stabilitet
och hållbarhet säljs det endast med Premium-stommar.och hållbarhet säljs det endast med Premium-stommar.

BreddBredd 600 cm600 cm

DjupDjup 300 cm300 cm

TakhöjdTakhöjd 210 cm210 cm

Total höjdTotal höjd 345 cm345 cm

AreaArea 18 m²18 m²

ViktVikt

Premium Premium Hexagon

68,6 kg68,6 kg 68,6 kg68,6 kg

8x4 m

Detta är vårt allra största tält. Med sina 32 m² rymmer detDetta är vårt allra största tält. Med sina 32 m² rymmer det
25-30 personer. Perfekt för dig som vill dra in många25-30 personer. Perfekt för dig som vill dra in många
besökare till ditt eventtält.besökare till ditt eventtält.

För att detta tält med sin stora storlek ska få bra stabilitetFör att detta tält med sin stora storlek ska få bra stabilitet
och hållbarhet säljs det endast med Premium-stomme.och hållbarhet säljs det endast med Premium-stomme.

BreddBredd 800 cm800 cm

DjupDjup 400 cm400 cm

TakhöjdTakhöjd 210 cm210 cm

Total höjdTotal höjd 345 cm345 cm

AreaArea 32 m²32 m²

ViktVikt

Premium

86 kg86 kg



Standard
Vår storsäljare som med sina 30 mm är
betydligt kraftigare och mer hållbar än
många andra ingångsmodeller.

Premium
Vår fyrkantiga premiumstomme är 40 mm
och om du köper viktplattor med denna får
du 2 års garanti på ditt tält.

Premium Hexagon
Vår allra bästa stomme är 50 mm med
hexagon-form för riktigt bra stadga. Köp till
viktplattor för 2 års garanti.

Premiumstommar kan köpas
med 2 års-garanti

Vi ger dig 2 års garanti på våra premiumstommar om duVi ger dig 2 års garanti på våra premiumstommar om du
kompletterar dessa med viktplattor runt varje tältben.kompletterar dessa med viktplattor runt varje tältben.
Garantin innebär en extra försäkring om tälten skaGarantin innebär en extra försäkring om tälten ska

användas utomhus i exempelvis blåsiga förhållanden.användas utomhus i exempelvis blåsiga förhållanden.
Skulle stommen på något sätt skadas trots viktplattor ochSkulle stommen på något sätt skadas trots viktplattor och

ordentlig förankring ersätter vi den kostnadsfritt.ordentlig förankring ersätter vi den kostnadsfritt.

Garantin gäller utefter de begränsningar som satts förGarantin gäller utefter de begränsningar som satts för
vindhastigheter enligt SP:s kontroll av bärförmåga samtvindhastigheter enligt SP:s kontroll av bärförmåga samt

under förutsättning att man följt under förutsättning att man följt monteringsanvisningenmonteringsanvisningen

Expotältens bärförmåga har
testats av SP

Bärförmågan hos våra Expotält har testats av Bärförmågan hos våra Expotält har testats av SverigesSveriges
Tekniska Forskningsinstitut (SP)Tekniska Forskningsinstitut (SP) som har fastställt att som har fastställt att

samtliga storlekar och tältstommar har bra bärförmåga omsamtliga storlekar och tältstommar har bra bärförmåga om
de förankras ordentligt med tältpinnar och lina.de förankras ordentligt med tältpinnar och lina.

Bäst i test är våra premiumstommar som har allra bästBäst i test är våra premiumstommar som har allra bäst
stabilitet. stabilitet. Garantin på dessa gäller förutsatt att de inteGarantin på dessa gäller förutsatt att de inte
utsätts för vindhastigheter över 8 m/s. Vid reklamationutsätts för vindhastigheter över 8 m/s. Vid reklamation

kontrollerar vi närmaste väderstation på kontrollerar vi närmaste väderstation på YRYR eller  eller SMHISMHI..

Anpassa ditt tält efter dina speciQka behov
Expotältens utformning kan skräddarsys helt efter dina behov. Du kan välja mellan tre olika tältstommar och varje

sida har egen infästning vilket gör att man kan variera antalet stängda eller öppna sidor efter behov. Man kan också
beställa enskilda väggar om man vill komplettera sitt tält i efterhand.

I priset ingår som standard ett komplett tält med tak, tre stycken helväggar och en väska att bära tältet i. Här nedan
ser du hur du kan utforma ditt tält och vilka tillbehör som finns.

TÄLTSTOMMAR

Vår standardstomme är noga utvald och passar de flesta som vill ha ett stabilt tält för mässan eller eventet.
Grundkvaliteten i denna stomme är väldigt hög och tältet blir smidigt att transportera tack vare stommens låga vikt.

Premiumstommarna är våra toppmodeller och de tillhör de absolut stadigaste och tåligaste modellerna på
marknaden. De är anpassade för det tuffaste klimatet och regelbundet användande.
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och förankrat tältet ordentligtoch förankrat tältet ordentligt..

