
Εύκαμπτες τέντες
πολλαπλών χρήσεων



Κατάλληλες για μόνιμη ή προσωρινή εγκατάσταση σε πάρκα, ακτές, κάμπινγκ, 
σχολεία, ξενοδοχεία, δημοτικές επιχειρήσεις κ.ά.

Διατίθενται σε 8 χρώματα: λευκό, μαύρο, πράσινο, άμμου, γκρι, λευκό ιβουάρ, 
ροζ, πορτοκαλί. 

Κατασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΝΤΑΣ
4.5 x 7.5 m  6 x 7.5 m 7.5 x 10 m  9 x 12 m          10.5 x 15 m    15 x 20 m
4.5 x 10 m  6 x 10 m 7.5 x 15 m  9 x 15 m     10.5 x 20 m
4.5 x 15 m  6 x 15 m 7.5 x 20 m  9 x 20 m
4.5 x 20 m  6 x 20 m

ΔΥΟ ΤΥΠΟΙ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ 740 g/m
Από ελαστικό ύφασμα 39% PES - 61% PVC, επεξεργασμένο με αντιμυκητοκτόνα 
και σταθεροποιητές UV,  που συμμορφώνεται με τα αυστηρότερα πρότυπα FR, 
ταξινομείται ως B1/M2 και χρησιμοποιείται για την παραγωγή σκηνών, 
στέγαστρων και (ημι)μόνιμων κατασκευών. Λόγω του βάρους της, αυτή η 
σκηνή είναι κατάλληλη για συχνές συναρμολογήσεις και αποσυναρμολογήσεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Συνολικό βάρος    740 g/m2   ISO 3801/5 1977
Βάρος υφάσματος [PES]   290 g/m2   ISO 3801/5 1977
Βάρος επίστρωσης [PU/PVC]  450 g/m2   ISO 3801/5 1977
Ραφές      HF συγκολλημένες για πλήρη αδιαβροχοποίηση

ΑΠΟΔΟΣΗ 
Δύναμη στημονιού  1200N/5cm  ISO 13934 2013
Δύναμη υφαδιού   900N/5cm  ISO 13934 2013
Αντοχή στημονιού  110%   ISO 13934 2013
Αντοχή στημονιού   110%   ISO 13934 2013
Αδιαβροχότητα   2000mm   ISO 811 2018
Αντιανεμικότητα  8 Μποφόρ
Δείκτης UV    8    ISO 105-B02
Αντιμυκητιακή μέριμνα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ:  Δοκιμή πυρκαγιάς

ΕΓΓΥΗΣΗ
Εγγύηση ενός έτους και δύο χρόνια εγγύησης για την αδιαβροχότητα από 
την ημερομηνία αγοράς υπό τυπικές UV και κανονικές καιρικές συνθήκες. 
Όλες οι ραφές είναι εγγυημένες έναντι κατασκευαστικού ελαττώματος, για 
περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς. 
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ΤΥΠΟΣ 550 g/m2
Από ελαστικό ύφασμα 39% PES - 61% PVC, επεξεργασμένο με αντιμυκητοκτόνα και 
σταθεροποιητές UV,  που συμμορφώνεται με τα αυστηρότερα πρότυπα FR, 
ταξινομείται ως B1/M2 και χρησιμοποιείται για την παραγωγή σκηνών, 
στέγαστρων και (ημι)μόνιμων κατασκευών. Λόγω του βάρους της, αυτή η σκηνή 
είναι κατάλληλη για συχνές συναρμολογήσεις και αποσυναρμολογήσεις.
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Συνολικό βάρος    550 g/m2   ISO 3801/5 1977
Βάρος υφάσματος [PES]   175 g/m2   ISO 3801/5 1977
Βάρος επίστρωσης [PU/PVC]  375 g/m2   ISO 3801/5 1977
Ραφές      HF συγκολλημένες για πλήρη αδιαβροχοποίηση

ΑΠΟΔΟΣΗ 
Δύναμη στημονιού  750N/5cm  ISO 13934 2013
Δύναμη υφαδιού   500N/5cm  ISO 13934 2013
Αντοχή στημονιού  90%    ISO 13934 2013
Αντοχή στημονιού   100%   ISO 13934 2013
Αδιαβροχότητα   2000mm   ISO 811 2018
Αντιανεμικότητα  8 Μποφόρ
Δείκτης UV    8    ISO 105-B02
Αντιμυκητιακή μέριμνα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ
Δοκιμή πυρκαγιάς  M2/B1  NF P92-507 / DIN 4102-1

ΕΓΓΥΗΣΗ
Εγγύηση ενός έτους και δύο χρόνια εγγύησης για την αδιαβροχότητα από την 
ημερομηνία αγοράς, υπό τυπικές UV και κανονικές καιρικές συνθήκες. Όλες οι 
ραφές είναι εγγυημένες έναντι κατασκευαστικού ελαττώματος, για περίοδο ενός 
έτους από την ημερομηνία αγοράς. 
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Στύλοι από αλουμίνιο
ύψους 2m, 3m, 4m, 5m, 
6m

