
www.kibaek-presenning.dk



Inspiration til 
festlige rammer
Skal du bruge et partytelt til din næste store 
mærkedag? Jubilæumsfesten i firmaet eller 
måske til et arrangement i jeres lokale forening? 
Så er du landet det helt rigtige sted. 

Hos Kibæk Presenning har vi et stort udvalg i 
partytelte og specialtelte, så du kan finde lige 
netop det, der passer til dit arrangement.

Vores telte fremstilles i god og kraftig kvalitet, som 
kan klare mange opsætninger og nedpakninger. 
Derfor er de også det oplagte valg til den 
professionelle teltudlejer, hvor holdbarheden 
er helt essentiel.

Teltene produceres i Danmark. Vi har telte i 
standardmål men producerer også meget 
gerne efter dine ønsker og på specialmål.

Vi vil rigtig gerne sælge lige det partytelt, der 
passer præcis til dit behov, og som du med 
garanti bliver tilfreds med.





Partytelte kan skabe de helt perfekte rammer for firmaarrangementer - og officielle begivenheder



Gør noget ekstra ud af festen, 
udsmyk partyteltet med Innerline

Innerline er dekorationsstof, som ophænges under 
teltdugen og giver et visulet indtryk af hygge og 
varme. Desuden har Innerline den fordel, at stoffet 
opfanger evt. kondensvand fra tagdugen. 

Innerline er udført i permanent flammehæmmende 
Trevira CS. Her er Innerline vist i hvid, men der 
findes et bredt sortiment af Innerline som vi meget 
gerne rådgiver om.





Når der skal være fest i byen
Der findes mange andre muligheder end det klassiske lange telt, som vi kender fra festlige lejligheder. 
Vi har bl.a. modeller der er egnede som salgsstand, sceneoverdækning, telte til udskænkning, 
udstillinger o.s.v.

Vi er specialister inden for telte og presenninger og leverer meget gerne skræddersyede løsninger
til dig. Giv os et kald og lad os komme med et tilbud.



Kvalitet, farve og konstruktion Partyteltene produceres i to forskellige kvaliteter. 
700 gram serie og 750 gram serie. Begge kvalite-
ter er brandgodkendt dug og med lowic garn. 

Teltkonstruktionen til de to teltserier er den 
samme og kan klare utallige opsætninger. 

Konstruktionen er fremstillet i 2- eller 4-spors 
aluprofiler. Fødder, knæ, toppe og afstandsåser 
fremstilles i galvaniseret stål.

Teltene fremstilles i bredde fra 3 - 18 meter og 
er selvfølgelig med certifikat.



Besøgstelte med isolering
Med COVID-19 opstod et behov for at opsætte telte til flere forskellige formål.
Derfor har vi udviklet et indvendigt isoleringstelt til vores standard partytelte.

Skal teltet stå gennem længere tid, eller i kraftig blæst, kan du med fordel montere 
vindkryds indvendigt på både sider og tag.



Gulve i hård plast

Nedtagning, vask og opbevaring

Vil du gerne have gulv i festteltet? Det kan være rart 
for både dig og dine gæster med fast grund under 
fødderne. Vi forhandler IKA Floor gulvsystem, som 
både er elegant at se på og meget brugervenlig 
at montere. Gulvet er baseret på flisemoduler, der 
griber ind i hinanden.

Fliserne er fremstillet i et let materiale, de er nem-
me at samle og skille ad efter endt brug, og 
rengøringen går som en leg. 

Fliserne er utrolig slidstærke og derfor meget vel-
egnede til udstillingsstande, festtelte og festivaler.

Når festen er slut, og partyteltet 
skal ned, må det gerne gå stærkt. 
Med dette oprullesystem, er det 
hurtigt at få tagdugen af og klar-
gjort til næste opsætning. 

Dugen behøver ikke at berøre 
jorden, og det gøres i en hånde-
vending.

Hvis teltdugen er blevet snavset 
efter flere udlejninger, vil den blive 
som ny efter en tur i vores teltdugs-
vasker. Du kan vælge at leje vaske-
maskinen og gøre det selv, eller 
lade os klare opgaven for dig.

Vores modulsystem til opbevaring af åser 
er monteret på hjul og kan udbygges i 
højden efter behov.
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Partytelt, festtelt, rammetelt, alutelt, presenningstelt – kært barn har mange 
navne, men husk - de bedste telte kommer fra Kibæk Presenning! 

Vi er en af Skandinaviens førende producenter af partytelte, 
har mange års erfaring, så du er i trygge hænder hos os.