Halvväggar
Ibland kan halva väggar vara att föredra om man
vill ha en mer öppen yta i sitt tält. Halvväggarna
kan självklart fås med tryck både på insidan och
utsidan.

Väggar med fönster
Om man vill släppa in lite ljus i tältet kan en vägg
med fönster vara ett bra alternativ. Fönstret är
tillverkat i genomskinlig plast och finns för alla
storlekarna. Tältet upplevs som större med mer
ljusinsläpp och förhindrar även regn och blåst
genom tältet.

Väggar med dörr
Normalt sett har man alltid en sida helt öppen i
Expotälten, men om man vill ha möjligheten att
försluta tältet kan man förse en sida med en
dörröppning med blixtlåsförslutning. Öppningen
finns för alla storlekar.

Entréskärm
Entréskärmen ger ditt tält ett inbjudande intryck
och skyddar mot regn och sol. Den är ca 75 cm
från kappans topp och fästs med kardborre. Du
kan inte beställa skärmen i efterhand då taket
måste förberedas med kardborreband.

Entréskärmar finns endast för fyrkantiga
stommar.

Viktplatta 15kg
Viktplattan placeras längs ner runt varje tältben
och gör tältet betydlig stabilare vid blåsigt väder.
Köper man detta tillbehör erbjuds även 2 års-
garanti om man samtidigt köper tält med
premiumstomme.

Sandsäck
Sandsäcken är en enklare variant av
viktförstärkning av tältet. Påsarna fylls med sand
och placeras runt varje tältben.

Vattenbälg
Vattenbälgen är en smidig viktlösning till ditt
expotält. Den fylls med vatten och blir därför lätt
att bära med sig så länge det finns vatten att fylla
på där tältet ska sättas upp.

Vattenbälgen väger ca 15 kg med vatten i.

Tältväska med hjul
Den här väskan rymmer hela ditt Expotält inkl.
tältram. Att frakta ditt tält blir extra smidigt då
väskan har hjul som gör att du kan rulla tältet.

Väskan finns endast till storlekarna 3x3 m, 4,5x3
m och 6x3 m.

Bord 3m
Bordet är en praktisk avlastnings- eller
förvaringsyta i ditt tält. Bordet levereras i separat
väska och monteras upp på några sekunder. Ett
smidigt och mycket populärt tillval!

Ståbord
Portabelt och stilrent ståbord som passar utmärkt
som tältets mingelmittpunkt. Detta ståbord består
av en aluminiumställning som kläs med en
tygvåd. Våden träs över ståbordet väldigt enkelt
och går lätt att byta ut. Bordet går enkelt att fälla
ihop för transport och förvaring.

BeachTaggehållare
Perfekt tillbehör om du vill att ditt tält ska synas
extra bra och bli snyggt profilerat med hjälp av
beachflaggor. Du fäster enkelt hållarna på tältets
ram. Passar för beachflaggor i storlek liten och
mellan.

Beachflaggor i bra kvalité och till bra pris hittar du
på beachflaggan.se

Beachflaggehållare finns endast för fyrkantiga
stommar.

RAM & VÄGGAR

TILLBEHÖR
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Tältväska för väggar
Med den här smidiga väskan bär du enkelt med
dig alla dina tältväggar.

Väskan rymmer alla tältväggar för Expotält i
storlekarna 3x3 m, 4,5x3 m och 6x3 m.

Regnränna
Om flera tält ska stå i samband med varandra så
rekommenderar vi regnrännor för att för förhindra
att regnet faller längs med det lutande taket och
in i tälten. Regnrännorna monteras mellan de
mötande tältsidorna.

Regnränna finns endast till storlekarna 3x3 m,
4,5x3 m och 6x3 m.

Normal
3-7 veckor

Snabb
2 veckor

Express
Efter överenskommelse

Enfärgade Expotält med leverans inom 1-3 dagar
Här nedan ser du leveransalternativ för våra Expotält. Detta gäller för tryckta tält och enfärgade tält som vi inte har
på lager. De enfärgade Expotälten som vi har på lager kan du få levererade på så lite som 1-3 dagar. Vi har dessa
enfärgade tält på lager: Vita (alla storlekar), Svarta (alla storlekar), Röda (3x3 m), Blå (3x3 m) och Grå (3x3 m). Om
du vill ha ett enfärgat tält med tryck på kappan kan vi även leverera detta snabbt och till ett bra pris, prata med din

säljare.
Samtliga leveranstider avser arbetsdagar efter godkänt original.

Detta är vårt normala leverans- alternativ
och brukar passar de flesta kunder som är

ute i god tid med sin beställning.

De snabba besluten kräver ibland snabba
leveranser och då erbjuder vi dig komplett

leverans inom 2 veckor.

Vi kan även erbjuda expressleverans där vi
sätter hög prioritet på din order. Prata med

oss så hjälper vi dig.

www.grafobild.se    021-14 00 00
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