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ULTIMATE PROMOTION
PARTNERS EUROPE
AERO TENT

Voor al uw promotie en evenementen. Al 30 jaar dé tenten 
leverancier van Europa.

Quick Folding Tent



INLEIDING
UPPE

In deze brochure treft u onze kernproducten aan. Uiteraard kunnen wij u ook 

voorzien van beurscounters, windborden etc. alles wat u maar nodig heeft voor 

uw promotie c.q. reclame. 

Neem ook daarvoor graag contact met ons op!
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AERO TENT
UPPE

Door bijna 30 jaar ervaring zijn we in staat om een mooie kwalitatieve serie blaastenten aan te bieden, die echt onderscheidend zijn. 
Uiteraard met ons kenmerk; de best haalbare kwaliteit tegen een zeer faire prijs.  De korte betrouwbare levertijden zijn een ander 

kenmerk waarin we ons onderscheiden. We leveren elke maat gepersonaliseerde Aero tent binnen 20-25 werkdagen.

Voor meer informatie over UPPE aero tent:
bekijk de website of vraag naar de AERO TENT brochure!

3 meter x 3 meter
(300 mm x 300 mm) 

4 meter x 6 meter
(400 mm x 600 mm) 

5 meter x 5 meter
(500 mm x 500 mm) 

De gekozen structuur met verwisselbare daken, afneembare tubes, een scala aan optionele wanden, banners, luifel en tunnel delen 
in een wijde range van maten maken onze Aero tenten ideaal om te herontwerpen en te blijven gebruiken als veelzijdig flexibel pre-

sentatie middel.
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De daken, wanden, banners, luifel en 
tunneldelen kunnen geheel in uw huisstijl

geprint worden. De wanden zijn zowel 
enkelzijdig als dubbelzijdig bedrukt 

leverbaar.

Wanneer niet in gebruik is het een 
compact pakket dat in een personen 

auto eenvoudig vervoerd kan worden. 
Binnen ca 5. min. met handpomp of 

elektrische pomp op te blazen.  
 

6 meter x 6 meter
(600 mm x 600 mm) 

7 meter x 7 meter
(700 mm x 700 mm) 

8 meter x 8 meter
(800 mm x 800 mm) 

02



MATEN AERO TENT
UPPE



AERO TENT WANDEN
UPPE

01
Geheel full color bedrukte wand (keuze 

voor print aan binnen- of buitenzijde)

02
Geheel fc dubbelzijdig bedrukte wand 

(prints per kant mogen variëren)

03
Wand met venster en met full color print 

(print op buitenzijde)

04
Wand met deur en met full color print 

(print op buitenzijde)

05
Luifel met full color print

RS
De wanden worden aan het dak beves-
tigd d.m.v. een hoogwaardige ritssluiting.



AERO TENT TUNNER VERBINDING
UPPE

01 02 03

Alle UPPE Aero Tenten kunnen aan elkaar gekoppeld worden d.m.v. tunneldoeken, full color gedrukt zodat uw artwork en 
uw ontwerp de maximale uitstraling genieten. 

Zelfs wanneer u een 3m model met een 6m model wilt verbinden is er een passend doek beschikbaar.
Deze verbindingsdoeken worden aan de Aero tent daken bevestigd d.m.v.hoogwaardige ritssluitingen. 

 



COMBINATIES EN UITBEREIDING
UPPE

Enkele voorbeelden van hoe u de aerotenten kunt combineren en 
uitbereiden met onze separate delen.



01. Rol Trolley

02. Electrische pomp 

03. Hand pomp

04. Gewicht zakken voor tent 
(water vulbaar)

05. Gewicht zakken voor wanden 
(water vulbaar)

06. Reparatie set

07. Set haringen met scheerlijnen

AERO TENT ACCESSOIRES
UPPE



AERO TENT
UPPE

De eenvoudige oplaasbare tenten.



PRODUCTSPECIFICATIES
UPPE



FRAME EN STOF
UPPE

C:050/M:025/Y:000/K:087
R:016/G:024/B:032

UPPE BLACK C

C:084/M:049/Y:000/K:000
R:034/G:115/B:185

UPPE BLUE 299 C

C:000/M:000/Y:000/K:000
R:225/G:225/B:225

UPPE WHITE

C:009/M:100/Y:076/K:002
R:213/G:000/B:050

UPPE RED 199C 

C:040/M:026/Y:027/K:006
R:162/G:170/B:173

UPPE GREY 429C

Al deze kleuren zijn geschikt voor pootframeafdekking, PVC-pootbodem, luifel, luifel en muren. Als u deze standaardkleuren gebruikt, zijn 
er geen afdrukkosten.

En voor andere kleuren, als de hoeveelheid groot is, kunnen we helpen om de kleur aan te passen om de afdrukkosten te verlagen.

De UPPE Aero-tent heeft twee frame-opties om op te blazen. 
We gebruiken de volgende materialen en (kleuren) stoffen.

4 INFLATIE
Geen middenzak, vervangen door een aluminium bout

Vier poten zijn gescheiden
Het moet worden opgeblazen uit 4 pootdelen.

1 INFLATIE
Geen middenzak, vervangen door een aluminium bout.
Het moet een keer worden opgeblazen, alle poten zijn 

verbonden door rubberen buizen.

01 02
01.

02.

03.

04.

05.

06.

