
 
Kadertent met aluminium frame  
 
Afmetingen : 

- Spanbreedte : van 6 tot 30 m. 
- Lengte: onbeperkt 
- Spanafstand : 5 m. 
- (mogelijkheid afmetingen op maat te krijgen) 

 
Breddte van de structuur [m] 6 8 10 12 15 20 25 30 
Zijwandhoogte [m] 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 / 3 2,40 / 3 3 3 
Nokhoogte [m] 3,80 4,15 4,40 4,80 5,40 / 6 7 / 7,60 8  
Aantal en doorsnede van de 
profielen tussen 2 portieken 

3 
(ø80/3) 5 (ø80/3) 5 (ø80/3) 5 (ø80/3) 7 (ø80/3) 5 (120x78) 

4 (ø80/3) 
5 (120x78/3) 

4 (ø80/3)  

Doorsnede van de 
grondbalken  [mm] 60x40/2 60x40/2  60x40/2  60x40/2  60x40/2  60x40/2  60x40/2 60x40/2 

Spanafstand [m] 5  5  5  5  5  5  5 5 
Doorsnede van de profielen 
tussen 2 portieken als zijkant  
schuifzeilen  [mm] (in plaats 
van 2 ronde profilen ø 80/3 
mm ) 

68x68/3 68x68/3  68x68/3  120x78/3 120x78/3 120x78/3  120x78/3 120x78/3 

 
 
Tentframe : 

- Anodiseerde aluminium portieken met 4 gleuven. 
- Opbouwen van de portieken op de grond: de profielen worden in galvaniseerde stalen hoeken 

geschuift.  
- Zonder bouten, alle koppelstukken worden met pennen en stiften handhaft. 
- De portieken zijn door aluminium profielen en door galvaniseerde stalen grondbalken met elkaar 

verbonden. 
- Met windverbanden (kabels) 

 
Tentdoeken : 

- Daken, gevels en zijwanden uit geplastificeerde polyester doek 650 gr/m² - NF M2 en Din 4102 B1 
vlamdovend.  

- Versterkingsdoeken onde alle buizen en in de hoeken. 
- Zeer vlugge en waterdichte montage. 
- Opening in 4 zijwanden met 1 ritssluiting. 
-  Vervoerhoezen met 4 draaggrepen (voor dak - en zijwanden). 
-  

Kwaliteit en waarborg van onze kadertenten : 
- 5 jaren waarborg tegen constructiefouten op de aluminium frame. Schade ten gevolg van verkeerde 

manipulatie, ongevallen en/of hevige storm zullen door deze waarborg niet gedekt worden. 
- Alle onze tenten zijn in samenwerking met een studiebureau gerealiseerd en beantwoorden aan 

veiligheidsnormen van AIB Vinçotte en van CTS voor Frankrijk.  
- Onze tenten worden volledig in onze werkplaatsen van Lontzen gebouwd. Schreiber is in staat 

zeer snel te reageren (=herstellingen of vervangen) mocht er een onderdeel beschadigd zijn 
wat ook de oorzaak ervan mag zijn. 

- We beschikken over vele referenties waarbij Gemeenten, Staat & Provinciale organismen, …. 


