МАКСИМАЛЬНО
НАДІЙНІ ТЕНТИ
НА ЗЕРНОВОЗИ, КАМАЗИ,
ПРИЧЕПИ, ФУРИ

tentstroy.com

Тент (полога) на автомобіль
Тент (полога) на автомобіль – спеціальне захисне
покриття, яке виготовляється з тентової тканини ПВХ і
встановлюється на відкритий кузов автомобіля.
Тент призначений для зберігання вантажу від
атмосферних впливів (вітру, дощу, снігу, граду) і для
запобігання потраплянню в кузов пилу і бруду. Також
оберігає сипучі вантажі від розсипання з кузова під час
руху.
Наші тенти характеризуються
якістю:
 Повністю водонепроникні;

традиційно

високою

 Не тріскаються на морозі;
 Мають високу міцність на розрив і розтягнення;
 Термін експлуатації 5-7 років;
 Температурний режим -30 °С ... +70 °С

ЩО МИ
ПРОПОНУЄМО

Чому вигідно замовити
тенти у нас?
 Привабливі ціни завдяки власному
виробництву
 Оригінальна ПВХ тканина високої
якості від європейських виробників
 Виготовлення тентів будь-якої
конфігурації, будь-якого розміру і
будь-якого кольору
 Швидке виконання замовлення –
від 1 дня
 Гарантія на цілісність швів – 12
місяців
 Доставка готових виробів в будьяке відділення Нової пошти
БЕЗКОШТОВНО

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
БІЛЬШЕ 130 тисяч кв. метрів на рік.

•

Нашими постійними клієнтами є БІЛЬШЕ
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.

ХТО МИ Є

РЕКОМЕНДАЦІЇ НАШИХ ЗАМОВНИКІВ

НАМ ДОВІРЯЮТЬ

ЧОМУ НАС ОБИРАЮТЬ
Власне заводське виробництво
Лише якісні перевірені ПВХ тканини
Гарантія на всі вироби
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
1.
2.
3.
4.

Щ О РОБИТ И П РО СТО З АРАЗ ?
Зв'яжіться з нами у зручний для вас спосіб. Ми дамо відповіді на всі питання, обговоримо
умови співпраці і запропонуємо варіанти вирішення вашої задачі.

