Pavilionul pe care o să-l iubiți.
Tendixx® produce pavilioane pliabile profesionale pentru
acoperișuri exterioare sigure și impresionante și este, de asemenea, distribuitorul exclusiv al mărcii Mastertent® în Europa de Est.

Făcută manual
Cusătoresele noastre experimentate din România
creează noi acoperișuri și
pereți laterali manual, în
ﬁecare zi, cu mare grijă și
îndemânare.

Mărimi și serii
perfect pentru toată lumea.

1,5x1,5

2x2

3x1,5

3x2

3x3

4x2

4,5x3

4x4

6x3

6x4

8x4

Alegeți dintre 11 mărimi și
2 serii de calitate. Acest lucru înseamnă că se poate
achiziționa cortul perfect pentru
ﬁecare domeniu de utilizare.

Personalizare
În plus față de cele 12 culori
standard, Tendixx își arată
puterea în personalizare.
În colaborare cu echipa de
design experimentată, cortul
dvs. pliabil devine un suport
publicitar mobil.

Tendixx® înseamnă:
Durabilitate și produse cu cea mai înaltă calitate
Aplicaţie intuitivă a produsului
Servicii generoase
5 ani garanţie de producător pentru orice defect de
material sau la producţia ale structurii din aluminiu
Garanţie pe toată durata vieţii împotriva coroziunii ale
structurii de aluminiu a cortului
Disponibilitate 10 ani tuturor pieselor de schimb ale
structurii de aluminiu
Personalizare fără limite
Consultanţă competentă în domeniul proiectării și
tehnologiei
Timp de livrare rapid și ﬁabil

Misiunea noastră este de a produce un cort pliabil durabil pentru utilizare mobilă, care este intuitiv și rapid de utilizat, pentru
a face munca mai ușoară pentru utilizator și pentru a garanta
clientului cea mai bună experienţă posibilă.
Monika Orban – Director General Tendixx® Tents SRL

Ridicare într-un
1 minut

Solid și robust

Grad ridicat de durabilitate

Design unic

Secţie proprie
de cusut

Selecţie largă de
culori

Fabricat în Europa

10 ani disponibilitate pentru
piese de schimb

100% impermeabil

Rezistent în
vânt puternic și
furtună

Ridicare fără
scule

100% ignifug
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