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    ALGEMENE  INFORMAT I E

De vloer waar je op festivals over loopt? Dat zou zomaar een vloer van Tent Trading 
kunnen zijn.  Van vierkante meter tot voetbalveld aan vloer:  wij  leveren zowel kleine als
grote vloeroppervlakken. We hebben 3 opties die zowel in combinatie met een tent als 
apart gelegd kunnen worden.

VLONDERVLOER
Deze soort vloer is  vooral  voor fest ivals heel 

populair .  Mult i functioneel ,  want geschikt 

voor elke tent.  Van kleine pagodetent tot 

grote aluhal len.  Onze vlondervloeren leveren 

we onder andere aan grote fest ivals als 

Tomorrowland, Danceval ley en Amsterdam 

Open Air .

Productspecificaties:
•  Hout

•  0,5 x 5 meter per vloerdeel

•  Eenvoudig zelf  te leggen

ZWA ARL AST VLOEREN
Deze vloer wordt ook wel systeemvloer 

genoemd. Wij  z ien dat veel  van onze klanten 

kiezen voor deze vloer.  Deze optie bestaat 

uit  houten panelen in een stalen profiel . 

Met een Manitou of heftruck zi jn de panelen 

snel  en eff ic iënt te leggen. Wij  leveren onze 

zwaarlastvloer inclusief  kruisplaten,  waardoor 

ze makkel i jk te koppelen zi jn aan onze 

tenthal len.  Door de hoogwaardige materialen 

gaat deze vloer,  zelfs bi j  intensief  gebruik, 

meer dan 10 jaar mee!

Productspecificaties:
•  Betonplex uitgevoerd met anti-s l ip

•  Gegalvaniseerd staal

•  Panelen van 2,5 x 5 meter

   V LOEREN 
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C ASSE T T EVLOEREN
Deze vloer bestaat uit  3 aluminium 

onderl iggers,  ondersteunt door 5 meter 

lange aluminium balken. Deze standaard-

ondersteuning kan een m2- last hebben 

van 660kg!

Een casettevloer heeft  per vloerdeel  een 

standaardmaat van 250 cm x 100 cm. Hierdoor 

kun je deze vloeren ook leggen zonder heftruck 

of Manitou. Verder kun je kiezen uit  betonplex 

of sfeervol  geïmpregneerd vurenhout.

Productspecificaties:
•  Aluminium onderbalken

•  Aluminium ringbalken

•  Betonplex

 Vlondervloer  Zwaarlastvloeren 

 Cassettevloeren 


