


2

www.tentest.ee



3

www.tentest.ee



4

www.tentest.eewww.tentest.ee



5

www.tentest.ee



www.tentest.ee

TENTEST
Tentest Trade OÜ on Eesti suurim pop-up telkide, päikesevarjude, markiiside ning PVC-hallide 
tootja ja tarnija, pakkudes oma klientidele erinevaid lahendusi alates 2002. aastast.

Tentest Trade OÜ on koondanud Eestis, Soomes, Rootsis ja Lätis asuvad tütarettevõtted ning 
edasimüüjad ühise nime ScandiPro Group alla ning toodete turustamiseks kasutatakse kaubamärki 
ScandiPro.

Tentest Trade OÜ tootevalik sobib nii kliendile, kes otsib sobivat varjualust koduaeda, kui ka 
kontsernile, mis vajab oma turunduseesmärkide täitmiseks sobivat reklaamikandjat. Tentest 
Trade OÜ pakutavad tooted koostatakse ja nende kvaliteet kontrollitakse ettevõtte töötajate poolt 
kohapeal, samuti on toodetele tagatud nii garantiiremont kui järelteenindus.

Tentest Trade OÜ pakub tooteid ja teenuseid, mille kvaliteedi tagavad küllaldane laoseis, mõistlikud 
hinnad ning aastatepikkuse kogemusega töötajad.

Tentest Trade OÜ asukoht Tallinna piiril Peetris on logistiliselt mugav nii kauba saatmiseks kui 
kauplus-salongi külastamiseks.

Läike tee 1, Peetri, Rae vald, 75312 Harjumaa, Eesti / Tel: (+372) 669 1828 / Faks: (+372) 669 1821 / 
info@tentest.ee / www.tentest.ee
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POP-UP TELGID



Pop-up telgid on kiirelt paigaldatavad ning käepäraselt kaasavõetavad, pakuvad varju 
ilmastikuolude eest ja võimaldavad lihtsate vahenditega esitleda oma kaupa ja kaubamärki. 
Pop-up telk sobib hästi müügitelgiks, laadatelgiks ja messitelgiks erinevatele üritustele. 

Võta pop-up müügitelk ekspertide käest, kellel on kogemust aastast 2002!

POP-UP TELGID SOBIVAD 
KASUTAMISEKS NII KODUAIAS 
KUI KA LAADAPLATSIL VÕI 
TURUVÄLJAKUL. 

POP-UP TELGID
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POP-UP TELK SCANDIPRO 50

Komplektis on raam, katus, neli seina, kinnitustarvikute komplekt ja ratastel kandekott. 

Raam

Raami liigendid
Telgi kate
Kandekott
Paigaldusaeg
Lisavarustus

kuusnurkne tugevdatud struktuuriga anodeeritud alumiiniumprofi il 
seinapaksusega 1,8 mm, raami kõrgus reguleeritav 
kõik liigendid on purunemis- ja venimiskindlast nailonsulamist
raskesti süttiv ning vee- ja UV-kindel PU-kattega polüesterkangas, 500D
tugevdatud ehitusega, rataste ja kanderihmadega kott
sõltub telgi mõõtmetest, kuid üldjuhul mitte rohkem kui viis minutit
erinevat tüüpi võrkseinad, akendega seinad, markiis, lett, vihmaveerennid, ühendusklambrid ja 
ühendusribad mitme telgi liitmiseks

Kerge ja lihtsalt püstitatav kokkupandav pop-up telk kodukasutajale ja väliüritustel kauplejale. 
Saadaval erinevates värvitoonides katetega. Telgi raamiks on kuusnurkne alumiiniumprofi il, 
valikus on ka 40mm profi il.

Telgi katus ja seinad on valmistatud PVC-kattega polüesterkangast, mis on vastupidav, raskesti 
süttiv, vee- ja UV-kindel.

Lisateenusena on telgi kangale võimalik teostada pealetrükki.
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POP-UP TELK SCANDIPRO 40

Komplektis on raam, katus, neli seina, kinnitustarvikute komplekt ja ratastel kandekott. 

Kerge ja lihtsalt püstitatav kokkupandav pop-up telk kodukasutajale ja väliüritustel kauplejale. 
Saadaval erinevates värvitoonides katetega. Telgi raamiks on kuusnurkne alumiiniumprofi il, 
valikus on ka 50mm profi il.

Telgi katus ja seinad on valmistatud PVC-kattega polüesterkangast, mis on vastupidav, raskesti 
süttiv, vee- ja UV-kindel.

Lisateenusena on telgi kangale võimalik teostada pealetrükki.

Raam

Raami liigendid
Telgi kate
Kandekott
Paigaldusaeg
Lisavarustus

kuusnurkne tugevdatud struktuuriga anodeeritud alumiiniumprofi il seinapaksusega 2 mm, raami 
kõrgus reguleeritav  
kõik liigendid on purunemis- ja venimiskindlast nailonsulamist
raskesti süttiv ning vee- ja UV-kindel PU-kattega polüesterkangas, 500D
tugevdatud ehitusega, rataste ja kanderihmadega kott
sõltub telgi mõõtmetest, kuid üldjuhul mitte rohkem kui viis minutit
erinevat tüüpi võrkseinad, akendega seinad, markiis, lett, vihmaveerennid, ühendusklambrid ja 
ühendusribad mitme telgi liitmiseks
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POP-UP TELK SCANDIPRO ULTRA

Komplektis on raam, katus, neli seina, kinnitustarvikute komplekt ja ratastel kandekott. 

Kokkupandavate pop-up telkide tippmudel professionaalsele kasutajale. Telgi raamiks 
on ülitugevast alumiinimumi erisulamist 6005/T5 ümardatud nurkadega kaheksanurkne 
lisasoontega 45x45mm profi il. Neljal küljel asuvad soonekanalid pakuvad eriti tõhusat võimalust 
erineva lisavarustuse kinnitamiseks ja telgi täiendavaks konfi gureerimiseks.

Saadaval erinevates värvitoonides katetega. Telgi katus ja seinad on valmistatud PVC-kattega 
polüesterkangast, mis on vastupidav, raskesti süttiv, vee- ja UV-kindel.

Lisateenusena on telgi kangale võimalik teostada pealetrükki.

Raam

Raami liigendid
Telgi kate
Kandekott
Paigaldusaeg
Lisavarustus

45x45 mm ümardatud nurkadega kaheksanurkne tugevdatud struktuuriga anodeeritud. 4 soontega 
alumiiniumprofi il seinapaksusega 1,4 mm, raami kõrgus reguleeritav  
kõik liigendid on eriti vastupidavast pulbervärvitud valualumiiniumist
raskesti süttiv ning vee- ja UV-kindel PU-kattega polüesterkangas, 500D
tugevdatud ehitusega, rataste ja kanderihmadega kott
sõltub telgi mõõtmetest, kuid üldjuhul mitte rohkem kui viis minutit
erinevat tüüpi võrkseinad, akendega seinad, markiis, lett, vihmaveerennid, ühendusklambrid ja 
ühendusribad mitme telgi liitmiseks
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POP-UP TELK SCANDIPRO PREMIUM 

Komplektis on raam, katus, neli seina, kinnitustarvikute komplekt ja ratastel kandekott. 

Raam

Raami liigendid

Telgi kate
Kandekott
Paigaldusaeg
Lisavarustus

kaheksanurkne tugevdatud struktuuriga anodeeritud alumiiniumprofi il seinapaksusega 2 mm, 
jalaraami kõrgus reguleeritav ühe vajutusega  
kõik liigendid on tugevdatud alumiiniumsulamist, markiisi stabiilsuse tagavad spetsiaalsed 
amortisaatortoed
raskesti süttiv ning vee- ja UV-kindel PU-kattega polüesterkangas, 500D
tugevdatud ehitusega, rataste ja kanderihmadega kott
sõltub telgi mõõtmetest, kuid üldjuhul mitte rohkem kui viis minutit
poolsein

Uudne ja vastupidav pop-up telk Scandipro Premium on kokkupandav ja etteulatuva markiisiga 
profi telk, mis on koostatud Eestis ja sobib hästi põhjamaade vahelduvasse kliimasse ning 
professionaalsele kasutajale. Telgi katus ja seinad on valmistatud PU-kattega polüesterkangast, 
mis on vastupidav, raskesti süttiv ning vee- ja UV-kindel. 

Lisateenusena on telgi kangale võimalik teostada pealetrükki.
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POP-UP TELK SCANDIPRO MINI

Komplektis on raam, katus, neli seina, kinnitustarvikute komplekt ja ratastel kandekott. 

Raam

Raami liigendid
Telgi kate
Kandekott
Paigaldusaeg
Lisavarustus

3-osaline kuusnurkne tugevdatud struktuuriga anodeeritud alumiiniumprofi il seinapaksusega 1 mm, 
raami kõrgus reguleeritav  
kõik liigendid on purunemis- ja venimiskindlast nailonsulamist
raskesti süttiv ning vee- ja UV-kindel PU-kattega polüesterkangas, 500D
tugevdatud ehitusega, rataste ja kanderihmadega kott
sõltub telgi mõõtmetest, kuid üldjuhul mitte rohkem kui viis minutit
erinevat tüüpi võrkseinad, akendega seinad, markiis, lett, vihmaveerennid, ühendusklambrid ja 
ühendusribad mitme müügitelgi liitmiseks

Kerge ja lihtsalt püstitatav kokkupandav pop-up müügitelk kodukasutajale ja väliüritustel 
kauplejale. Saadaval erinevates värvitoonides katetega. Müügitelgi raamiks on kuusnurkne 
alumiiniumprofi il läbimõõduga  40 mm. Raami eripäraks on kolmeosalised jalad, mis võimaldavad 
telgi eriti kompaktselt kokku pakkida. Müügitelk kokkupakituna on telgi kõrgus/pikkus ainult 
105 cm.

