
w
w

w
.p

et
re

.s
i  

 I 
  w

w
w

.s
kl

ad
is

cn
eh

al
e.

co
m

ŠOTORI, ODRI IN OPREMA
ZA VSE PRILOŽNOSTI
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PRIREDITVENI IN SEJEMSKI ŠOTORI

Prireditveni šotori so primerni za koncerte, 
veselice, otvoritve, srečanja, piknike, športne 
dogodke in pra-znovanja. Zaradi prilagodljivih 
dimenzij so primerni tako za manjše kot za 
večje število ljudi in se čudo-vito skladajo z 
vsakim okoljem. Sejemski šotori vam nudijo 
streho in zaščito vaših razstavnih eksponatov in 
se v najboljši meri prilagajajo vašemu 
razstavnemu prostoru. Za vse šotore vam 
nudimo tudi dodatno opremo, kot so leseni 
pod, talna obloga, razsvetljava, mize, stoli, info 
pulti, točilni pulti,…

Naša izkušena ekipa poskrbi za kvalitetno 
montažo in demontažo vseh komponent. 
Postavitev je mogoča na vsaki površini, saj se 
šotori v tla fiksirajo s klini, ali pa se obtežijo z 
betonskimi utežmi. Streha in stranice so bele 
barve, narejene iz PES materiala, prevlečene-
ga s PVC prevleko, ki je težko gorljiv po 
standardu EN 13501. Vsi šotori so izdelani v 
skladu s standardom o začasnih objektih EN 
13782 in imajo vse potrebne cer-tifikate za 
varno uporabo. Naj vas vreme ne ustavi saj so 
šotori idealna rešitev ob vsaki vremenski 
situaciji.
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VIP POROČNI ŠOTORI
Poročni šotori so idealna rešitev za idilično in 
svečano po-roko na prostem v vseh letnih časih.
Ne glede na izbrano lokacijo, naj bo to sredi 
gozda, ob reki, na travniku, lahko s poročnim 
šotorom pričaramo nepozaben poročni 
ambient.
Velikost šotora se prilagodi številu povabljenih 
svatov, tako da lahko po vaši želji organiziramo 
poroko v ožjem dru-žinskem krogu, ali 
postavimo poročne komponente za več sto 
svatov.
Osnovno podlago lahko prekrijemo z lesenim 
podom ter nanj položimo talno oblo-go, pri 
kateri je barva odvisna od vaših želja.
Notranjost poročnega šotora opremimo z 
belimi VIP stropnimi in stenskimi zavesami. Prav 
tako imajo svoj čar banketne, okrogle mize, 
prekrite z belimi prti do tal in stoli z VIP 
prevlekami, pentljami ter slavnostna svatovska 
miza. Za razsvetljavo poskrbimo z lestenci ali z 
romantičnimi lampijončki.

Poskrbimo tudi za oder in plesišče, kjer 
mladoporočenca odplešeta svoj prvi ples.
Za catering postavimo posebej prostor, 
katerega ločimo od osrednjega poročnega 
prostora. Prav tako imamo na voljo opremo, s 
katero catering službi olajšamo postrežbo – 
podest za izdajo hrane, gasilske garniture, 
barske mize s prti, barske stole, …
Za civilni del poroke v bližini poročnega šotora 
ali na drugi lokaciji priskrbimo manjši šotor 
(pagodo, paviljon), s ka-terimi zagotovimo 
streho za obred. Prav tako imamo na voljo 
različne stole s prevlekami, bele ali rjave 
z l o ž l j i v e  l e s e n e  s t o l e  z a  s v a t e  t e r  
mladoporočenca. Da pa ostanejo vse skrbi na 
poročni dan odveč, lahko s podobnimi kom-
ponentami pripravimo tudi za sprejem svatov 
na domu v vsakem vremenu.
Uresničite sanje o popolni poroki, ne glede na 
letni čas in lokacijo. Zagotavljamo, da se bo 
vam in vašim svatom za vedno vtisnila v 
najlepši spomin.
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PAGODE IN PAVILJONI

S svojo ekstravagantno obliko in vrhunsko 
izdelavo usmerjajo vse poglede k vašemu 
proizvodu oziroma storitvi. Primerni so kot 
dopolnilo k šotorskim objektom, kot poživitev 
poroke, tiskovne konference in seveda za 
samostojno rabo na raznih prireditvah. Idealni 
so tudi za pokritje raznih gostinskih in hotelskih 
teras ali pa kot razstavni prostor na sejmih.
Odlikuje jih optična in tehnična vrhunska 
kvaliteta. Montaža in demontaža potekata hitro 
in enostavno. Stranice, ki so lahko tudi prozorne 
ali z okni iz transparentnega PVC-ja je možno 
poljubno odpirati in zapirati glede na 
vremenske razmere.