Στύλοι από ξύλο
ύψους 2m, 3m, 4m, 5m, 
6m, 7m
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Πείροι

1,5m X 40mm
1m X 30mm
0,80m X 25mm

Γάντζος ασφαλείας
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κορυφή στύλου

2 μεγέθη

Τροχαλίας
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Καστάνια

Βάση κεντρικών στύλων
για μόνιμη εγκατάσταση
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μονός γάντζος 
ασφαλείας με σχοινί

Διπλός γάντζος 
ασφαλείας με σχοινί
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΣΤΗΣΕ ΤΗ ΣΚΗΝΗ ΣΟΥ ΣΕ 6 ΒΗΜΑΤΑ (βλ. σχέδιο στερέωσης σκηνής)

Φύλλο οροφής

Στύλοι τοίχου (γωνιακοί)

Στύλοι τοίχου (μεσαίοι)

Κεντρικοί στύλοι

Κόντρες 

Ο αριθμός των στύλων (κεντρικού και τοίχου)  εξαρτάται από το μέγεθος.

ΒΗΜΑ 1: Προετοιμάζουμε την τέντα και τοποθετούμε τους στύλους.
Τοποθετούμε την τέντα σε καθαρό χώρο (μουσαμά) για να την διατηρήσουμε 
καθαρή. Τοποθετούμε τους στύλους στη σωστή θέση γύρω από την άκρη της 
τέντας και ενώνουμε  τους στύλους με την τέντα, μέσω των γάντζων. Οι στύλοι 
πρέπει να τοποθετούνται ανά τουλάχιστον 4 μέτρα ο ένας από τον άλλο. 
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ΒΗΜΑ 2: Τοποθετούμε τις κόντρες. 
Τοποθετούμε τους στύλους. Βεβαιωνόμαστε ότι οι στύλοι είναι τοποθετημένοι 
τουλάχιστον 1.5 m από την τέντα για επαρκή τάνυση. 
Απαιτούνται 2 κόντρες σε κάθε γωνία!

ΒΗΜΑ 3: Συνδέουμε όλους τους τεντωτήρες στους στύλους και την τέντα.
Μετά στερεώνουμε τις πλαϊνές γραμμές ή τα καστάνια στους στύλους. Στις 
γωνίες, χρησιμοποιούνται 2 πλαϊνές γραμμές ή καστάνια. Στους μεσαίους 
στύλους απαιτούνται 3 τεντωτήρες, που μπορεί να συνδεθούν αργότερα με 
ένα άγκιστρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχει ένταση στους τεντωτήρες σε αυτό το στάδιο. 

Στύλοι (κέντρο)

Στύλοι (μέσον)
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ΒΗΜΑ 4: Τοποθέτηση στύλων.
Όταν όλοι οι στύλοι και οι τεντωτήρες προσαρτηθούν στην τέντα, υψώνουμε 
πρώτα τους γωνιακούς στύλους. Μόλις τοποθετηθούν στη θέση τους, 
σηκώνουμε τους μεσαίους.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Βεβαιωνόμαστε ότι υπάρχει μικρή ένταση στους τεντωτήρες σε αυτό το 
στάδιο, αρκετή για να κρατήσει τους στύλους σε όρθια θέση.

ΒΗΜΑ 5: Ανύψωση των κεντρικών στύλων.
Τοποθετούμε τα καπάκια στους κεντρικούς στύλους και πιέζουμε κάθε 
κεντρικό στύλο στη θέση του.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Βεβαιωνόμαστε ότι οι κεντρικοί στύλοι ΔΕΝ βρίσκονται σε ραφή συγκόλλησης. 
Οι στύλοι θα πρέπει να απέχουν το πολύ 5 μέτρα μεταξύ τους 
(κέντρο και άκρη).
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ΒΗΜΑ 6: Τελευταίο βήμα.
Αρχίζουμε να τεντώνουμε την τέντα, ξεκινώντας από τους γωνιακούς 
τεντωτήρες και μετά τους μεσαίους. Τελειώνουμε με τους μεσαίους στύλους 
τραβώντας τους μαζί με το άγκιστρο σε σχήμα V. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

1.  Χρησιμοποιούμε ένα μουσαμά για τη συναρμολόγηση και την 
αποσυναρμολόγηση της τέντας. Αυτό διατηρεί τη σκηνή σας τακτοποιημένη 
και καθαρή.

2.  Οι τέντες μπορούν να διατηρηθούν καθαρές με νερό σε υψηλή πίεση.

3.  Δεν βάζουμε το μεσαίο στύλο στη συγκόλληση αλλά στη μέση του 
υφάσματος.

4.  Εάν η τέντα τοποθετείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, προτείνεται η 
χρήση βάσης κάτω από τους κεντρικούς στύλους. Αυτό θα σταθεροποιήσει 
τον κεντρικό στύλο  που κινείται λόγω ανέμου.
 



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Καμινάρη 14  Νέοι Επιβάτες 57019  Θεσσαλονίκη

14 Kaminari str.  57019 Neoi Epivates  Thessaloniki Hellas
T +30 23920 27003 / 21107   E-mail: aae@aae.gr   www.aae.gr

 