Müügitelgi katus ja seinad on valmistatud PVC-kattega polüesterkangast, mis on vastupidav, 
raskesti süttiv, vee- ja UV-kindel.

Lisateenusena on telgi kangale võimalik teostada pealetrükki.

erinevat tüüpi võrkseinad, akendega seinad, markiis, lett, vihmaveerennid, ühendusklambrid ja 
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Pop-up telgid

40 mm HEX

50 mm HEX

2 x 2 m              3 x 3 m                       4 x 4 m                         4,5 x 3 m                               6 x 3 m                       6 m (kuusnurkne)

Raam

Jalaprofiil

Ribide profiil

Raami materjali paksus

Raam

Jalaprofiil

Ribide profiil

Raami materjali paksus

Ribide detailide liigendid

Kattematerjal

Ribide detailide liigendid

Kattematerjal

anodeeritud alumiinium

kuusnurkne, läbimõõt 40 mm

35 x 18 mm

2 mm

anodeeritud alumiinium

kuusnurkne, läbimõõt 50 mm

soontega tugevdatud, 35 x 18 mm

1,8 mm

tipu liigend alumiiniumprofiilist 

nurkade liigen nailonist

PVC-ga kaetud 500D

polüesterkangas

alumiiniumprofiilist 

3 / 6 mm

PVC-ga kaetud 500D

polüesterkangas

     HALL            SININE       ROHELINE        MUST            ORANŽ         PUNANE          VALGE         KOLLANE          BEEŽ









VARJUD



Päikesevarjud varjavad koduaias puhkenurka ning välikohvikus kliente kevadest sügiseni. 
Digitaalne pealetrükivõimalus muudab päikesevarjud pilkupüüdvaks reklaamikandjaks.
Saadaval erinevas suuruses ja mitmekesise kangavalikuga.
HoReCa sektorile pakume aastaringset päikesevarjude ladustamis- ja hooldusteenust.

VASTUPIDAVA KONSTRUKTSIOONIGA 
PÄIKESEVARJUD PROFESSIONAALILE 
JA NÕUDLIKULE KODUKASUTAJALE 
PÕHJAMAISES KLIIMAS KASUTAMISEKS.

PÄIKESEVARJUD
KESKPOSTIGA
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KESKPOSTIGA VARI PREMIUM

Komplektis on raam, kate (kas volangiga või ilma) ja ristjalg. 
Võimalikud suurused on 3 x 3 m, 4 x 4 m, 5 x 5 m

Raam
Masti läbimõõt
Masti materjali paksus
Ribide ristlõige
Ribide materjali paksus
Ribide ja masti ühendus
Kaal (neto)

Avamine
Kate

Raskuskivide komplekt

pulbervärvitud alumiinium
78 mm
2,5 mm
22 x 35 mm
1,5 mm
alumiiniumist südamik
5 x 5 m = 42 kg
4 x 4 m = 31 kg
3 x 3 m = 24 kg
käepidemest üles lükatav
polüesterkangas 250 g/m2, raskesti süttiv, 
vee- ja UV-kindel, volangidega või ilma
3 x 3 m varjule (4 tk 50 x 50 x 5 cm ~100 kg)
4 x 4 m varjule (4 tk 50 x 50 x 9 cm ~200 kg)

Vari Premium sobib kasutamiseks väliüritustel, koduaedades, terrassidel ning välikohvikutes. 
Vari pakub kaitset ilmastikuolude eest, kuid samas ka suurepärast võimalust oma kaubamärki 
pilkupüüdvalt eksponeerida. Vari avaneb lihtsalt, kate on vastupidavast, raskesti süttivast, vee- ja 
UV-kindlast polüesterkangast. Lisaks pakume võimalust tellida erinevat värvi raame ja varjukatte 
alla LED valguslahendust.

Tulekindel kate: mõeldud grilli kohale asetamiseks - kate tulekindlast materjalist (ei sütti leegiga 
põlema). Saadaval kõik mõõdud 3x3, 4x4 ja 5x5 varjudele. Värvus pruun (tumebeež).

pulbervärvitud alumiinium

polüesterkangas 250 g/m2, raskesti süttiv, polüesterkangas 250 g/m2, raskesti süttiv, 
vee- ja UV-kindel, volangidega või ilmavee- ja UV-kindel, volangidega või ilma
3 x 3 m varjule (4 tk 50 x 50 x 5 cm ~100 kg)3 x 3 m varjule (4 tk 50 x 50 x 5 cm ~100 kg)
4 x 4 m varjule (4 tk 50 x 50 x 9 cm ~200 kg)4 x 4 m varjule (4 tk 50 x 50 x 9 cm ~200 kg)
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KESKPOSTIGA VARI ECONOMY

Komplektis on raam, kate (kas volangiga või ilma) ja ristjalg. 
Vali suurus 3 x 3 m, 4 x 4 m, 5 x 5 m

Vari Economy sobib kasutamiseks koduaedades, terrassidel ning väiksemates välikohvikutes. 
Vari pakub kaitset ilmastikuolude eest, kuid samas ka suurepärast võimalust oma kaubamärki 
pilkupüüdvalt eksponeerida.Vari avaneb lihtsalt, kate on vastupidavast, raskesti süttivast, vee- ja 
UV-kindlast polüesterkangast.

