Mi a különbség a PE és a PVC között?
A PE (polyetilén) és a PVC rendezvénysátraink között műszaki szempontból az anyag súlyában és
összetételében van különbség (PE 200 gr/m²; PVC 500 gr/m²). Ezáltal a PVC stabilabb anyag, mint a
PE. A PVC összehasonlítható a kamionponyvákkal. Hogy Ön melyik típusú ponyva mellett dönt, az
függ attól, hogy mire kívánja használni. Ha évente 1-2-szer akarja csak felépíteni a sátrat, akkor
elegendő a PE. Minden egyéb alkalmazás a PVC-t teszi indokolttá.
Kibírják-e a sátrak a vihart is? Mekkora hóterhet bír ki a sátor?
Szél - és hógaranciát nem tudunk adni, az anyagok azonban alapvetően egész évben használhatóak
kültéren. A vihar szett használata nagyban növeli a stabilitást, a hó nyomástól a sátrakat védeni kell.
Nyithatóak-e az oldalak?
Sátrainkat két kategóriába lehet felosztani: az 5 és 6 méter szélességű sátraknak egyenként 2 méteres
oldalfalai vannak. A 4 méter széles sátraknak és a PE-sátraknak 6,8 vagy 10 méter hosszú oldalfalai
vannak. Az oldalfalak gumigyűrűvel kerülnek rögzítésre a vázhoz. A 2 méter széles
oldalfalak bármelyike külön is levehető.
Vannak-e bejáratok az oromoldalakon?
Az oromoldalak cippzárral vannak ellátva. Az egyik oldalon ki lehet nyitni személybejáratnak (kb. 1,50
– 1,80 m széles), a másik oldalon pedig járműbejáratnak (kb. 3,80 – 4,50 m).
Vannak-e alkatrészek a sátrakhoz?
Minden egyes partisátorhoz tartjuk az összes alkatrészt.
Nyithatóak-e az oldalak?
Sátrainkat két kategóriába lehet felosztani: minden PVC-sátornak 2 méter széles oldalfalai vannak és a
PE-sátraknak 6,8 vagy 10 méter hosszú oldalfalai vannak. Az oldalfalak gumigyűrűvel kerülnek
rögzítésre a vázhoz. A 2 méter széles oldalfalakat minden komplikáció nélkül „el lehet hagyni”.
Van-e lehetőség arra, hogy az árut hamarabb megkapjam?
Felár ellenében (a küldemény súlyától függően) lehetőség van expressz-küldeményre. Ebben az esetben
1, 1,5 héten belül kikézbesítjük Önnek az árut.
Tudok-e rendelni különleges méretet?
Különleges méretet (egyedi gyártmányt) nem tudunk kínálni, de sátraink egymással összeépíthetőek,
így a kellő méret elérhető.
Össze lehet állítani sátrakat egyedi módon is? (pl. egy oldal ablak nélkül)
Felár ellenében tudunk adni oldalfalakat ablak nélkül. Raktárkészlettől függően tudunk szállítani
sátrakat teljesen ablak nélkül is.
Kapok-e számlát?
Minden egyes árucikkhez, melyet nálunk vásárol, a jogszabályoknak megfelelő számlát állítunk ki
(kötelező adatok, ÁFA feltüntetése stb.). A számlát külön küldjük meg Önnek postán.
Hányan férnek be egy sátorba?
Egy egyszerű képlettel ki lehet számolni a lehetséges létszámot:
büfé és székek nélkül = 1 fő per 1 m²

