


МИ ПРОПОНУЄМО

Захисний тент на сільськогосподарську техніку – спеціальне захисне накриття, яке виробляється з тентової тканини ПВХ високої якості.

Тент призначений для захисту агротехніки, що зберігається на відкритих майданчиках, від атмосферних впливів (вітру, дощу, снігу, граду, намерзання

льоду), від пилу і бруду.

ЧОМУ ВИГІДНО ЗАМОВЛЯТИ ТЕНТИ У НАС?

 Привабливі ціни за рахунок власного виробництва

 Оригінальна ПВХ тканина високої якості від європейських і корейських виробників

 Виготовлення тентів будь-якої конфігурації, розміру і кольору

 Гарантія на цілість швів – 12 місяців

 Доставка готових виробів в будь-яке відділення Нової пошти



ЧОХОЛ НА КУЛЬТИВАТОР-ПОДРІБНЮВАЧ

 Повністю водонепроникний;

 100% захист від опадів і обмерзання

 Не тріскається на морозі;

 Має високу міцність на розривання та розтягування;

 Термін експлуатації 5-7 років за відсутності механічних ушкоджень;

 Режим експлуатації -30°С…+70°С

 3 види тканини, 17 кольорів на вибір;

 Зручний у використанні



ЧОХОЛ НА КАТОК



ЧОХОЛ НА ПЛУГ



ЧОХОЛ НА КОМБАЙН



ВИРОБНИКАМ АГРОТЕХНІКИ

ШАНОВНІ ВИРОБНИКИ АГРОТЕХНІКИ!

На ПВХ чохлах для агротехніки ми пропонуємо друк вашого логотипу і контактних даних (або інші елементи згідно вашого макету). Для вас 

це додаткова рекламна площина.

Також це істотно посилить ваші конкурентні переваги, стимулює лояльність ваших клієнтів: разом з технікою вони отримають ще й надійний, 

довговічний чохол, який дозволяє зберігати техніку просто неба, не переймаючись її станом.

Компанія Тент Строй займає лідируючу позицію з виробництва тентових виробів із ПВХ тканини. На ринку України ми працюємо вже більше 

10 років. 

• Ми виробляємо тентові вироби в обсязі ПОНАД 130 тисяч кв. метрів на рік. 

• Нашими постійними клієнтами є ПОНАД 3000 агрокомпаній України.

• Для великих замовлень ми можемо запропонувати і поставити тканину ПВХ від будь-якого світового виробника.

• Нашими сильними сторонами є:

 індивідуальний підхід до кожного замовлення;

 професійна консультація;

 персональна конструкторська розробка кожного виробу.

• Працюємо з усіма областями України. 



НАМ ДОВІРЯЮТЬ

ЧОМУ НАС ОБИРАЮТЬ?
1. Власне заводське виробництво

2. Лише якісні перевірені ПВХ тканини

3. Гарантія на всі вироби

4. Завдяки клієнтам ми надбали досвід, який дозволив нам стати  найбільшим виробником тентових виробів в Україні (130 тис.кв.м на рік)

5. Індивідуальний підхід до кожного замовлення

6. Найкоротші терміни виготовлення завдяки потужному виробництву



МИ ЗАВЖДИ НА ЗВʼЯЗКУ

ЩО РОБИТИ ПРОСТО ЗАРАЗ?

Щоб узгодити деталі замовлення або домовитись про ділову зустріч, просимо вас зв'язатися з нами зручним для вас чином.

Ми дамо відповіді на всі питання, обговоримо умови співпраці і запропонуємо варіанти вирішення вашої задачі.             

БУДЕМО РАДІ БАЧИТИ ВАС СЕРЕД НАШИХ КЛІЄНТІВ

Адреса: 61001, Україна, м. Харків,  пр. Гагаріна, 43/2, оф. 602

www.tentstroy.com