Raam
Masti läbimõõt
Masti materjali paksus
Ribide ristlõige
Ribide materjali paksus
Ribide ja masti ühendus
Kaal (neto)

pulbervärvitud alumiinium
60 mm
1,5 mm
30 x 15 mm
1,5 mm
plastsüdamik
5 x 5 m = 42 kg
4 x 4 m = 38 kg
3 x 3 m = 34 kg
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RANNAVARI

Vali suurus 1,8 m
Kate: kate vastavalt kliendi kujundusele

Rannavari pakub suurepärast võimalust oma kaubamärgi eksponeerimiseks ning kaitset 
päikese eest. Digitaalne pealetrükk on kõrge UV-kindlusega. Raam on valmistatud kvaliteetsest 
pulbervärvitud terasest, alus plastikustm kattematerjal polüesterkangast. Vari on mugavalt avatav 
nupule vajutusega, kaldpööratav.

Läbimõõt
Raam
Post
Ribid
Alus
Avamine
Kaal

1,8 m
pulbervärvitud teras
ø 25 mm, ø 20 mm
ø 8 ribi, ø 3,8 mm
plastik
surunupp
5 kg



Segava keskpostita päikesevarje on mugav kasutada nii koduterrassil, kui kitsal linnatänaval. 
Päikesevarjud on saadaval erinevas suuruses ja kangavalikuga, kontrastse ja pilkupüüdva 
pealetrükivõimalusega.

KÜLJEL ASETSEVA TUGIPOSTIGA TUGEVA 
KONSTRUKTSIOONIGA PÄIKESEVARJUD, 
MIS VÕIMALDAVAD VARJUALUST ALA 
VABALT KASUTADA.

PÄIKESEVARJUD KÜLGPOSTIGA
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KÜLGPOSTIGA VARI SCANDIPRO ULTRA SA
3 X 3 M / 3 X 4 M

Komplektis on raam, kate ja ristjalg. 

Raam
Masti ristlõige
Masti profi ili paksus
Ribide ristlõige
Ribide materjali paksus
Kaal (neto)

Avamine
Muud funktsioonid
Kate

Päikesevari Scandipro Ultra SA sobib kasutamiseks väliüritustel, koduaedades, terrassidel ning 
väli-kohvikutes. Vari pakub kaitset ilmastikuolude eest, kuid samas ka suurepärast võimalust oma 
kaubamärki pilkupüüdvalt eksponeerida. Vari avaneb lihtsalt, kate on vee ja - UV kindel, vastupidav, 
raskesti süttiv polüesterkangas.

puiduimitatsiooniga alumiinium
93 x 93 mm
3 mm
17 x 35 mm
1,2 mm (ribide sees tugevdus)
3 x 3 m = 55 kg
3 x 4 m = 60 kg
vändast avatav
360 kraadi pööratav ümber oma telje
polüesterkangas 360 g/m2, vee - ja UV 
kindel, raskesti süttiv, ilma volangita
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EKSKLUSIIVSED FIM VARJUD

Elegantsed ja vastupidavad päikesevarjud Itaalia tootjalt FIM. Valikus on nii erinevates mõõtudes 
kui ka erinevatest kattematerjalidest valmistatud varje, mis on kinnitatud külgpostile, hõlpsalt 
avatavad ja kaldpööratavad.

Tutvu FIM tootevalikuga www.fi m-umbrellas.com/prodotto/.
Täpsem tehniline informatsioon on leitav www.fi m-umbrellas.com/site/download.
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UMBROSA VARJUD

Päikesevari Parafl ex on suurepärane võimalus luua omale varjualune kuhu iganes soovid. Tänu 
unikaalsele ja patenteeritud süsteemile ei vaja vari raskeid aluskive ega keskposti. Varju on võimalik 
kinnitada hoidjasse külgpostile või seinale, võimalus kallutada soovitud suunas, igal ajal lihtsalt 
sulgeda, hoidjast eemaldada ning ladustada. Parafl ex varju karkass on valmistatud alumiiniumist ja 
roostevabadest detailidest, kõik plastmassosad on UV-kindlad.

Umbrosa muu tootevalikuga tutvu www.umbrosa.be/en.



