Aprés Ski Hut
Winters feestje? Maak de blits met deze après skihut
Kijk, je hebt opblaasbare feesttenten én je hebt speciale, exclusieve exemplaren. Daar is deze inflatable
après skihut een voorbeeld van. Met een standaard afmeting van 7 bij 5 bij 4 meter (LxBxH) is dit een tent
die jouw klant – op zoek naar een mooie, sfeervolle plek om een feest of evenement te organiseren –
zeker zal aanspreken. Deze après skihut ziet er niet alleen prachtig uit aan de buitenkant, ook de
binnenkant is bijzonder. Hier zie je een mooie winterse fullcolour animatie. Met andere woorden: dit is de
basis voor een mooi feestje! We kunnen de hut ook voor jou op maat maken. Neem daarvoor contact met
ons op.
Binnen 10 minuten een complete après skihut
Het opzetten van deze après skihut in opblaasvorm is bij wijze van spreken tijdens het drinken van twee
biertjes gebeurd. Binnen 10 minuten staat deze vrolijke feesttent voor je paraat. Natuurlijk leveren we je
de benodigde blower, de handleiding en het verankeringsmateriaal je erbij. Net als de transportzak voor de
160 kilo zware tent.

Opgeblazen product

Opzetten / Afbreken

Lengte

7m

Tijd voor opzetten/afbreken

ca. 10 minuten

Breedte

5m

Personen voor opzetten/afbreken

2 personen

Hoogte

4m

Blowers

1,5 kW x 1

Aantal gebruikers

25

Gewicht per blower

Blower 1,5 kW = 28 kg

Topkwaliteit met 5 jaar garantie
JB tenten zijn op meerdere punten verstevigd en meervoudig gestikt en zijn gemaakt van sterk, hoge
kwaliteit PVC. Ze zijn daardoor duurzaam en eenvoudig schoon te houden. We bieden je op de tenten
bovendien 5 jaar garantie en herstelservice. Hierdoor lever jij een product met jarenlang optimaal
feestplezier.

Specificaties verpakt product

Algemeen

Lengte

1,2m

Artikelnummer

03.020.012.001

Diepte

1m

Garantie

5 jaar garantie

Gewicht

160kg

Service

5 jaar service

Aantal pakketten / pallet

1x

Inclusief

Logboek/handleiding
Reparatiesetje
Verankermateriaal
Blower(s)
Transportzak

Koop deze gedetailleerd uitgewerkte après skihut en bezorg jouw klanten de dag van hun leven!
Meer dan 15.000 klanten kozen ook voor JB
JB laat al meer dan 15 jaar mensen wereldwijd een goed feestje bouwen. Onze designers, ontwikkelaars
en logistiek medewerkers leveren unieke opblaasproducten op grootse wijze! En je bent altijd verzekerd
van onze professionele service en levering. Daarom noemen ze ons ook wel ‘creators of greatness’!