Canopy: 400D Dacron

Zipper cover: 400D Dacron

Leg fabric: 250D Dacron

Bladder: TPU bladder

Leg PVC:  0.45mm PVC tarpaulin

Walls: 400D Dacron



VAN ONTWERP NAAR PRODUCTIE
UPPE

01

2D ontwerp template

02

3D ontwerp display

03

Uw custom Aero tent



AERO TENT PROCESS
UPPE

01

PRINTEN

02

SNIJDEN

03

NAAIEN

04

WATERPROOF TAPE 
LIJMEN

05

BINNEN TPU-BLAASLASSEN

06

GEHELE TENT IN ELKAAR 
ZETTEN

07

24 UUR VOOR VERZENDEN 
TESTEN

08

INPAKKEN EN VERZENDEN



AERO TENT OPBOUWEN
UPPE

01

Geheel full color bedruk-
te wand (keuze voor print 
aan binnen- of buitenzij-

de)

02

Geheel fc dubbelzijdig 
bedrukte wand (prints 

per kant mogen variëren)

03

Wand met venster en 
met full color print (print 

op buitenzijde)

04

Geheel full color bedruk-
te wand (keuze voor print 
aan binnen- of buitenzij-

de)

05

Geheel fc dubbelzijdig 
bedrukte wand (prints 

per kant mogen variëren)

06

Wand met venster en 
met full color print (print 

op buitenzijde)

07

Geheel full color bedruk-
te wand (keuze voor print 
aan binnen- of buitenzij-

de)

08

Geheel fc dubbelzijdig 
bedrukte wand (prints 

per kant mogen variëren)

09

Wand met venster en 
met full color print (print 

op buitenzijde)

10

Geheel full color bedruk-
te wand (keuze voor print 
aan binnen- of buitenzij-

de)

11

Geheel fc dubbelzijdig 
bedrukte wand (prints 

per kant mogen variëren)

12

Wand met venster en 
met full color print (print 

op buitenzijde)



AERO TENT AFBREKEN
UPPE

05

Geheel full color bedruk-
te wand (keuze voor print 
aan binnen- of buitenzij-

de)

06

Geheel fc dubbelzijdig 
bedrukte wand (prints 

per kant mogen variëren)

07

Wand met venster en 
met full color print (print 

op buitenzijde)

08

Geheel full color bedruk-
te wand (keuze voor print 
aan binnen- of buitenzij-

de)

01

Geheel full color bedruk-
te wand (keuze voor print 
aan binnen- of buitenzij-

de)

02

Geheel fc dubbelzijdig 
bedrukte wand (prints 

per kant mogen variëren)

03

Wand met venster en 
met full color print (print 

op buitenzijde)

04

Geheel full color bedruk-
te wand (keuze voor print 
aan binnen- of buitenzij-

de)



01 Wanneer je de tenten hebt 
ontvangen die over zee of door 
de lucht zijn verzonden, 
controleer dan eerst de 
pakketten. Om te zien of de 
door u bestelde accessoires 
correct zijn zonder fouten en 
gebreken.

CHECK

TIPS EN WAARSCHUWINGEN
UPPE

02 Wanneer u of uw klant de tent 
gebruikt, zorg er dan voor dat 
ventielen en overdrukventielen 
niet uit de gaten van het 
buisweefsel vallen. (Mocht dit 
gebeuren: stel ze dan opnieuw 
in met het klittenband. )

VENTIELEN 03 Wanneer u de tent opblaast, 
zorg er dan voor dat de ruimte 
groot genoeg is voor de tent en 
strek het frame zo plat mogelijk 
uit (zorg ervoor dat de buis niet 
draait). Houd scherpe 
voorwerpen op afstand. Leg (als 
mogelijk) een mat op de vloer 
kunt leggen om de tent te 
beschermen tegen schuren met 
de vloer. 

OPZETTEN 04 Wanneer u de tent buiten opzet, 
gebruik dan zand / waterzak-
ken, stokken en touw om de 
tenten goed te verankeren, de 
grote tenten kunnen niet 
worden gebruikt zonder touwen 
en stokken.

VERANKEREN



SPIDER TENT
UPPE

Wilt u graag een mooie opblaastent inzetten in een grote maat?
Kies dan voor de UPPE Spidertent, met het sterke dubbele blaasframe. 

Voor een grote maat en voor gebruik in winderige omstandigheden kies 
dan altijd voor het dubbele blaasframe van de UPPE Spidertent ipv van 

het enkele blaasframe van de UPPE Aerotent. 

Voor indoorgebruik kunt u uiteraard ook de grote Aerotent van 6x6m of 
8x8m kiezen, maar zodra u afhankelijk bent van 

weersomstandigheden adviseren wij altijd vanaf 6x6m voor de sterke 
Spidertent te kiezen.

4 meter x 4 meter
(400 mm x 400 mm) 

6 meter x 6 meter
(600 mm x 600 mm) 

8 meter x 8 meter
(800 mm x 600 mm) 

10 meter x 10 meter
(1000 mm x 1000 mm) 

DBE



SPIDER TENT
UPPE

De grootste eenvoudige oplaasbare tenten.



INFLATABLES
UPPE

UPPE kan voor u ook finishbogen maken in verschillende maten en uitvoerin-
gen, maar daarnaast kan elk soort inflatable gemaakt worden om uw product 

extra uit te lichten op een evenement.

U geeft ons uw wensen of ideeën door en wij gaan deze voor u uitwerken. We 
kijken naar uw doel, budget en de daarbij maximaal haalbare exposure zodat 

wij uw wensen optimaal kunnen realiseren.  



01. Duwboot 42

02. 3991 CE Houten 

03. The Netherlands

04. + 31 (0) 345-56 87 97

05. contactus@uppe.nl

06. www.quickfoldingtent.nl

CONTACT
UPPE

Heeft u nog een vraag over de UPPE aero tent of UPPE spider tent? 
Neem dan contact met ons op via onze gegevens. Of gebruik het 
contactformulier op onze website. Wij nemen na ontvangst contact met u op.

Quick Folding Tent

ULTIMATE PROMOTION
PARTNERS EUROPE