Markiis kaitseb rõdul või terrassil päikese, vihma ja tuule eest, olles samas ka 
kujunduselement. Valikus olevad markiisid on täiskassettmarkiisid, s.t kinnises asendis katab 
pulbervärvitud alumiiniumist kassett katteriide täielikult, kaitstes seda niiskuse, mustuse 
ja pleekimise eest. Markiisid on kallutatavad, täisautomaatsed ning komplektis sisaldub ka 
kaugjuhtimispult.

MARKIIS KAITSEB TEID RÕDUL
VÕI TERRASSIL PÄIKESE, VIHMA JA 
TUULE EEST, LISAKS TEIE MÖÖBLIT JA 
TAIMI ANDES MAJALE UUE JA MEELDIVA 
VÄLJANÄGEMISE.

MARKIISID
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TÄISKASSETTMARKIIS

Komplektis on alumiiniumraam, LED valgustuskomplekt, puldiga juhitav mootor, veekindla PU-
kattega ja UV-kindel akrüülkangas ja kinnituskomplekt seinale. 
Vali suurus 3 x 2,5 m, 3,5 x 3 m, 4 x 3 m, 4,5 x 3 m, 5 x 3 m, 5,5 x 3 m

Varustus

Komplektis
Kaldenurk
Raami värv

pulbervärvitud täisalumiiniumist kassett ja liigendid, mootor, veekindla PU-kattega ja UV-
kindel akrüülkangas, kanga kaal 280 g/m²
seinakinnitused, LED valgustus ja kaugjuhtimispult
seadistatav 5 kuni 35 kraadi (langus 3 m kohta kuni 50 cm)
valge või hall

Valikus on nii halli kui valge värvusega raamid, lisaks on võimalik valida kangas rohkem kui 120 
erineva värvitooni seast.



Peotelgid (ehk paviljontelgid) sobivad üritusteks, väiksemaks töökojaks, suviseks jõusaaliks, 
spordikohtunike tööruumiks, rannakohvikuks jne. Peotelk vali kindlasti ekspertide käest - meil 
on kogemust alates aastast 2002!

PEOTELKIDE MÜÜK. PEOTELK ON 
PARIMAKS VALIKUKS, KUI VAJAD 
KORRALDATAVALE ÜRITUSELE 
STABIILSET, TUGEVAT JA PÜSIVAT 
TELGILAHENDUST!

PEOTELGID
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PAVILJONTELGID

Paviljontelgid on parimaks valikuks, kui soovid stabiilset, tugevat ja püsivat telgilahendust. 
Saadaval erinevates värvitoonides. 

Mõõdud:
Laius
Pikkus
Seina kõrgus

alates 4,0 kuni 8,0
alates 4,0; pikendatav piiramatult
võimalik erimõõdud, seina standard kõrgus 2,5 m

Telgi karkass on valmistatud alumiiniumprofi ilidest ning katusekonstruktsioon ja lisakinnitused 
terasest. Katus ja seinad on valmistatud vastupidavast PVC-kangast. Saadaval ka läbipaistvad ja 
akendega seinad. Telgi seinad liiguvad rippsiinidel ning on vajadusel eemaldatavad.
Valmistatakse vastavalt tellija soovile EL-is.
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STAR PEOTELGID

Mudel: ühemastiline, kahemastiline 
Vali suurus: 14 m, 16 m, 6 m, 8 m, 10 m, 12 m 

Mast

Komplekt

alumiinium
69,5 mm – 2,5 mm 
76,0 mm – 3,0 mm
mast/mastid, katus, seinad (võimalik komplekteerida koos akendega), kandekott, 
maapiigid

Star peotelgid sobivad juhul, kui korraga on vaja ära katta suur ala. Star peotelgid on kiiresti 
paigaldatavad, unikaalsed ja silmatorkavad. Valikus on nii ühe- kui kahemastilisi Star telke. 
Kattematerjal on veekindel, raskesti süttiv, UV-kindel ja mustust tõrjuv polüesterkangas, mis on 
kaetud PVC-kihiga.
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PEOTELGID

Peotelgid moodustavad nii vihmase- kui ka päikesepaistelise heitliku ilma puhul ürituste jaoks 
ideaalse ja turvalise keskkonna – seda nii era- kui ka fi rmaürituste jaoks. 

Pakume telke paljudes erinevates mudelites, suurustes ja kujunduses.

Olenemata valitud telgi suurusest, saate alati oma investeeringu eest maksimaalselt väärtust - ja 
lisaks veel toote, mida on lihtne kokku panna, paigaldada, kasutada, lahti võtta ja hoiustada. 

Paljud pakutavad telgid on alates 2020 aastast varustatud Velcro sulguriga, mis tagab uste 
kinnitamise ja külgseinte tihedaima kinnituse, nii, et Teie külalised ei tunne peo või ürituse ajal mingit 
tuuletõmmet ega külma õhku. 

Soovi korral pakume peotelkidesse ka täiendavaid küttelahendusi (erineva võimsusega kiirgurid).

