
CORTURI PLIANTE PUBLICITARE



KONCEPT ADVERTISING vă oferă o gamă largă de 
pavilioane şi corturi publicitare pliante pentru diferite 
evenimente.
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kadd.roDESCRIERE

– Cadrul metalic se pliază asemenea unei umbrele, iar picioarele 
sunt telescopice.

– Schelet din aliaj de metal, gri-metalic. Nu rugineşte.

– Copertina este din poliester peliculizat, impermeabilizat, 
220gr/mp.

– Husă de transport compartimentată.

– Corturile pot fi imprimate cu grafica dorită.



kadd.roMODELE DE CORTURI

 Cort de oțel

Cort de aluminiu

Cort de aluminiu extra



kadd.roCOMPONENTELE CORTULUI

Clin Copertină

Laterală
(perete lateral)

Pendent



kadd.roCORT DE OȚEL

Schelet: din oțel

Copertină: din poliester de 220 gr/mp, hidrofobizat, peliculizat și 
tratat UV.

Culoare standard: alb-argintiu.

Sistem deschidere pavilion: Corturile sunt complet asamblate. 
Cu ajutorul unui partener trebuie doar să trageți spre exterior 
picioarele din părțile diagonal opuse. Pavilionul se deschide cu 
ușurință, iar la final se fixează înălțimea dorită.

Geantă transport: Geantă neagră din poliester cu roți și fermoar.
 



kadd.roDimensiune 3x3 m

Înălțime până la pendent (max): 2,15 m

Înălțime până la vârf: 3,40 m

Ajustare înălțime: Da

Picior pavilion: Grosime 35 mm, 
Prevăzut cu talpă pentru ancorare

Spițe pavilion: Au formă unor tuburi 
ovale din oțel cu dimensiunea de 
12X23mm

Greutate: 32 kg

Dimensiune colet: 160x30x30 cm



kadd.roDimensiune 3x4.5 m

Înălțime până la pendent (max): 2,15 m

Înălțime până la vârf: 3,40 m

Ajustare înălțime: Da

Picior pavilion: Grosime 35 mm, 
Prevăzut cu talpă pentru ancorare

Spițe pavilion: Au formă unor tuburi 
ovale din oțel cu dimensiunea de 
12X23mm

Greutate: 38 kg

Dimensiune colet: 160x40x30 cm



kadd.roDimensiune 3x6 m

Înălțime până la pendent (max): 2,15 m

Înălțime până la vârf: 3,40 m

Ajustare înălțime: Da

Picior pavilion: Grosime 35 mm, 
Prevăzut cu talpă pentru ancorare

Spițe pavilion: Au formă unor tuburi 
ovale din oțel cu dimensiunea de 
12X23mm

Greutate: 65 kg

Dimensiune colet: 160x50x30 cm



kadd.roCORT ALUMINIU

Schelet: din aluminiu 

Copertină: din poliester de 220 gr/mp, hidrofobizat, peliculizat și 
tratat UV.

Culoare standard: alb-argintiu.

Sistem deschidere pavilion: Corturile sunt complet asamblate. 
Cu ajutorul unui partener trebuie doar să trageți spre exterior 
picioarele din părțile diagonal opuse. Pavilionul se deschide cu 
ușurință, iar la final se fixează înălțimea dorită.

Geantă transport: Geantă neagră din poliester cu roți și fermoar.
 



kadd.roDimensiune 3x3 m

Înălțime până la pendent (max): 2,15 m

Înălțime până la vârf: 3,40 m

Ajustare înălțime: Da

Picior pavilion: Grosime 35 mm, 
Prevăzut cu talpă pentru ancorare

Spițe pavilion: Au formă unor tuburi 
ovale din aluminiu cu dimensiunea de 
12X23mm

Greutate: 27 kg

Dimensiune colet: 160x30x30 cm



kadd.roDimensiune 3x4.5 m

Înălțime până la pendent (max): 2,15 m

Înălțime până la vârf: 3,40 m

Ajustare înălțime: Da

Picior pavilion: Grosime 35 mm, 
Prevăzut cu talpă pentru ancorare

Spițe pavilion: Au formă unor tuburi 
ovale din aluminiu  cu dimensiunea de 
12X23mm

Greutate: 32 kg

Dimensiune colet: 160x40x30 cm



kadd.roCORT ALUMINIU EXTRA

Schelet: din aluminiu extra 

Copertină: din poliester de 220 gr/mp, hidrofobizat, peliculizat și 
tratat UV. (300 gr/mp pentru corturile mai mari de 4X4).

Culoare standard: alb-argintiu. (crem- Pantone 400U pentru 
corturile mai mari de 4X4)

Sistem deschidere pavilion: Corturile sunt complet asamblate. 
Cu ajutorul unui partener trebuie doar să trageți spre exterior 
picioarele din părțile diagonal opuse. Pavilionul se deschide cu 
ușurință, iar la final se fixează înălțimea dorită.

