
Vision Wings
Kies voor ultieme vrijheid. 



Ultieme vrijheid, dat is waar de Vision Wings 

van Intertent voor staat. Met haar unieke 

uitstraling en bijzondere features is  

zij een echte eye-catcher op elk event. 

Bezoekers ervaren een enorm gevoel van 

ruimte door het gebogen, hoge dak en het 

panoramische uitzicht naar buiten.

De Vision Wings trekt dat gevoel buiten  

door met het overdekte terras onder de 

zwevende luifel. De tent is volledig modulair 

op te bouwen en kent onbegrensde mogelijk-

heden, zodat ze zich altijd naadloos laat 

inpassen in jouw event. Dat is nog eens 

vrijheid!

zwevende luifelmodulaire bouw 7 meter hoog
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Vision Wings



Met de Vision Wings heeft Intertent een uniek paviljoen met ongekende allure 
ontwikkeld. Aan de herkenbare Vision features, zoals de gebogen nok en de 
horizontale wand- en glaspanelen voor het mooiste panoramische uitzicht,  
zijn innovatieve elementen toegevoegd die je event de uitstraling geven die het 
verdient. De hoogte biedt onbegrensde mogelijkheden voor licht, geluid en video  
en de modulaire bouw geeft je de vrijheid om de Vision Wings zo groot te maken  
als je zelf wilt. 

Dragend vermogen
• Vloerbelasting maximaal 500 kg/m2. 
• Nokbelasting maximaal 200 kg.  

Bij gelijke verdeling over de spanten 
links en rechts maximaal 125 kg per 
spant

Afmetingen
De Vision Wings is volledig modulair op  
te bouwen. De breedte is altijd 15 meter;  
de lengte is minimaal 10 meter en is naar 
keuze te verlengen per 5 meter. 

Meer informatie
www.intertent.nl/tenten/vision-wings-
huren

Luifelaanzicht

Linkeraanzicht Rechteraanzicht

Achteraanzicht
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Key features
• Zwevende luifel (de ‘Wing’)
• Uniek geïntegreerd, overdekt terras
• Gebogen dak op een ongekende hoogte
• Hoogwaardige kwaliteitsafwerking
• Geen storende palen, dus een 

panoramisch uitzicht
• Modulair op te bouwen tot 150 meter
• Onbegrensde mogelijkheden in 

maatwerk

Materialen
De Vision Wings gebruikt een standaard 
uitvoering van aluminium, tentdoek, glas, 
betonplex en trespa. Maar ook hierin heb 
je de vrijheid om het naar wens aan te 
passen.



Maten bovenaanzichtMaten doorsnede

Gaasterland 22
1948 RG  Beverwijk
T +31 251 - 21 66 95
info@intertent.nl
www.intertent.nl
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Vaste partner in  
tijdelijke accommodaties
Intertent is specialist op het gebied van 
tijdelijke accommodaties. Wij denken mee, 
adviseren waar nodig en leveren oplossingen 
op maat. De mogelijkheden zijn vrijwel 
onbeperkt. Dit maakt ons al jaren de 
betrouwbare partner voor evenementen-
bureaus, cateraars en intermediairs.