Meie poolt pakutavad telgid on tugeva PVC 
kattega ning sobivad suurepäraselt erinevate 
väliürituste (nt. sünnipäevade, pulmade, 
aiapidude ja fi rmaürituste) läbiviimiseks. 

Telgid on üldjuhul valget värvi. 

Kuumemate ilmade korral on võimalik 
telgi seinad eemaldada ning kasutada 
peotelki lihtsa katusealusena päikese eest 
kaitseks.
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TÄISPUHUTAVAD TELGID

Täispuhutavad telgid koos integreeritud pidevalt töötava kompressoriga on kiire ja mugav 
võimalus kombineerida funktsionaalsus ja reklaam, võimaldades katta vähese vaevaga suure 
ala. 

Baasmudeli komplektis sisaldub: telgi täispuhutav korpus koos katusega, 4 või 6 teisaldatavat 
tõmblukkudega külgseina (vastavalt jalgade arvule), tootesisene pideva töörežiimiga kompressor, 
kinnitusnöörid ja -vaiad, transpordikott ja kasutusjuhend. Kattematerjal on veekindel, raskesti süttiv, 
UV-kindel ja mustust tõrjuv polüesterkangas, mis on kaetud PVC-kihiga. Kliendi soovil on võimalik 
teha ka erikujulisi lahendusi.
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Star-telgid

Lido-tüüpi telgid

Täispuhutavad telgid

10 m 5 m

5 
m

A

H2 H2

H1 H1

B

B

C

STANDARD SUURUS (m2)

MÕÕDUD

A

B

C

H1 max

H2

Kaal (kg)

Kuppeltelk 4 jalaga

Kuppeltelk 6 jalaga

Klassikaline telk 6 jalaga

16

4000

4000

5650

2400

950

~142

25

5000

5000

7070

2400

1150

~170

24

4000

6000

2400

950

~250

32

4000

8000

2400

950

~270

40

5000

8000

2400

1150

~285

50

5000

10000

2400

1150

~300

72

6000

12000

2400

1150

~320

Välismõõdud

5 m x 5 m

Välisläbimõõt

8 m

6,3 m

Kõrgus

4 m

4,5 m

4,2 m

Kaal

~25 kg

~45 kg

~35 kg

Kasulik pindala

~20 m2

~35 m2

~24 m2
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KÕRGSURVEL TÄISPUHUTAVAD TELGID

Kõrgsurvel täispuhutavad telgid ilma pidevalt töötava kompressorita on kiire ja mugav võimalus 
kombineerida funktsionaalsust ja reklaami, võimaldades katta vähese vaevaga suure ala. Lisaks 
ei piira telgi kasutamist elektri kasutamise vajadus, ka on telgi konstruktsioon mõnevõrra vähem 
massiivsem kui tavalise, kompressorit vajava telgi puhul.

Baasmudeli komplektis sisaldub: telgi täispuhutav korpus koos katusega, 4 teisaldatavat 
tõmblukkudega külgseina, pump, kinnitusnöörid ja -vaiad, transpordikott ja kasutusjuhend. 
Kattematerjal on veekindel, raskesti süttiv, UV-kindel ja mustust tõrjuv polüesterkangas, mis on 
kaetud PVC-kihiga. Lisavarustusena võimalik tellida markiisid või hoopiski täisdigitrükk!











PVC HALLID



Kui otsid endale kaarhalli, viilhalli, angaari või laohalli, siis vaata kindlasti PVC-halli poole, millel on 
väga palju eeliseid. PVC hallide ja kaarhallide müük Tentestis, meil on kogemusi alates aastast 2002!

Tööstuslike PVC hallide valikus on nii täis PVC-kattega kui ka PVC-kangast katuse ja 
profi ilplekist seintega hallid, mida on võimalik paigaldada nii asfaldile kui tihendatud killustikule 
ning mille püstitamiseks ei ole vaja teha suuremaid ettevalmistustöid. Kui sind huvitavad PVC 
hallide ja viilhallide hinnad, siis kirjuta meile ja me leiame sulle parima lahenduse!

Kerghallide valikus on erinevate mõõtmetega lihtsamad PVC kattega tsingitud terasraamil 
hallid, mida saab kasutada nii väiksemate sõiduvahendite kui erineva tehnika ladustamiseks ja 
on lihtsalt paigaldatavad peaaegu igasugusele pinnasele.

KUUMTSINGITUD TERASKARKASSIL 
JA PVC-KATTEGA HALLID ON PARIM 
VÕIMALUS LAO- VÕI TOOTMISPINNA 
LAIENDAMISEKS.

PVC HALLID
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TÖÖSTUSLIK HALL

Kui viilhall, kaarhall, angaar või PVC-hall on sinu otsingus, siis parima lahenduse lao- või 
tootmispinna laiendamiseks leiad meilt.

