
 
 

TELTE 2019-2020 
 

Til fest, udstilling, markeder, racing og lager. 
 

ALU-LINE teltet udmærker sig ved at være et stort telt med en forholdsvis lav håndteringsvægt. 
Det skyldes, at stativet er lavet af aluminium og at tag- og sideduge samles af moduler på 3 
meter. 
  
Grundmodulet indeholder et stativ, to ensfarvede sider, 2 ensfarvede gavle og et hvidt tag – alt i 
brandhæmmende dug. Derudover er inkluderet to lynlåsdøre på 1,5 meter i bredden, som du 
selv kan vælge placeringen af. Tagdugen består af sektioner á 3 meter, som trækkes på plads i 
alu-profilen af 2 mand. Siderne består ligeledes á 3 meter og lynes sammen.  
  
Du vælger selv farven, men derudover kan vi også levere teltet med dit logo eller navn – eller 
f.eks. i stribet dug, med vinduer eller med udhæng og jordkant i kontrastfarver. Bardunerne 
fastgøres med kroge til stativet og strammes ved hjælp af 4 tons båndstrammere. Derudover 
leveres 60 cm. pløkke med til alle ben. 
  
Stativet er lavet i kraftige eloxerede aluminiumsprofiler. Teltet har en sidehøjde på 2,20 meter, 
en kiphøjde på 4 meter og en taghældning på 22 grader. Alle vores ALU-LINE telte produceres 
i en høj kvalitet og laves i standardstørrelser med gavlbredder på 9 og 6 meter, som alle kan 
udvides med 3 meters udvidelses-moduler i længden, når behovet skulle opstå. 
  
 
STEEL-LINE teltet har i mere end 30 år, udmærket sig ved at være meget holdbare og lette at 
samle. Holdbarheden skyldes udover den kraftige teltdug, at stativet er lavet af el-galvaniseret 
præcisionsstålrør. Stativet er meget let at samle, da rør og koblinger blot skal skubbes sammen. 
Der behøves således intet værktøj. Alle teltene kan let monteres af 2 mand. 
  
Standardteltet indeholder et stativ, to ensfarvede sider, 2 ensfarvede gavle og et hvidt tag – alt i 
brandhæmmende dug. Derudover er inkluderet to lynlås døre på 1 meter i bredden, som du selv 
kan vælge placeringen af. Teltets hjørner samles med en lynlås, men kan også leveres med 
snørelukning.  
  
Du vælger selv farven, men derudover kan vi også levere teltet med dit logo eller navn – eller 
f.eks. i stribet dug, med vinduer eller med udhæng og jordkant i kontrastfarver. Teltposer, 
pløkke og barduner leveres med til samtlige modeller. 
  
Stativet består af 2 meters moduler i længden. Største vægt er tagdugen, som vejer ca. 600 
gram pr. m2. Teltet transporteres let på en trailer. Alle vores Steel-line telte produceres i en høj 
kvalitet og laves i standardstørrelser med gavlbredder på 3, 5 og 6 meter.  
  
Teltene kan fås med sidehøjden 200 og 210 cm og med en kiphøjde på henholdsvis 265 og 335 
cm. Den høje model kalder vi for C92, mens den lave kaldes B88. Den lave model skråner let 
ind ad i toppen. 
  
 
Vi ser frem til af modtage din forespørgsel og står naturligvis til disposition for yderligere 
information. Vi anbefaler, at du bestiller dit telt i god tid, da leveringstiden er 4-5 arbejdsuger. 
 

 
  



 
 
 
 
 
Alu-line telte 
 

Størrelse Samlet 
vægt (ca. 
kg.) 

Største 
længde (m) 

Største 
vægt (kg) 

Vare nr. DKK pr. 
Grundmodul 

Vare nr. DKK pr. 3 m. 
Udvidelse 

6 x 3 m.   2,5 25 355060 17.420,00 355061 6.995,00 

9 x 3 m.   4,5 35 355090 21.790,00 355091 8.695,00 

 
Steel-line telte 

Størrelse Samlet 
vægt (ca. 
kg.) 

Største 
længde (m) 

Største 
vægt (kg) 

Vare nr. DKK 
Model B 88 

Vare nr. DKK  
Model C 92 

3 x 4 m. 70 2 15 353488  9.840,00    10.240,00 

3 x 6 m. 90 2 20 353688  12.120,00 353692  12.597,00 

        

5 x 3 m. 85 2 20    11.360,00    11.770,00 

5 x 4 m. 100 2 25 355488  12.490,00 355492  12.950,00 

5 x 6 m. 125 2 30 355688  18.025,00 355692  18.730,00 

5 x 8 m. 165 2 45 355888  22.866,00 355892  23.710,00 

5 x 10 m. 188 2 55    28.735,00    29.885,00 

                

6 x 3 m. 100 2,5 25    12.120,00    12.597,00 

6 x 4 m. 125 2,5 30 356488  15.360,00 356492  15.920,00 

6 x 6 m. 165 2,5 45 356688  20.745,00 356692  21.550,00 

6 x 8 m. 188 2,5 55 356888  23.630,00 356892  24.700,00 

6 x 10 m. 212 2,5 65 3561088  29.370,00 3561092  30.705,00 

 
Steel-line salgsboder 
 

Størrelse Samlet 
vægt (ca. 
kg.) 

Største 
længde (m) 

Største 
vægt (kg) 

Vare nr. DKK pr. 
Grundmodul 

Vare nr. DKK pr. 2 m. 
Udvidelse *) 

4 x 2 m. 50 2 12 35255  10.400,00     3.497,00  

4 x 3 m. 65 2,5 15 35380  13.998,00    3.854,00 

4 x 4 m. 75 2,5 15 354110  14.470,00    3.999,00 

*i frontens bredde 
 
  



 
 
 
 
 
 
Ekstra detaljer 
 

Vare nr. Model 
DKK 

3522 Almindelige vinduer, H: 90 x B: 130 cm, pr. stk. 180,00  

3520 Bondehusvinduer, H: 133 x B: 87 cm, pr. stk. 200,00 

355052 Tillæg for stribet dug pr. lbm. 105,00 

355052 Tillæg for tungekant i tag pr. lbm. 30,00 

3523 Tagrende Steel-Line model C 92, kileformet, pr. lbm. 95,00 

3524 Tagrende Steel-Line model B 88, kileformet, pr. lbm. 95,00 

3521 Kombisamlingsbånd 2 meter, pr. stk. (kun mont. ved bestilling af telt) 445,00 

310092 Midtergavlsøjle med holder til Steel-line, pr. stk.  535,00 

3091 Holder til gavlsøjle til Steel-line, pr. stk. 165,00 

355096 Gummistrop til Alu-line 13,00 

355097 indføringshjul til Alu-line 210,00 

45004/..005 Tillæg for ekstra dør m/ 2 lynlåse, Steel-Line, L: 195 cm/200 cm 560,00 

45007 Tillæg for ekstra dør m/ 2 lynlåse, Alu-line, L: 220 cm 580,00 

355052 Tillæg for skørt m/rør i front af salgsboder pr. lbm  1.040,00 

 
Alle priser på denne prisliste er i DKK, ekskl. moms og ab fabrik. Priser er anført excl. specielle 

tilvirkninger. Alle mål på produkter er ca. mål. Presenco yder 2 års garanti på fabrikationsfejl. Ved 

større antal indhent tilbud. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes. 

 
 


