LAADUKKAAT
PIKATELTAT
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BASIC Pop-Up teltat
RedX Basic on pikatelttasarja yleiskäyttöön, laadukkaalla ja kestävällä 39 mm teräsrungolla sekä täysin
vedenpitävällä rakenteella.

Mainio valinta
moneen käyttökohteeseen!
LIitoskappaleilla on

5 vuoden
takuu!

RedX Basic pikatelttasarja on malliston edullisin versio, mutta ominaisuuksiltaan erittäin laadukas ja kestävä teltta. Liitoskappaleet on
valmistettu hiilikuituvahvisteisesta nylonista.
•
•
•

Pikateltan korkeutta voi säätää viidellä portaalla.
Vedettävät pikalukot
Lisävarusteena saatavien sivuseinien kiinnitys vetoketjuilla ja
tarranauhoilla ovineen ja ikkunoineen.

Kattomateriaalina on käytetty PVC päällystettyä 350g/m2
paksuista polyesteriä, joka erottuu edukseen kaikista muista
tämän hintatason teltoista.

39 mm

39 mm
teräsputki

Hiilikuituvahvistetut
Nylon -liitokset

Tukevat
maajalat

Mukana
maakiilat

BASIC Pop-Up teltat

Korkeussäätö
pikalukoilla

Katon reunan korkeus
Teltan korkein kohta

Suosittelemme lisäksi:

3x3 m

3x6 m

Mitta kuljetuksessa:

163 x 23 x 23 cm

163 x 41 x 23 cm

Paino runko/kattokangas:

24 / 6 kg

41 / 11 kg

Värit:

Kysy myös
muita kokoja!
Pyörillä varustetu laukku

Sivuseinät

Nurkkapainot

säädettävissä 170-200 cm
303-333 cm

SUPERIOR Pop-Up teltat
Vaikka Basic sarjan teltatkin ovat laadukkaita ja toimivia,
kovempaan käyttöön on tehty RedX Superior pikatelttasarja. Runkomateriaalina on käytetty 46 mm paksuista
kuusikulmaista alumiiniputkea.
Ristikkoputkissa on myös sisäpalkki, mikä tekee
rakenteesta normalia alumiiniputkea vahvemman.
•

•

Compact mallin runkomekanismi on suunniteltu siten, että se
menee pieneen tilaan. Kuljetusasennossa teltta mahtuu usean
henkilöauton tavaratilaan
Sisältää vetolaukun pyörillä

Katosmateriaalina käytetään 380 g/m² polyesteriä, joka on
sisäpuolelta PVC-pinnoitettu 100% vedenpitäväksi.
Ylivertainen kilpailijoiden kankaisiin verrattuna.

46 mm

46 mm
alumiiniprofiili

Hiilikuituvahvistetut
Nylon -liitokset

Tukevat
maajalat

Mukana
maakiilat

Korkeussäätö
pikalukoilla

Pyörillä
varustettu laukku

SUPERIOR Pop-Up teltat
Katon reunan korkeus
Teltan korkein kohta

Katon reunan korkeus
Teltan korkein kohta

säädettävissä 170-200 cm
303-333 cm

säädettävissä 170-200 cm
303-333 cm

2x2m

3x2m

3 x 3 m COMPACT

3x3m

4,5 x 3 m

6x3m

Mitta kuljetuksessa:

162 x 25 x 25 cm

162 x 40 x 25 cm

102 x 25 x 25 cm

162 x 25 x 25 cm

160 x 39 x 31 cm

160 x 50 x 30 cm

Paino runko / kattokangas:

21 / 4 kg

27 / 5 kg

25 / 6 kg

25 / 6 kg

31 / 8 kg

42 / 11 kg

Värit:

Voit myös liittää kaksi teltaa yhdeksi kokonaisuudeksi
juuri tätä käyttötarkoitusta varten suunnitelluilla
liitoskappaleilla (lisävaruste).

PREMIUM Pop-Up teltat
RedX Premium on ehkä markkinoiden
jykevin pikatelttasarja ja tarkoitettu todella
ammattimaiseen käyttöön.
Sen rakenne on kestävyydeltään omaa
luokkaansa, mutta silti hyvin liikuteltavissa.
Anodisoitu kuusikulmainen 58mm alumiinirunko sisäpalkeilla ja liitokset valettua
alumiinia.
•

Lisävarusteena saatavissa sivuseinissä on suuret
ikkunat verhoilla ja kaikki paneelit kiinnittyvät toisiinsa
vetoketjukiinnityksellä. Alareunoissa vielä 35 cm
helmat suojaamassa kuraantumiselta.

Katosmateriaalina käytetään 550 g/m²
polyesteriä, joka on sisäpuolelta
PVC-pinnoitettu 100% vedenpitäväksi.
Kaikista ominaisuuksistaan huolimatta
RedX Premium teltat ovat hinnaltaan
monia kilpailijoitaan edullisempia.