Geantă transport: Geantă neagră din poliester cu roți și fermoar.
 



kadd.roDimensiune 3x3 m

Înălțime până la pendent (max): 2,15 m

Înălțime până la vârf: 3,40 m

Ajustare înălțime: Da

Picior pavilion: Grosime 50 mm, formă 
hexagonală, prevăzut cu talpă pentru 
ancorare

Spițe pavilion: Au formă unor tuburi 
ovale din aluminiu extra cu dimensiunea 
de 20X35mm

Greutate: 35 kg

Dimensiune colet: 160x40x40 cm



kadd.roDimensiune 3x4.5 m

Înălțime până la pendent (max): 2,15 m

Înălțime până la vârf: 3,40 m

Ajustare înălțime: Da

Picior pavilion: Grosime 50 mm, formă 
hexagonală, prevăzut cu talpă pentru 
ancorare

Spițe pavilion: Au formă unor tuburi 
ovale din aluminiu extra cu dimensiunea 
de 20X35mm

Greutate: 40 kg

Dimensiune colet: 160x50x40 cm



kadd.roDimensiune 3x6 m

Înălțime până la pendent (max): 2,15 m

Înălțime până la vârf: 3,40 m

Ajustare înălțime: Da

Picior pavilion: Grosime 50 mm, formă 
hexagonală,  prevăzut cu talpă pentru 
ancorare

Spițe pavilion: Au formă unor tuburi 
ovale din aluminiu extra cu dimensiunea 
de 20X35mm

Greutate: 55 kg

Dimensiune colet: 167x60x50 cm



kadd.roDimensiune 4x4 m

Înălțime până la pendent (max): 2,15 m

Înălțime până la vârf: 3,40 m

Ajustare înălțime: Da

Picior pavilion: Grosime 50 mm, formă 
hexagonală, prevăzut cu talpă pentru 
ancorare

Spițe pavilion: Au formă unor tuburi 
ovale din aluminiu extra cu dimensiunea 
de 35X18X1.8 mm

Greutate: 55 kg

Dimensiune colet: 210x33x37 cm



kadd.roDimensiune 4x6 m

Înălțime până la pendent (max): 2,15 m

Înălțime până la vârf: 3,40 m

Ajustare înălțime: Da

Picior pavilion: Grosime 50 mm, formă 
hexagonală, prevăzut cu talpă pentru 
ancorare

Spițe pavilion: Au formă unor tuburi 
ovale din aluminiu extra cu dimensiunea 
de 35X18X1.8 mm

Greutate: 70 kg

Dimensiune colet: 210x44x37 cm



kadd.roDimensiune 4x8 m

Înălțime până la pendent (max): 2,15 m

Înălțime până la vârf: 3,40 m

Ajustare înălțime: Da

Picior pavilion: Grosime 50 mm, formă 
hexagonală, prevăzut cu talpă pentru 
ancorare

Spițe pavilion: Au formă unor tuburi 
ovale din aluminiu extra cu dimensiunea 
de 35X18X1.8 mm

Greutate: 82 kg

Dimensiune colet: 210x60x37 cm
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kadd.roEXTRA

Laterale din poliester de 220 g si 300 gr/mp, hidrofobizat, 
peliculizat și tratat UV. Culoare standard: alb,  
*Nu sunt incluși în prețul pavilionului.

Greutăți: 24 kg set
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SACI DE PIETRE ȘI NISIP kadd.ro



kadd.roCORTURI PAGODA

Scheletul e construit cu tuburi de aluminiu, având diametrul de 
ø50 sau ø55 mm. Este prevăzut cu 4 colțuri de care sunt prinse 
două cabluri fixate în diagonală, pe care se sprijină un stâlp 
central care are rolul de a susține copertina.

Pentru ancorarea structurii, la cele 4 picioare se pot adăuga 
patru baze din fier de 30×30 cm, prevăzute cu găuri, care se pot 
fixa cu ajutorul unor șuruburi speciale pe o structură cimentată. 
O altă opțiune, sunt baze pentru umbrele tip mozaic, ce 
cântăresc 35/50 kg.

Țesutul copertinei este impermeabil. Se poate opta pentru două 
tipuri de material: poliacrilic – garantat 2 sezoane, sau acrilic – 
garantat 5 ani.



Dimensiuni: 4×4m   5×5m   5,5 x 5,5m   6 x 6m   7 x 7m
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kadd.roCORTURI AFRICANE

Inspirate de corturile tradiţionale africane, aceste corturi sunt 
fabricate din ţesături rezistente, concepute cu o înaltă calitate şi 
design, testate şi certificate în conformitate cu clima din Europa.

Corturile de tip “circ” reprezintă acum soluţia cea mai de 
încredere de pe piaţă.

Sunt 100% impermeabile şi rezistente la razele UV.



kadd.roCORTURI AFRICANE

48 m² (8 X 6)

78 m² (10,5 X 7,5)

108 m² (12 X 9)

157 m² (15 X 10,5)

210 m² (20 X 10,5)

15-20

25-30

35-40

60-65

100-110

30

45

60

100

150

DIMENSIUNE
LOCURI PE SCAUN

LA MASĂ

LOCURI PE SCAUN ÎN

RÂNDURI SAU ÎN PICIOARE



kadd.roCORTURI AFRICANE

Ancorarea clasică a corturilor aficane pe bază de țăruși este 
foarte eficientă atunci când cortul este montat pe suprafețe 
acopertie cu pământ sau iarbă. 

În schimb, dacă cortul urmează să fie montat la evenimente 
care au loc în spații publice prevăzute cu beton sau dale, se 
recomandă un sistem de ancorare cu baze metalice și dale 
de beton.
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kadd.roCORTURI AFRICANE

Un set cuprinde:

– Bază metalică de 100×50 cm;

– Dale de beton de 50x50cm;

– Greutate: aprox. 300 km/set;

Prețul se obține la cerere și se calculează în raport cu 
cortul african comandat.



kadd.roCORT SAHARA

Structura in tensiune care permite obtinerea unui spatiu cu 
umbră, care poate fi utilizat in totalitate, până la 36 mp. Pânza 
este impermeabilă. Este susținută de stâlpi din lemn, ancorați 
cu coardă.

4X4 m

5X5 m

6x6 m

11X8 m

12X9 m

14x11 m

DIMENSIUNE SPAȚIU OCUPAT
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Contact

Multumim.
Vă invităm să ne contactați:
Sorin Ailenei
E: sorin@kadd.ro
M: 0741 741 936