székekkel asztalokkal = 1 fő per 1,2 m²
székekkel aztalokkal és büfével = 1 fő per 1,5 m²
El tudom-e hozni Önöktől az árumat?
Természetesen, Amint megérkezett a rendezvénysátor értesítjük és megadjuk az átvétel helyét.
Hány emberre van szükségem az Önök rendezvénysátrának,
partysátrának felállításához?
4x6, 4x8, 4x10, 5x6, 5x8, 5x10 (min. 2 fő)
kb. 1 óra
5x12, 6x8, 6x10, 6x12 (min. 3-5 fő)
kb. 1.5 óra
6x6, 6x12, 6x18 (min. 3-5 fő)
több mint 1.5 óra
Ezek csupán nem kötelező érvényű átlagos tapasztalati értékek, Kérjük, az első felállításnál számoljon
egy fél órával többet, mivel még hiányozhat esetleg a gyakorlat. Szíveskedjen előre leellenőrizni, hogy
minden rendelkezésre áll-e.
Meg lehet-e tekinteni a termékeiket?
Szombathely-i irodánkban különböző mini party sátor, rendezvénysátor modellek, és a kínálatunkban
szereplő néhány termék megtekinthető , kiállítási anyagokkal, anyagmintákkal. Itt meg tudnak győződni
termékeink minőségéről. Csapatunk szakszerű tanácsokkal áll az Ön rendelkezésére.
A Váz
Az acélváz acélcsövekből áll, melyek formájukból adódóan a lehető legnagyobb stabilitást biztosítják a
sátornak. A tető- és oldalmerevítők az alapvázzal összecsavarozásra kerülnek, és ez adja meg a tartást a
teljes szerkezetnek minden irányban.
A Rendezvénysátor ponyva
Az általunk alkalmazott PVC-t kamion ponyvák előállítására is használhatóak és egy speciális rácsnak
köszönhetően rendkívül elasztikus és nagy teherbírású. Jól megtervezett hevederrendszer szolgálja a
ponyvának az acélcsővázhoz történő rögzítését, és ezzel kerül a váz felett feszesen kihúzásra a PVCponyva. A ponyvába behúzott feszítő kötél zárja le a PVC-t az oromoldalakon. Az oromrész
gumigyűrűkkel tökéletesen zár belülről a csővázzal. Ennél a sátortípusnál a bejáratok három cipzárral
vannak ellátva úgy, hogy ezekkel lehet nyitni a különböző bejárati szélességeket . Szükség esetén ezeket
a ponyvákat egyenként el lehet hagyni és így a teljes 6 méteres szélesség rendelkezésre áll a sátorba
járművel történő behajtáshoz. Különös figyelmet kell fordítani a tárolásra, csak száraz ponyvát szabad
összehajtogatni és száraz helyen szabad tárolni.
PVC-kötény
A kb. 40 cm széles PVC-kötény a talajon történő lezárást szolgálja és homokzsákokkal nehezítve lehet
a szelet kivédeni.
Ponyvák rögzítése
Mind a tetőponyva mind pedig az oromrészek gumigyűrűkkel kerülnek összekapcsolásra a sátorvázzal,
mely gumigyűrűk stabil fűzőkarikákba kerülnek befűzésre A rugalmas gumigyűrűkkel történő rögzítés
megakadályozza, hogy széllökések kiszakítsák a fűzőkarikákat.

Felállítás
A party illetve rendezvénysátor felépítése sem profik, sem pedig laikusok számára nem okoz problémát.
A részletes szerelési utasítás, valamint minden egyes csövön matricával feltüntetett feliratozás
segítségével gyerekjáték a felállítás.
Tető
A tetőn lévő kiegészítő keresztirányú merevítések gondoskodnak a kíváló stabilitásról és ennek a
raktársátornak a kitűnő statikájáról.
Talajhoz való rögzítés
A talajon való lezárást azok a lábak alkotják, melyeket a csővégekbe kell bedugni és keresztezett kettős
csapszeggel tökéletesen lecsavarozni. A csavarokkal (a kiszállításra kerülő termék nem tartalmazza)
vagy cövekekkel lehet a vázat rögzíteni az alaphoz.

Profi party sátrak, rendezvénysátrak, raktár, garázs, és piaci sátrak értékesítése és bérbeadása.
Partysátor-Szombathely
H-9700 Szombathely Szent Gellért utca 29.

