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BEVEZETÉS
A felfújható sátrak specialistája már 2007 óta. Több ezer
óra fejlesztésre szánt idő, széles körben, tucatnyi textil
és prototípus került tesztelésre, azért, hogy az Ön X-GLOO
sátra újra és újra, bármilyen időjárási körülmények között
megállja a helyét.

Hála a szigorú német minőségi előírásoknak, az X-GLOO
garantáltan figyelemfelkeltő és megbízható társa marad
kiállításai során.

Az igluval megegyező forma lehetővé teszi, hogy
stabil maradjon akár 60km/h-s szélben is!

X-GLOO2

ÚJRATERVEZETT DESIGN

Az X-Gloo rendezvénysátor egy felfújható, moduláris, és
könnyű szerkezetű sátorrendszer egy kifinomult designnal. Az aerodinamikus formának, az okos stablizációs
rendszernek és a magas minőségű anyagoknak köszönhetően,
a sátor tökéletesen megfelel beltéri és kültéri használatra.
Szélálló, vízálló és megfelel a B1-es tűzvédelmi normának.
Négy különböző méretű sátor érhető el, melyek garantálják a
megfelelő megjelenést Önnek helyszíntől függetlenül.
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Az X-Gloo egyénileg testre szabható és hihetetlen kicsire
össze csomagolható, így szállítása és tárolása nem okozhat
gondot.
Ha többet szeretne megtudni az X-GLoo kiállítási
sátrairól, lapozzon tovább!

3

MINŐSÉG
Az X-Gloo sátrak úgy lettek megtervezve, hogy a legmagasabb
minőséget képviseljék, a funkcionalitás háttérbe szorítása
nélkül. Ez azt jelenti, hogy a sátor huzatának alapanyagától, a
szelepeken át, a cipzárig mindenre nagy figyelmet szentelnek
a Német tervezők. A körültekintő tervezés azt eredményezte,
hogy a sátor könnyen és egyszerűen felállítható újra és újra.
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TULAJDONSÁGOK, AMELYEKET MÁSHOL NEM TALÁL!
Továbbá a sátrak vízállóak, tűzállóak, UV ellenállóak és
stabilak maradnak akár a 60km/h-s szélben is. Ezek tények,
melyeket tesztek sorozata támaszt alá!

„Az Önök cégét bátran ajánlom. A többi sátorral összehasonlítva a piacon,
egyértelműen látszik, hogy ezek a sátrak a minőséget képviselik.“
— Jacob Nielsen, Production Manager
Larsen & Brusgaard, Sweden

A nagy átmérőjű és kényelmes elhelyezkedésű
szelepek, lehetővé teszik a sátor egyszerű és
könnyű felállítását és lebontását.

A kulcsfontosságú helyeken a kétsoros varrás
biztosítja a szilárdságot és tartósságot.

A nagy méretű horganyzott acél gyűrűk segítségével könnyedén és biztosan rögzítheti a sátrat.
A rögzítéshez kiegészítőként biztosított a leszúró
szett, valamint különböző ballasztok.

A nagyon jó minőségű textil hozatok, nem csak
könnyűek, de víz, tűz és UV állóak is.

Az YKK cipzárak használata biztosítja a kapcsolatot a sátor alkatrészek között. Ez a világ legjobb
minőségű cipzárja, így ezekkel sem lehet gond.

A jól kigondolt részletek, mint például a rögzítő
hurkok kívül és belül, lehetőséget nyújtanak a
sokoldalúságra valamint a megfelelő rögzítésre.
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Az opcionális előtető banner könnyedén eltávolítható
,cserélhtő. Ez egy takarékos módja, hogy különböző
márkákat reklámozzunk, illetve más-más üzeneteket
juttassunk el a közönségünknek.

A LEHETŐSÉG, HOGY A SZÜKSÉGLETEIHEZ IGAZODJON ÉS AZOKBÓL PROFITÁLJON.
A részegységekből felépülő rendszer úgy lett kialakítva, hogy mindenki
megtalálja az igényeinek megfelelő legjobb összeállítást. A kiegészítő elemek:
több féle fal, összekötő elemek, előtetők, zipzárral könnyedén rögzíthetők vagy
leszedhetők. A tető és a lábak egyben érkeznek és így is kell őket használni,
viszont ha szükséges ezek is modulonként leszedhetők, cserélhetők az Ön
igényei szerint!
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Új kiegészítők csatlakoztatása, mint például az
oldalfalak, könnyű, „egy-emberes“ művelet.

A részegységekből álló rendszernek köszönhetően, egyszerű és gyors folyamat a sátor
-tető és a lábak szétszerelése. Ez akkor lehet
hasznos, ha ki szeretné cserélni a logóját vagy
szlogenjét az alkotóelemeken.

Mint azt a kép is mutatja a színvariációk végtelen
kombinációja érhető el.
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MÉRETTŐL

X-Gloo sátrak úgy biztosítják Önnek a megfelelő
méretű teret kiállításán, hogy azok szállítás ne okozzon gondot. A 4x4 és 5x5 méretű sátrakat egy ember
kényelmesen, egy hátizsákban tudja mozgatni.

