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Ibiza Productbeschrijving

Eigenschappen

De Ibiza structuren van BHV Expo Groep bestaan uit een 
vrijdragende aluminium constructie met een breedte van 
3, 4, 5, 6, 8 en 10 meter met een zijwandhoogte van 2,75 
meter en is per 5 meter verlengbaar. Onze structuren zijn 
uitgevoerd met kantzeilen en worden standaard uitge-
voerd met cassettevloer. Tevens worden de dakzeilen 
strak afgespannen met een nette regengoot.
 
De Ibiza tenten zijn vrij van eventuele schoren of zijkruizen, 
zodat men de structuur optimaal kan benutten. Het dak is 
standaard uitgerust met wit opaque dakzeil (niet 
lichtdoorlatend). Optioneel kan er in ieder spantvak van 5 
meter gebruik worden gemaakt van onze barelementen, 
zodat de Ibiza structuur ook simpel om te toveren is naar 
functionele horeca uitgifte op ieder evenement.
 
Tevens is het mogelijk om te kiezen voor diverse soorten 
vloer. Zowel onze standaard cassettevloer, als onze vloer-
platen als ook cassettevloeren afgewerkt met luxe douglas-
houten planken behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast 
kunnen onze handmatige luxe glazen schuifdeuren geïnte-
greerd worden in de Ibiza structuren.

Door onze speciale
regengootafspanning
spannen we de dak-
zeilen strak af.

Het opaque dakzeil
zorgt ervoor dat er
geen daglicht in de
structuur komt.

De tenten worden
standaard met vloer
geplaatst. Dit kan door
middel van cassette-
vloer, douglasvloer of
met vloerplaten.
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Product
Hét instapmodel in onze paviljoen-
tenten. Onze Ibiza structuur is te 
gebruiken als backstagetent, entree-
tent, horecatent, maar zeker ook 
toepasbaar voor een volwaardig 
evenement.

Niet voor niets zijn onze Ibiza struc-
turen verkrijgbaar in diverse afme-
tingen.



Tenten

Loge & tribune

Standbouw

Vind ons op social media:

www.bhvexpo.com

Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden en denken graag met u mee.
Bel +31 (0)76 599 00 00 (NL) of +32 (0)3 22 73 161 (BE), of mail ons: info@bhvexpo.com

Waarden in cm

Ibiza Afmetingen