Kuumtsingitud teraskarkassil ja PVC-kattega hallid on 
parim võimalus lao- või tootmispinna laiendamiseks.
Valikus on hallid nii täis PVC-kattega, PVC-kangast katuse 
ja profi ilplekist seintega kui ka kiviplokkidest  seintega 
puistainehallid, mida on võimalik paigaldada nii asfaldile kui 
tihendatud killustikule ning mille püstitamiseks ei ole vaja 
teha suuremaid ettevalmistustöid. PVC-hallide suurimaks 
eeliseks on segavate tugisammaste puudumine halli 
keskel. PVC-halli kasutusiga on kogemuslikult 20+ aastat.

Halli karkass on poltühendustega kuumtsingitud terasest. 
Kuumtsingitud teraskonstruktsioon (standard BS/IS EN 
1SO 1461) on vastupidav korrosioonile pika aja vältel. 

PVC-halli katus on valgest ning läbikumavast PVC-kattest, 
mistõttu vajab hall päeval vaid vähest lisavalgust. Halli 
seinte PVC-katte materjal on tihedusega 900 g/m2 ning 
kuulub tulekindlusklassi Bs-2, d0.

Üleni PVC-kattega halli edasiarendusena pakume 
terasest profi ilplekiga kaetud seinte ja PVC-kangast 
katusega kombineeritud halle (viilhall, kaarhall, angaar, 
PVC-hall).

Projekt kohandatakse vastavalt tellija vajadustele, võimalik on valida ka uste asukohta, tüüpi (lükand- 
või voldikuksed) ja suurust, viimased varustatakse vajadusel automaatikaga.

PVC-hallide kasutusvaldkonnad:
• Laod     • Maneežid     • Rasketehnika garaažid     • Tootmishooned
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KERGHALL

Saadaval erinevad suurused (raamid laiusega alates 1 meetrist kuni 9 meetrini ja pikkusega kuni 
20 meetrit)

PVC kattega ja kuumtsingitud toruraamil kerghallid sobivad ajutiseks või pikaajaliseks varjualuseks nii 
haagissuvilatele, matkaautodele kui veesõidukitele.







MÖÖBEL JA 
LISAVARUSTUS



50

www.tentest.eewww.tentest.ee

PVC ERILAHENDUSED

Valmistame kliendi poolt soovitud mõõtudele ja kujundusele vastavaid laokardinaid, spordisaalide ja 
tootmisruumide vahekardinaid, konteinerikatteid, telgikatteid, kioskikatteid, varikatuseid, lavakatteid, 
basseinikatteid, katteid laevadele, reklaamloosungeid ja palju muud mida PVC kangast saab 
valmistada. Piiriks on ainult tellija fantaasia.

Kasutame kvaliteetset ajale, kliimale ja valgusele vastupidavat Saksa fi rma Mehler Haku PVC kangast 
ning Franz Miederhoff OHG kinnitusdetaile.
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FESTIVALIMÖÖBEL

Valikus on klassikaline Saksamaal toodetud festivalimööbel erinevate väliürituste korraldamiseks. 
Mööblile on võimalik teostada pealetrükki või graveeringut. Festivalimööbel sobib ka professionaalseks 
kasutamiseks.

Mööbli kvaliteedi tagab euroopas kasvanud kvaliteetsest okaspuiduidust liimpuitkilbi kasutamine ning 
vastavus Saksamaa normidele kilbi paksuse ja tugevuse osas.

Suurema koguse transportimiseks ja hoiustamiseks pakume vastavat konteinerit.

Komplektis sisaldub: üks laud + kaks pinki
Laua mõõdud: 220 x 50 x 2,4cm
Laua mõõdud: 220 x 70 x 2,4cm

Pingi mõõdud: 220 x 25 x 2,8cm
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KOKKUPANDAV MÖÖBEL 

Valikus on kokkupandav välimööbel, mis on mugav lahendus erinevate ürituste korraldamiseks ja 
sobiv lisavarustus meie poolt pakutavatele telkidele. Kokkupandav mööbel võtab vähe ruumi ning 
seda on mugav transportida sõiduauto pagasiruumis.

Komplektis sisaldub:
Laud - 1 tk.
Toolid - 4 tk.

Laua mõõdud: 183 x 74 x 73 cm
Laua mõõdud: 123 x 61 x 74 cm

Tooli mõõdud: 45 x 46 x 87 cm
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REKLAAMLIPUD, RANNALIPUD 

Reklaamlipud ja rannalipud on kiirelt paigaldatavad, silmapaistvad ja efektne võimalus oma toote, 
teenuse või kaubamärgi esitlemiseks.

Omadused:
Valikus erinevad suurused ja kujud.
Ühe- või kahepoolse pealetrükivõimalusega reklaamlipud ja rannalipud.

Komplektis sisaldub:
alumiiniummast
lipukangas ühe-/kahepoolse trükiga
ankur maasse kinnitamiseks
mugav kandekott

Lisavõimalused:
vee-/liivakotti jalaraskuseks või ristjalg reklaamlipu/rannalipu kasutamiseks sisetingimustes.