Az X-Gloo ajánlja a legszélesebb méretválasztékot a felfújható sátorgyártók körében, a 16 m2-től a 61.6 m2-ig.
Az X-Gloo célja az ezzel a széles választékkal és a lehetőséggel,
hogy a sátrakat egymáshoz lehet csatlakoztatni, hogy
minden igényt ki tudjanak elégíteni.
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Mindezek felett a súlyról és összeszerelésről is szó kell
ejtsünk. A 4x4-es modell 13,3kg és könnyedén felállítható
5 perc alatt!

A 8x8-as méretű sátor hatalmas! .
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EREDETISÉG
Kiemelkedően magas számú lehetőség,
az egyedi logók, feliratok elhelyezésére!
Az Ön márkája fontos, ezért adunk Önnek lehetőséget
arra, hogy ezt megmutassa. Legyen az logó, mottó, felirat
vagy kép, az elhelyezhető az Ön egyedi sátrán!

A különböző grafikai anyagokat, eltérő módokon tudjuk a
sátor szinte bármely részére applikálni.

„Wow! Micsoda sátor!“
— Robert Lingley, Canada

A fenti képek csak illusztrációk!

Néhány elégedett ügyfelünk:
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Sürgősen szüksége van egy
sátorra?

Nyomtassa logóját vagy mottóját a kiegészítőként
szolgáló X-Relax ülőkére, ezzel is emelve az Ön
cégének nívóján. Ha kültéren használja a sátrat,
helyezzen el reklámot a ballaszt hordókon!

A mai világban sokszor előfordul,
hogy az eltelt idő, egy termék
megrendelése és a kézhezvétel
között kritikus pont lehet. Erre az
X-Gloo fel van készülve, mégpedig
úgy, hogy akár napokon belül
kézhez kaphassa kiválasztott
sátrát. Mindezt olyan módon
éri el, hogy nagy mennyiségű,
különböző sátorelemeket tart
raktáron. Amennyiben Önnek
rövid időn belül kell egy sátor,
kérjük vegye fel a kapcsolatot
valamelyik viszonteladónkkal.

A fenti képek csak illusztrációk!
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KIEGÉSZÍTŐK
A teljes X-Gloo terméklistáért és kiegészítőkért
lapozza fel az Adatlapot.

12 LED VILÁGÍTÁS

BALLASZT HORDÓ

ELÉGEDETT ÜGYFELEINK
VÉLEMÉNYE:
„A mi X-Gloo sátrunk egy nagy szám
volt a reklám kongresszuson múlt
Novemberben“
— Russ Alfonso, Philippines

„Az X-Gloo nagy siker volt, nagyszerű
termék és könnyű felállítani is“
— Stephen Michael, Ireland

„Ezek a sátrak lenyűgözően néznek
ki! Izgatottan várom a következő
projektet az X-Glooval“
— Dan Paulsrud, GMR Marketing
New Berlin, USA

„Szuper, tényleg lenyűgöző“
— Martina Abfalter, Assistenz Verkauf und
Marketing, Austria

„A termék lenyűgözött. Az általam
tervezhető dizájn, részletekig
terjedő minőség, széleskörű funkciók
és profi csapat“
— Alexis Angelides, CARVINGMAGAZINE

X-RELAX
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SZERVÍZ
Az X-Gloo büszke arra, hogy nem csak kiemelkedően jó
minőségű terméket hoznak létre, hanem arra is, hogy az
ügyefeleinek megfelelő szolgáltatást biztosít. Ha felveszi
a kapcsolatot az X-Gloo központjával vagy az Önhöz
legközelebb lévő viszonteladóval, kollégáinktól gyors és
pontos felvilágosítást fog kapni.

X-Gloo sátrakra és kiegészítőire 6
hónapos ingyenes javítási garancia
vonatkozik.
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Az Ön elképzeléseinek megfelelően
elkészítjük a sátor 3D látványtervét

AZ ELADÁSTÓL A SÁTOR
FELÁLLÍTÁSÁIG, MINDENBEN SEGÍTÜNK ÖNNEK!
Az összes X-Gloo alkotóelemre 6 hónapos ingyenes javítási
garancia vonatkozik. Ha ez után szüksége van javításra,
kiegészítő alkatrészekre vagy bármilyen egyéb szolgálatra,
világszerte találhat viszonteladókat, hogy a sátra a legjobb
állapotban legyen a következő kiállításra.

Szerviz központok világszerte biztosítják azt, hogy a sátra mindig
kitűnő állapotban legyen a következő
kiállításra.

Részletekért keresse fel honlapunkat

Az átvétel előtt kipróbálhatja sátrát,
biztosak vagyunk benne, hogy
tetszeni fog!
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Az X-Gloo egy tökéletes és könnyű megoldás mindenféle
eseményhez. Egy egyedi sátor kialakításához, számtalan
lehetőség van, színvariációk, logó, képek, feliratok, stb.
A sátrak választéka, a 4x4-es egyedülálló sátortól, az
összekapcsolt sátrakból kialakított sátorvárosokig
terjed.
A világon 5 kontinensen több, mint 30 országban vannak
viszonteladók. Ez biztosítja Önt, hogy könnyedén kapjon
ajánlatot az Ön X-Gloo sátrára.
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