
Τέντες Βεδουίνος

Οι τέντες Βεδουίνος κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας εύκαμπτο ύφασμα που δίνει τη 
δυνατότητα στην τέντα να παίρνει την επιθυμητή κάθε φορά μορφή. Γι’ αυτό η τέντα μπορεί να 
στηθεί σε διαφορετικά σχήματα και σε περιβάλλοντα που θεωρούνται δύσκολα: στην παραλία, 
σε τοίχους, πάνω από πισίνες, γύρω από δέντρα, σε μπαλκόνια ή σε πίσω αυλές. 
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Τέντες Βεδουίνος 32

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Οι τέντες μπορούν να στηθούν σε σχήμα θόλου με όλες τις πλευρές ανοιχτές, ιδιαίτερα 
 ελκυστικό σε ζεστές μέρες ή περιβάλλοντα με θέα. Αντίθετα, όταν ο καιρός το υπαγορεύει, 
 οι τέντες μπορούν να στηθούν ως αδιάβροχα καταλύματα κλειστά από όλες τις πλευρές. 
 Τα σημεία αγκύρωσης ελέγχονται με τη μετακίνηση των σφιγκτήρων γύρω από τέντες. 
• Οι τέντες έχουν δοκιμαστεί για να συμμορφώνονται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 και των ΗΠΑ (Πιστοποίηση Μ2).
• Ασφαλής αποστολή
• 12μηνη εγγύηση
• Ιδανικό για ημι-μόνιμη χρήση.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Διαστάσεις: 6,5x5 m 
• Βάρος: Τέντα: 22 kg; Αξεσουάρ: 11,5 kg; Σετ στύλων: 22 kg
• Πλευρικοί σφιγκτήρες: 6x
• Γωνιακοί σφιγκτήρες: 4x
• Πάσσαλοι: 10χ, 50cm, γαλβανισμένο ατσάλι σε Τ-προφίλ 
• Σχοινιά: 10x - 4 m 
• Κορυφή στρογγυλού στύλου: 3x 
• Ξύλινος αντάπτορας στύλου: 3x 
• Βάση στύλου: 11x
• Τσάντα αποθήκευσης από PVC: 1x

Η τέντα διαθέσιμη με ή χωρίς σετ στύλων. Το σετ στύλων επιτρέπει τη δημιουργία 
διαφορετικών σχεδίων και σχημάτων ανάλογα με την περίπτωση και τις συνθήκες. 
Το σετ στύλων περιέχει: 5χA - 18xB - 6xC + τσάντα μεταφοράς
A: στύλος αλουμινίου Ø 40mm – 110cm
B: στύλος αλουμινίου + συνδετικό κομμάτι Ø 40mm – 110cm
C: στύλος αλουμινίου Ø 40mm – 55cm 

Επιλογή: 
αδιάβροχο σύστημα σύνδεσης δύο τεντών χωρίς κίνδυνο εισροής νερού
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Οι τέντες μπορούν να στηθούν σε σχήμα θόλου με όλες τις πλευρές ανοιχτές, ιδιαίτερα 
 ελκυστικό σε ζεστές μέρες ή περιβάλλοντα με θέα. Αντίθετα, όταν ο καιρός το υπαγορεύει, 
 οι τέντες μπορούν να στηθούν ως αδιάβροχα καταλύματα κλειστά από όλες τις πλευρές. 
 Τα σημεία αγκύρωσης ελέγχονται με τη μετακίνηση των σφιγκτήρων γύρω από τέντες. 
• Οι τέντες έχουν δοκιμαστεί για να συμμορφώνονται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 και των ΗΠΑ (Πιστοποίηση Μ2).
• Ασφαλής αποστολή
• 12μηνη εγγύηση
• Ιδανικό για ημι-μόνιμη χρήση.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Διαστάσεις: 6,5x6,5 m 
• Βάρος: Τέντα: 27 kg; Αξεσουάρ: 15 kg; Σετ στύλων: 25 kg
• Πλευρικοί σφιγκτήρες: 8x
• Γωνιακοί σφιγκτήρες: 4x
• Πάσσαλοι: 14χ, 50cm, γαλβανισμένο ατσάλι σε Τ-προφίλ 
• Σχοινιά: 14x - 4 m 
• Κορυφή στρογγυλού στύλου: 5x 
• Ξύλινος αντάπτορας στύλου: 5x 
• Βάση στύλου: 14x
• Τσάντα αποθήκευσης από PVC: 1x

Η τέντα διαθέσιμη με ή χωρίς σετ στύλων. Το σετ στύλων επιτρέπει τη δημιουργία διαφορετικών 
σχεδίων και σχημάτων ανάλογα με την περίπτωση και τις συνθήκες. 
Το σετ στύλων περιέχει: 5χA - 22xB - 6xC + τσάντα μεταφοράς
A: στύλος αλουμινίου Ø 40mm – 110cm
B: στύλος αλουμινίου + συνδετικό κομμάτι Ø 40mm – 110cm
C: στύλος αλουμινίου Ø 40mm – 55cm 