RENT JA LISATEENUSED
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TÄISTEENUSRENT VARJUDELE 

UUDISENA pakume professionaalsete keskpostiga päikesevarjude täisteenusrenti miinimum-
kestvusega 1 aasta.

Antud teenus on mõeldud individuaalsust soovivale kliendile, kes ei soovi ennast siduda ühegi 
kaubamärgi poolt bränditud terrassivarjudega, vaid soovib oma logodega või siis neutraalset 
standarkattega varju (värvitoonid: beež, pruun, valge).

Pakume murevaba teenust – ühtse fi kseeritud kuumaksega on Sul hooaja jooksul garanteeritud 
korras ja hooldatud vari, pole muret hooajavälise hoiustamise, transpordi ega paigaldusega – kui 
varjuga midagi juhtub saavad mured operatiivselt lahendatud.

Kõige olulisem - ei pea tegema korraga suurt väljaminekut ja investeerima suuremat summat raha 
varjude kohesele väljaostmisele.

Täisteenusrent sisaldab:
•  Standard- või trükitud kattega varju
•  Kevadel transport ja montaaž objekile
•  Sügisel demontaaž ja transport hoiustamisele
•  Hoiustamine talveperioodil 6 kuud
•  Varju täishooldus (raami pesu, raami remont)
•  Varjukatte pesu

Teeme Teile personaalse pakkumise sõltuvalt objekti 
iseärasustest ja varjude kogusest.

•  Sügisel demontaaž ja transport hoiustamisele•  Sügisel demontaaž ja transport hoiustamisele

•  Varju täishooldus (raami pesu, raami remont)

Teeme Teile personaalse pakkumise sõltuvalt objekti Teeme Teile personaalse pakkumise sõltuvalt objekti 
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TELGI RENT 

Pop-Up telk Scandipro

Pop-Up telk 3x3m on lihtsalt ja kiiresti paigaldatav toode, mis sobib kasutamiseks väikestel 
üritustel, laatadel kas siis müügipunktina, kauba hoiustamiseks või ka tavalise telgina/varjualusena 
kasutamiseks koduaias.

Kokkupanduna on telk väga kompaktne ning mahub ka sõiduautosse. 

Komplekteerituna on telk ratastel transpordikotis. 

Telki on võimalik kinnitada maa külge kas vaiadega või asfaldile spetsiaalsete jalaraskustega.

NB! Telgi seinad on ilma akendeta, mitte läbipaistvad.

Mõõdud:
Suurus:
Värvus:
Seina kõrgus:

Rendikomplekti kuulub:

Rendihinnale lisandub:

3x3m
must
reguleeritav

Telgi raam
Telgi katus (kangas)
Telgi seinad (4 kinnist seina)
Kinnitustarvikud (rihmad ja vaiad)
Transpordikott

Käibemaks
Paigaldustasu (tellimise korral)
Transporditasu (tellimise korral)
Jalaraskused (tellimise korral valikus 15kg või 30kg)
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VARJU RENT ÜRITUSTELE 

Pakume ürituse korraldamiseks rendivarjusid mõõtudes 3x3 ja 4x4.

Paigaldus ja transport kokkuleppel.



61

www.tentest.ee

LISATEENUSED 

Remondi- ja hooldustööd HoReCa sektorile

Teostame remondi- ja hooldustöid HoReCa sektoris kasutatavale inventarile ja seadmetele:
•  külmikud
•  lahtise toodangu müügiseadmed
•  päikesevarjud, pop-up telgid, peotelgid, paviljonid

Pakume:
•  seadmete remonti ja hooldust objektil või hoolduslaos
•  seadmete ja inventari vedu objektilt hoolduslattu ja tagasi
•  inventari hoiustamist väljaspool hooaega
•  inventari puhastamist ja pesu

Hooldustehnikud asuvad Tallinnas, Rakveres, Tartus ja Pärnus.





TRÜKK
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REKLAAMTRÜKK, DIGITRÜKK VARJUDELE JA 
POP-UP TELKIDELE 

Pakume reklaamikandjatena kasutatavatele telkidele ja varjudele digitrükki ja termotrükki.

DIGITRÜKK
Pakume võimalust trükkida erinevaid sõnumeid nii telgi- kui varjukatetele. Digitaalne neljavärvitrükk 
(digitrükk) võimaldab kanda soovitud kujutise kogu telgi või varjukatte pinnale. Parim valik, kui soovite 
esitleda reklaamisõnumit, ettevõtte logo või kaubamärki suurelt ja pilkupüüdvalt.

TERMOTRÜKK
Termotrükk on sobiv valik väiksemate kujutiste kandmiseks katete pinnale, võimaldades samas 
paigaldada ka keerulise kujundusega logo või isegi foto, trükitava ala pind on sellisel juhul kuni 1 m2.
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