NADSTROPNI ŠOTOR, PAGODA ALI PAVILJON
Nadstropni šotori bodo zadovoljili še tako zahtevne stranke in pričarali glamurozen videz vašega 
dogodka oziroma prireditve. Primerni so za razne VIP dogodke, zabave, pogostitve,…
Pagoda je dobavljiva z zeleni barvi stranic, paviljon 
in šotor pa v beli. Vhod v prvo nadstropje je možen 
po stopnicah. Tla v obeh nadstropjih so lesena in se 
lahko prekrijejo s talno oblogo. V sklopu vam lahko 
ponudimo tudi notranje stropne in stranske 
zavese, catering opremo in še kaj. Tako boste lahko 
svojim strankam, poslovnim partnerjem, gostom 
ponudili tudi čudovit razgled na okolico. Zgornji 
del lahko uporabite tudi kot teraso.

Enostavna in hitra rešitev za pokritje manjšega 
prostora različnih dimenzij. Konstrukcija je iz 
aluminija, stranice pa iz PVC materiala. Primerni so 
za zabave na domačem vrtu, info točke,
promocijske dogodke, kot prodajne stojnice,… 
Paviljone je možno najeti ali kupiti. V primeru 
nakupa vam nudimo tudi dotisk logotipa ali 
grafike po vaši želji. Prav tako lahko izbirate med 
različnimi barvami stranic in strehe.

HITRO-SESTAVLJIVI 
PAVILJONI
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KLASIČNI ODRI IN ODRI S STREHO

Osnovni element je 3 x 1,5 m ali 3 x 3 m.
Nosilnost odrov je 350 kg/m  .
Višina odrov od 60 cm - 140 cm.
Pripadajoče stopnice in po potrebi ograja.
Vsi odri so A-testirani.

PODESTI, PRAKTIKABLI

Sistemi za odre vam nudijo izvedbo različnih oblik 
in kombinacij postavitve. Osnovne komponente 
sistema je možno regulirati po višini, z različnimi 
nastavljivimi fiksnimi višinami ali teleskopskimi 
nogami. Stabilno, močno, univerzalno, tehnično in 
estetsko postavljivo. Vsi elementi so med seboj kompatibilni in se povezujejo s povezovalnimi 
elementi. Po želji se lahko odri postavijo v poševno linijo z naklonom do 10 stopinj. Odri so primerni 
tudi za postavitev tribun, delovnih linij, prezentacijo raznega blaga, folklornih nastopov. Primerni so 
za postavitev v športnih in kongresnih dvoranah, telovadnicah, …

MONTAŽNE TRIBUNE

Sestavljive tribune so namenjene za različne 
športne, kulturne in ostale prireditve v 
notranjih ali zunanjih pro-storih. Dobavljive 
so v različnih dimenzijah, glede na število 
sedežev. Tribune so A-testirane.

KONCERTNE STREHE
Poleg odra Vam zagotovimo tudi koncertno 
strehe, ki se prilagajajo dimenzijam odra.

Sistemi za odre vam nudijo izvedbo različnih oblik in kombinacij postavitve. Osnovne komponente 
sistema je možno regulirati po višini, s pomočjo standardiziranih elementov, ki so primerni tudi za 
neraven teren. Vsi elementi so med seboj kompatibilni. Oder je možno nadkriti s streho.

Tehnični podatki:

Osnovni element je 2 x 1 m.
Nosilnost odrov je 750 kg/m  .
Višina odrov od 20 cm - 100 cm.
Pripadajoče stopnice in po potrebi ograja.
Vsi odri so A-testirani.

Tehnični podatki:
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Poleg izjemno kakovostnih šotorov nudimo tudi 
notranjo dekoracijo in dodatno opremo za 
različne dogodke. Pri nas tako lahko dobite šotor 
in vso dodatno opremo na enem mestu, kar vam 
bo olajšalo organizacijo vaše prireditve.

Šotor vam po želji opremimo z lesenim podom, 
plesiščem in talno oblogo, pri kateri lahko barvo 
izbirate po želji.

Na voljo so vam različne mize (banketne, barske, 
info pulti,…) in stoli (barski, leseni, kovinski, 
oblazinjeni…), gostinske garniture,…ki so 
nepogrešljiv del vsake prireditve.
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CATERING IN DODATNA OPREMA

Šotore za posebne priložnosti, kot so poroke, 
vip srečanja, otovorite, vam po želji opremimo s 
stropnimi in stenskimi zavesami, banketnimi 
mizami s prti in stoli z vip prevlekami, kar bo 
naredilo celoten izgled še bolj veličasten.

Na voljo so vam tudi lesene zložljive stojnice, 
točilni pulti in jurčki.

Poskrbimo tudi za ogrevanje in hlajenje 
šotorov.



www.petre.si   I   www.skladiscnehale.com

Šotori Petre nudi poleg prireditvenih šotorov tudi skladiščne šotore in hale. 
Lastna proizvodnja aluminijastih konstrukcij omogoča maksimalno 
prilagajanje, glede na potrebe naročnika in kratke dobavne roke.
V naši ponudbi najdete tudi jeklene hale, ki so do potankosti izdelane po 
želji naročnika. Primerne so za proizvodne in poslovne objekte.
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POKRIJEMO VSE
PRILOŽNOSTI

PRIREDITVENI
ŠOTORI

SKLADIŠČNE
HALE

DODATNA
OPREMA

SERVIS IN
PROIZVODNJA
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