Επιλογή: 
αδιάβροχο σύστημα σύνδεσης δύο τεντών χωρίς κίνδυνο εισροής νερού
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Οι τέντες μπορούν να στηθούν σε σχήμα θόλου με όλες τις πλευρές ανοιχτές, ιδιαίτερα 
 ελκυστικό σε ζεστές μέρες ή περιβάλλοντα με θέα. Αντίθετα, όταν ο καιρός το υπαγορεύει, 
 οι τέντες μπορούν να στηθούν ως αδιάβροχα καταλύματα κλειστά από όλες τις πλευρές. 
 Τα σημεία αγκύρωσης ελέγχονται με τη μετακίνηση των σφιγκτήρων γύρω από τέντες. 
• Οι τέντες έχουν δοκιμαστεί για να συμμορφώνονται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 και των ΗΠΑ (Πιστοποίηση Μ2).
• Ασφαλής αποστολή
• 12μηνη εγγύηση
• Ιδανικό για ημι-μόνιμη χρήση.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Διαστάσεις: 6,5x10 m 
• Βάρος: Τέντα: 42 kg; Αξεσουάρ: 22 kg; Σετ στύλων: 28 kg
• Πλευρικοί σφιγκτήρες: 12x
• Γωνιακοί σφιγκτήρες: 4x
• Πάσσαλοι: 20χ, 50cm, γαλβανισμένο ατσάλι σε Τ-προφίλ 
• Σχοινιά: 20x - 4 m 
• Κορυφή στρογγυλού στύλου: 8x 
• Ξύλινος αντάπτορας στύλου: 8x 
• Βάση στύλου: 24x
• Τσάντα αποθήκευσης από PVC: 1x

Η τέντα διαθέσιμη με ή χωρίς σετ στύλων. Το σετ στύλων επιτρέπει τη δημιουργία 
διαφορετικών σχεδίων και σχημάτων ανάλογα με την περίπτωση και τις συνθήκες. 
Το σετ στύλων περιέχει: 8χA - 26xB - 8xC + τσάντα μεταφοράς
A: στύλος αλουμινίου Ø 40mm – 110cm
B: στύλος αλουμινίου + συνδετικό κομμάτι Ø 40mm – 110cm
C: στύλος αλουμινίου Ø 40mm – 55cm 

Επιλογή: 
αδιάβροχο σύστημα σύνδεσης δύο τεντών χωρίς κίνδυνο εισροής νερού
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Οι τέντες μπορούν να στηθούν σε σχήμα θόλου με όλες τις πλευρές ανοιχτές, ιδιαίτερα 
 ελκυστικό σε ζεστές μέρες ή περιβάλλοντα με θέα. Αντίθετα, όταν ο καιρός το υπαγορεύει, 
 οι τέντες μπορούν να στηθούν ως αδιάβροχα καταλύματα κλειστά από όλες τις πλευρές. 
 Τα σημεία αγκύρωσης ελέγχονται με τη μετακίνηση των σφιγκτήρων γύρω από τέντες. 
• Οι τέντες έχουν δοκιμαστεί για να συμμορφώνονται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 και των ΗΠΑ (Πιστοποίηση Μ2).
• Ασφαλής αποστολή
• 12μηνη εγγύηση
• Ιδανικό για ημι-μόνιμη χρήση.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Διαστάσεις: 8,7x10 m 
• Βάρος: Τέντα: 55 kg; Αξεσουάρ: 25 kg; Σετ στύλων: 46 kg
• Πλευρικοί σφιγκτήρες: 14x
• Γωνιακοί σφιγκτήρες: 4x
• Πάσσαλοι: 22χ, 50cm, γαλβανισμένο ατσάλι σε Τ-προφίλ 
• Σχοινιά: 22x - 4 m 
• Κορυφή στρογγυλού στύλου: 8x 
• Ξύλινος αντάπτορας στύλου: 8x 
• Βάση στύλου: 16x
• Τσάντα αποθήκευσης από PVC: 1x

Η τέντα διαθέσιμη με ή χωρίς σετ στύλων. Το σετ στύλων επιτρέπει τη δημιουργία 
διαφορετικών σχεδίων και σχημάτων ανάλογα με την περίπτωση και τις συνθήκες. 
Το σετ στύλων περιέχει: 14χA - 30xB - 8xC + τσάντα μεταφοράς
A: στύλος αλουμινίου Ø 40mm – 110cm
B: στύλος αλουμινίου + συνδετικό κομμάτι Ø 40mm – 110cm
C: στύλος αλουμινίου Ø 40mm – 55cm 

