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TENTEN VOOR PROFESSIONALS 

Verhuur van tenten voor 

OPSLAG, WERF, WERK, 

TIJDELIJKE RUIMTES,  

OVERKAPPINGEN OF

SPOED- OF TRIAGEDIENSTEN



Bent u op zoek naar een tijdelijke opslagplaats of extra werkruimte?  

Dan bieden onze opslag- en werktenten een snelle en eenvodige  

oplossing. Bij Tentmoment beschikken we over het nodige 

materiaal en toebehoren om elke tent veilig, weersbestendig en 

comfortabel te maken. Bij het bepalen van de tentstructuur en 

-inrichting houden we steeds rekening met uw specifieke wensen.

 

Materiaal

Onze tenten worden standaard geleverd in een zeildoek van hoge 

kwaliteit. Indien gewenst zijn de tenten ook verkrijgbaar met 

optionele pvc-wanden, deuren en poorten. 

 

Afmetingen

Tentmoment bouwt elke opslagtent op basis van uw terrein.  

Hierbij kiest u zelf de afmetingen, afhankelijk van uw persoonlijke  

voorkeur of in functie van de mogelijkheden. Wij bieden standaard  

de volgende breedtes aan: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25 en 30 

meter. Het formaat van de ingang - en eventueel de poort - wordt 

volledig afgestemd op uw specifieke machines en voertuigen.

 

Opties

Ook tal van bijkomende opties zijn mogelijk, zoals verwarming, 

airconditioning, stroomvoorziening, verlichting, stalen of Stelcon 

rijplaten...

 

Veiligheid

Wij werken uitsluitend met brandwerende materialen, onze 

bedrijfstenten voldoen dan ook volledig aan de huidige veilig-

heidsnormen. Elke tent wordt voorzien van een bouwboek en 

andere noodzakelijke attesten.

Uw veiligheid en die van onze werknemers staat  

voorop bij alles wat we doen. Daarom beschikken  

al onze monteurs over een VCA-attest.

dringend
standby voor een



OPSLAGTENT
 

Onze opslagtent is een robuuste en veilige constructie waar u al uw 

kostbare goederen, machines en materiaal kan stockeren. Met andere 

woorden, dankzij deze tent kunt u uw tijdelijke logistieke diensten 

efficiënt ontzorgen.

Voordelen :

- Flexibele en economische oplossing 

- Snelle en aanpasbare levertermijn 

- Aanpassingen op maat 

- Weersbestendig  

- Monteerbaar op uw eigen locatie



SPOED- OF TRIAGETENTEN
 

Een triagetent laat toe om patiënten in een afgescheiden ruimte te 

onderzoeken, om hen daarna naar de juiste dienst door te verwijzen. 

Zo wordt vermeden dat potentieel besmettelijke mensen het ziekenhuis 

binnenkomen en andere patiënten besmetten. De triagepost kan 

eventueel uitgebreid worden met bijhorende wachtruimtes. 



WERFTENT
 

Deze handige tenten zijn overal inzetbaar, en dit voor diverse toepassingen: 

Lassen, houtwerken, uitdrogen van de ondergrond, berging van de  

werkmaterialen...

Wij garanderen steeds een betrouwbare en stevige tentstructuur zodat u 

kunt blijven doorwerken, zelfs bij weer en wind. 



OVERKAPPINGSTENTEN
 

In welke sector u ook werkt, het respecteren van de vooropgestelde 

planning en een tijdige oplevering zijn van groot belang. Helaas kunnen  

onvoorspelbare weersomstandigheden serieus wat roet in het eten 

gooien. Gelukkig is dit grotendeels te voorkomen dankzij onze 

overkappingstenten. Concreet is een overkapping interessant voor 

het overdekken van:

Zwembaden  |  Tegelwerken  |  Putten  |  Niet verplaatsbare materialen  

|  Openbare infrastructuur  |  Industriële projecten  |  Bouw  |  enz.



WINKELTENT
 

Een pop-up tent is een budgetvriendelijke en eenvoudige manier om  

een pop-up winkel of evenement op poten te zetten of snel extra  

winkelruimte te creëren voor opendeurdagen, salesperiodes en  

verbouwingen. Onze tentspecialisten voorzien uw tent van een 

verhoogd comfort dankzij optionele toebehoren zoals verlichting, 

verwarming, koeling, stroom, scheidingswanden en gepersonaliseerde 

zeilen.



WERKTENT
 

Een werktent is handig en multifunctioneel. Deze tent is dan ook geschikt voor 

diverse toepassingen zoals het uitdrogen van de ondergrond, lassen, houtwerken  

en de berging van werkmateriaal. Bovendien kunt u dankzij de betrouwbare en  

stevige tentstructuur van deze weersbestendige tent steeds doorwerken,  

ongeacht de weersomstandigheden. Zo kunt u probleemloos de timing van  

uw projecten respecteren.



TIJDELIJKE WACHT- OF  

ROOKRUIMTE
 

Plant u aanpassings-of onderhoudswerken in uw bedrijf of werf, dan 

is een tent de ideale plaats om een koffiepauze te houden. Zo blijft 

het voor iedereen aangenaam en comfortabel, wat bijdraagt tot een 

positieve werksfeer. 



VERGADERTENT

KANTINETENT PARKEERTENT

VERBINDINGSTENT



Wit, gesloten zijkantzeil  
of wit zeil met boogvensters

Schuifpoort

Vaste deurenSchuifzeilHarde wanden

ACCESSOIRES



Regengoten Betonblokken

Chemische toilettenVerwarmingVerlichting

ACCESSOIRES



Douchewagen Rijplaten

Stelcontegels

ACCESSOIRES

Bij de opbouw van een tent horen uiteraard tal van toebehoren en accessoires. Dankzij onze jarenlange ervaring 

kunnen wij perfect inschatten welke extra’s u nodig heeft, van stroomvoorziening en vloeren tot verwarming en 

sanitair. 
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Wilt u onze tarieven kennen  
of wilt u meer informatie ?

Aarzel niet om ons te contacteren !


