
Αστερίας 1300, 1700

Δεν υπάρχει άλλη προσωρινή ή φορητή κατασκευή με την ίδια εμφάνιση, τα ίδια 
χαρακτηριστικά ή τα ίδια οφέλη: μοναδικό στιλ, προστασία από τον ήλιο και τη βροχή, 
γρήγορη εγκατάσταση, κατάλληλο για κάθε είδους υπαίθρια εκδήλωση, ελάχιστες 
απαιτήσεις αποθήκευσης, μακρά διάρκεια.

Εφαρμογές:
• Ακτές, πάρκα
• Γαμήλιες τελετές/ πάρτι
• Εξωτερικά φεστιβάλ
• Υποδοχή ή Media 
• Εμπορικές εκθέσεις 
• Ειδικές εκδηλώσεις  (προεκλογικές εκστρατείες κ.λπ.)

Μοντέλο 1300 
Διαστάσεις: Ø 13m Χ 5m Υ. Φιλοξενία 40 καθημένων και 70 ορθίων.

Μοντέλο 1700

Διαστάσεις: Ø 17 m Χ 6 m Υ. Φιλοξενία 80 καθημένων και 120 ορθίων.
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Αστερίας 1300 με δυνατότητα τοποθέτησης πλευρικών πλαισίων 

Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις: Ø 13m Χ 5m Υ  

6 μεταλλικοί πάσσαλοι σκηνής 50cm

Βάρος τέντας 22kg  και στύλων 40kg

Τέντα από Oxford polyester 600DX300 (340 g/m²): δυνατό και ελαφρύ, ανθεκτικό στις 
ακτίνες UV, επιβραδυντικό φωτιάς, 100% αδιάβροχο, πλένεται και είναι ανθεκτικό στην 
υγρασία.

Χρώμα: λευκό

Μοναδικός σχεδιασμός δομής. Ενισχυμένες αρθρώσεις για μακροζωία.
Άφθαρτος από σκουριά στύλος από υψηλής ποιότητας γαλβανισμένο χάλυβα: Ø 63 mm.
(Ο στύλος αποτελείται από 5 τμήματα).

Εκτεταμένα πτερύγια για τη διατήρηση της σταθερότητας και σε συνθήκες ισχυρών 
ανέμων έως 100km.

Αναδίπλωση και μεταφορά με 2 τσάντες, στο πορτμπαγκάζ κάθε οχήματος.

Γρήγορη εγκατάσταση σε 20 λεπτά με 3 άτομα.

Φιλοξενία 40 καθημένων και 70 ορθίων.

Με την προσαρμογή λογότυπου γίνεται κατάλληλο για εμπορικές δραστηριότητες. 

Εγγύηση 1 έτους.

Προαιρετικά: πλευρικά πλαίσια, λευκά και διαφανή ή μόνο διαφανή (τοποθετούνται 
εύκολα με φερμουάρ).

Εφαρμογές:
• Ακτές, πάρκα
• Γαμήλιες τελετές/ πάρτι  
• Εξωτερικά φεστιβάλ
• Υποδοχή ή Media   
• Εμπορικές εκθέσεις 
• Ειδικές εκδηλώσεις  (προεκλογικές εκστρατείες κ.λπ.)

Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκή τέντα που έχει ελεγχθεί πλήρως σύμφωνα με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα (επίσημο λογότυπο).
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40 καθημένων και 70 ορθίων

Διαστάσεις  Αστερία 1300
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Αστερίας 1700 με δυνατότητα τοποθέτησης πλευρικών πλαισίων 

Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις: Ø 17 m Χ 6 m Υ  

6 μεταλλικοί πάσσαλοι σκηνής 50cm

Βάρος σκηνής 47kg  / Βάρος στύλων 41kg

Κατασκευάζεται από Oxford Polyester 600DX300 (340 g/m²) με λευκή επικάλυψη PU: 
ανθεκτικό στις ακτίνες UV, επιβραδυντικό φωτιάς. 100% αδιάβροχο, πλένεται και είναι 
ανθεκτικό στην υγρασία. 

Χρώμα: λευκό

Μοναδικός σχεδιασμός δομής. Ενισχυμένες αρθρώσεις για μακροζωία.
Άφθαρτος από σκουριά στύλος από υψηλής ποιότητας γαλβανισμένο χάλυβα: Ø 63 mm.
(Ο στύλος αποτελείται από 5 τμήματα).

Εκτεταμένα πτερύγια για τη διατήρηση της σταθερότητας και σε συνθήκες ισχυρών 
ανέμων έως 80km.

Αναδίπλωση και μεταφορά με 2 τσάντες, στο πορτμπαγκάζ κάθε οχήματος.

Γρήγορη εγκατάσταση σε 20 λεπτά με 3 άτομα.

Φιλοξενία 80 καθημένων και 120 ορθίων.

Με την προσαρμογή λογότυπου γίνεται κατάλληλο για εμπορικές δραστηριότητες. 

Εγγύηση 1 έτους.

Προαιρετικά: πλευρικά πλαίσια, λευκά και διαφανή ή μόνο διαφανή (τοποθετούνται 
εύκολα με φερμουάρ).

Εφαρμογές:
• Ακτές, πάρκα
• Γαμήλιες τελετές/ πάρτι
• Εξωτερικά φεστιβάλ
• Υποδοχή ή Media 
• Εμπορικές εκθέσεις 
• Ειδικές εκδηλώσεις  (προεκλογικές εκστρατείες κ.λπ.)

Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκή τέντα που έχει ελεγχθεί πλήρως σύμφωνα με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα (επίσημο λογότυπο).
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Διαστάσεις  Αστερία 1700

Φιλοξενία 80 καθημένων και 120 ορθίων
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εργαλείο τεντώματος

κομμάτια κεντρικού ιστού
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περιμετρικές μεταλλικές στηρίξεις

εργαλείο για την αφαίρεση της περιμετρικής στήριξης
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μεζούρες για τη διαμόρφωση του κύκλου
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Καμινάρη 14  
Νέοι Επιβάτες  57019  
Θεσσαλονίκη 

T 23920 27003   
F 23920 21107   

E-mail: aae@aae.gr   
Website: www.aae.gr