Επιλογή: 
αδιάβροχο σύστημα σύνδεσης δύο τεντών χωρίς κίνδυνο εισροής νερού
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Οι τέντες μπορούν να στηθούν σε σχήμα θόλου με όλες τις πλευρές ανοιχτές, ιδιαίτερα 
 ελκυστικό σε ζεστές μέρες ή περιβάλλοντα με θέα. Αντίθετα, όταν ο καιρός το υπαγορεύει, 
 οι τέντες μπορούν να στηθούν ως αδιάβροχα καταλύματα κλειστά από όλες τις πλευρές. 
 Τα σημεία αγκύρωσης ελέγχονται με τη μετακίνηση των σφιγκτήρων γύρω από τέντες. 
• Οι τέντες έχουν δοκιμαστεί για να συμμορφώνονται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 και των ΗΠΑ (Πιστοποίηση Μ2).
• Ασφαλής αποστολή
• 12μηνη εγγύηση
• Ιδανικό για ημι-μόνιμη χρήση.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Διαστάσεις: 11χ11 m 
• Βάρος: Τέντα: 69 kg; Αξεσουάρ: 30 kg; Σετ στύλων: 51 kg
• Πλευρικοί σφιγκτήρες: 16x
• Γωνιακοί σφιγκτήρες: 4x
• Πάσσαλοι: 24χ, 50cm, γαλβανισμένο ατσάλι σε Τ-προφίλ 
• Σχοινιά: 24x - 4 m 
• Κορυφή στρογγυλού στύλου: 12x 
• Ξύλινος αντάπτορας στύλου: 12x 
• Βάση στύλου: 24x
• Τσάντα αποθήκευσης από PVC: 1x

Η τέντα διαθέσιμη με ή χωρίς σετ στύλων. Το σετ στύλων επιτρέπει τη δημιουργία 
διαφορετικών σχεδίων και σχημάτων ανάλογα με την περίπτωση και τις συνθήκες. 
Το σετ στύλων περιέχει: 14χA - 38xB - 10xC + τσάντα μεταφοράς
A: στύλος αλουμινίου Ø 40mm – 110cm
B: στύλος αλουμινίου + συνδετικό κομμάτι Ø 40mm – 110cm
C: στύλος αλουμινίου Ø 40mm – 55cm 

Επιλογή: 
αδιάβροχο σύστημα σύνδεσης δύο τεντών χωρίς κίνδυνο εισροής νερού
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Οι τέντες μπορούν να στηθούν σε σχήμα θόλου με όλες τις πλευρές ανοιχτές, ιδιαίτερα 
ελκυστικό σε ζεστές μέρες ή περιβάλλοντα με θέα. Αντίθετα, όταν ο καιρός το υπαγορεύει, 
οι τέντες μπορούν να στηθούν ως αδιάβροχα καταλύματα κλειστά από όλες τις πλευρές. 
Τα σημεία αγκύρωσης ελέγχονται με τη μετακίνηση των σφιγκτήρων γύρω από τέντες. 
• Οι τέντες έχουν δοκιμαστεί για να συμμορφώνονται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής 
 Ένωσης και των ΗΠΑ (Πιστοποίηση Μ2).
• Ασφαλής αποστολή
• 12μηνη εγγύηση
• Ιδανικό για ημι-μόνιμη χρήση.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Διαστάσεις: 11χ17 m 
• Βάρος: Τέντα: 104 kg; Αξεσουάρ: 34 kg; Σετ στύλων: 65 kg
• Πλευρικοί σφιγκτήρες: 22x
• Γωνιακοί σφιγκτήρες: 4x
• Πάσσαλοι: 30χ, 50cm, γαλβανισμένο ατσάλι σε Τ-προφίλ 
• Σχοινιά: 30x - 4 m 
• Κορυφή στρογγυλού στύλου: 16x 
• Ξύλινος αντάπτορας στύλου: 16x 
• Βάση στύλου: 26x
• Τσάντα αποθήκευσης από PVC: 1x

Η τέντα διαθέσιμη με ή χωρίς σετ στύλων. Το σετ στύλων επιτρέπει τη δημιουργία 
διαφορετικών σχεδίων και σχημάτων ανάλογα με την περίπτωση και τις συνθήκες. 
Το σετ στύλων περιέχει: 18χA - 52xB - 14xC + τσάντα μεταφοράς
A: στύλος αλουμινίου Ø 40mm – 110cm
B: στύλος αλουμινίου + συνδετικό κομμάτι Ø 40mm – 110cm
C: στύλος αλουμινίου Ø 40mm – 55cm 

Επιλογή: 
αδιάβροχο σύστημα σύνδεσης δύο τεντών χωρίς κίνδυνο εισροής νερού
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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