58 mm

58 mm anodisoitu
alumiinirunko

Valetut
metalliliitokset

Tukevat
maajalat

HD ankkurointihihnat ja maapiikit

Korkeussäätö
pikalukoilla

PREMIUM Pop-Up teltat

Katon reunan korkeus:

säädettävissä 190-220 cm

Teltan korkein kohta:

327-257 cm mallista riippuen

Värit:

Suosittelemme lisäksi

Vetolaukku pyörillä

3x3m

4,5 x 3 m

4x4m

6 m HEXA

6x3m

6x4m

8x4m

Mitta kuljetuksessa:

160 x 35 x 35 cm

160 x 36 x 46 cm

210 x 34 x 36 cm

161 x 44 x 47 cm

160 x 62 x 36 cm

210 x 46 x 35 cm

210 x 60 x 35 cm

Paino runko / kattokangas:

36 / 8 kg

52 / 12 kg

47 / 13 kg

64 / 18 kg

69 / 15 kg

60 / 17 kg

80 / 22 kg

RedX TYÖTELTTA
Todella kevytrakenteinen. Painaa vain 7kg!
RedX työteltan runkomateriaalina on 10mm
paksut lasikuitutangot ja kankaana 210D
Denier polyesteri, joka on täysin vedenpitävä.
•

Teltta on pakattu kuljetuspussiin ja mukana tulee
kiinnitystarvikkeet.

•

Kangas on käsitelty paloa hidastavilla kemikaaleilla eli
teltta soveltuu myös työteltaksi eri alojen urakoitsijoille.

•

Tämän teltan pystyttää yksin noin minuutissa, jopa alle!

•

Näppärä vaihtoehto moneen käyttökohteeseen, koska
se kulkee helposti mukana - jalkapallokentälle, agility
harrastajille, retkeilyyn, rannalle tai vaikka taukotuvaksi
puuhailun lomassa. Eli ei siis pelkästään helpottamaan
työhommia vaan myös harrastuksiin!

Mitat: 1,8 x 1,8 x 2,0 m Paino: 7 kg

PAINATUKSET
RedX pikateltat ja muut tuotteet voi yksilöidä digipainolla tai
kuumapainomenetelmällä. Mikäli haluat tekstiä, yrityksesi logon tai
vaikka kuvan näkyviin teltan kattokankaaseen, ota rohkeasti yhteyttä niin
ideoidaan yhdessä. Toki painotyön voi tehdä sivuseiniinkin.
Viereisen kuvan teltta on malliltaan Superior
6x3m ja sen kattokangas on painettu digiprinttinä. Sen etuna on tarkka värien erottelu
ja laaja sävyvalikoima. Kattokankaaseen voi
suunnitella hyvin monipuolisia logoversioita,
koska painomenetelmä mahdollistaa pienempienkin yksityiskohtien painon.
Digiprintin toimitusaika on noin 14 vrk.

Kuumapainomenetelmä on nopeampi ja
edullisempi painotapa. Se on erinomainen
valinta yksinkertaisimmille teksteille ja
logoille esim. pikateltan liepeeseen.
Toimitusaika noin 2-3 vrk.

Suunnitteluprosessi
menee seuraavasti:
1) Asiakkaan tarpeiden ja toiveiden kartoitus
2) Kuvamateriaalin työstäminen
3) L
 uonnoksen valmistelu
(esimerkki vasemmalla)
4) Luonnoksen hyväksyntä
5) Painotyö ja toimitus

Miksi kannattaa valita
RedX Pop Up teltta?
KORKEALAATUISET
MATERIAALIT

KILPAILUKYKYISET
HINNAT

Vahvat runkomateriaalit,
markkinoiden paksuimmat kankaat

Uudenlainen toimintamalli
mahdollistaa edulliset hinnat

Laadukkaat RedX pikateltat, pop up teltat, esittelyteltat, mainosteltat, juhlateltat, varikkoteltat, toriteltat, messuteltat. Niin, näillä tuotteilla on useita
nimiä ja käyttötarkoituksia.
RedX tuotteet on kehitetty yhdessä asiakkaiden
kanssa viimeisten yli 25 vuoden aikana. Tuotteen
laatuun ja toiminnallisuuteen on panostettu ja
siitä on todisteena hiilikuituvahvisteiset liitosmateriaalit, joille myönnämme 5 vuoden takuun.
Haluamme tarjota asiakkaillemme laadukkaan ja
pitkäikäisen pikateltan - ei kertakäyttötuotteita.
Varastomme sijaisee Keravalla, joten lähialueella
pystymme tapaamaan asiakkaita myös henkilö-

NOPEA TOIMITUS
KERAVAN VARASTOLTA

kohtaisesti paikan päällä.
Tervetuloa ostoksille!
T: Jarkko

VARAOSAPALVELU JA
LISÄOSAT

ja Jari

Meiltä myös vuokraus
Superior / 3mx3m

Superior / 6mx3m

- noin kuudelle hengelle

- noin 12-15 hengelle

- kävelykorkeus 170-200 cm

- kävelykorkeus 170-200 cm

- kestävä alumiiniprofiili

- kestävä alumiiniprofiili

- paketti sis. teltan,

- paketti sis. teltan,

sivuseinät, lisäpainot

sivuseinät, lisäpainot

Tilaustuotteissa
7 vrk toimitusaika

Kaikkia osia on mahdollista
hankkia myös jälkeenpäin.

www.redx-teltat.fi
RedX Finland / Mutkin Oy
Varasto: Heisitie 2, 04260 Kerava
Puhelin 045 7873 8240
myynti@redx-teltat.fi
www.redx-teltat.fi
Y-tunnus 24632475

