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Практични, луксозни, иновативни



Шатрите Мастъртент предлагат система от преноси-
ми галванизирани, устойчиви на корозия стоманени 
плочи за максимална стабилност, които могат да се 
поставят една върху друга, за да се увеличи още по-
вече стабилността. За подсигуряване на шатрите и 
максимизиране на стабилността се използва високо-
качествено професионално подсигуряващо закреп-
ване с регулируема скоба. Металната конструкция, 
подсигуряваща покрива също служи като аксесоар 
за поставяне на знамена и банери. Това предоставя 
допълнително рекламно място и прави вашето лого 
видимо от разстояние.

Материалите, от които са изработени шатрите Мастъртент, са ветро- и 
водоустойчиви, устойчиви на скъсване, пожароустойчиви и устойчиви 
на плесен, съгласно TUV сертификат, спецификации по ISO и Европей-
ските стандарти. Уникалната свързваща система е патентована, като 
цялата конструкция е изработена от алуминий, за да се гарантира 
здравина и запазване на формата.

Mastertent -  
италиански шатри 
НОВОСТ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР. 
Произведени са от висококачест-
вени материали, с иновативен ди-
зайн и максимална издръжливост 
на рамката. Те са малки и ком-
пактни. Сглобяват се изключител-
но бързо /за 1 мин./ и задоволяват 
специфичните нужди. Опитимизи-
рани и тествани при различни кли-
матични условия, шатрите Мастър-
тент предлагат лукс, комфорт и 
удобство. 

За градината 
или за вилата

За елегантни 
сватби или 

романтична 
уединеност

В закрити 
помещения за 
изграждане на 

шандове, ин-
формационни 
пунктове и др.

На открито за 
изложения,  

базари, панаи-
ри и др.

Като павилион 
за реклама, 
дегустация и 

продажби

За състезания 
– на трасета, 
на плажа, на 

стадиона и др.

За тераси на 
заведения, 

хотели,  
ресторанти

Шатрите Мастъртент се предлагат в удобен сак, който позволява лесното им пренасяне. В комплекта 
са включени всички механизми, като не се изисква носене на допълнителен инструментариум за 
сглобяването им. Стълбовете на шатрите са с регулируема височина.

Шатрите Мастъртент се сглобяват изключително бързо – ЗА ЕДНА МИНУТА, като по този начин 
дават възможност за започване на работа веднага. Също така те са с доказана безопасност и 
допълнителни екстри за оптимално удобство.

Това са единствените шатри на българския пазар, които предлагат креативни идеи и отпечатване 
на уникална рекламна визия по стените и големия покрив, като има възможност и за добавяне на 
рекламни флагове. Така шатрите стават изключителен билборд при изложения, а вашият шанд винаги 
ще бъде забелязан.

Предлагат се в 12 основни цвята Пан-
тон, като всеки цвят е наличен в 12 размера. 
Всички елементи – самозалепващи се закопчал-
ки, шевове, нишки, материали са изработени в 
един и същ нюанс, което подчертава внимание-
то към детайла. Рамките са оцветени в 8 стан-
дартни цвята, като по този начин ви предоставят 
сами да изберете индивидуалната визия на ва-
шата шатра. Благодарение на модулната систе-
ма и възможностите за свързване, те могат да се 
разпъват неограничено и осигуряват покривно 
покритие за всичките ви гости. За голяма група 
или ограничен кръг от хора, шатрите Мастъртент 
са идеално решение за всеки повод. 
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Само шатрите Мастъртент предлагат 
възможности за добавяне на стени:
 Затворени – големи рекламни повърхности и ця-

лостен навес;

 Панорама – с елегантни катедрални прозорци 
за изглед навън;

 С врата – може да се отваря навън или навътре, 
да се навива и да се прикрепя със закопчалки;

 Половин височина - перфектно разпъната от на-
пречна греда с Keder профил;

 с шанд – оптимална точка за продажба, като 
той може да бъде масивен и да бъде прикре-
пен за рамката;

 Преградни стени – обикновено подлежащи на 
конфигуриране в шатрата, за скриване на до-
пълнителен инвентар.

Изключително подходящи са:


