


ONZE
PARTNERMERKEN 

Promatome ontwikkelt bevoorrechte 
of exclusieve partnerships met 
industriëlen en op hun markt 
erkende merken. 

Promatome verdeelt het merk 
FURNITRADE, een fabrikant 
van vouwtafels en opvouwbaar 
meubilair voor vakmensen.  

Promatome is exclusief verdeler 
voor België van het opvouwbaar 
meubilair uit polyethyleen met hoge 
dichtheid van LIFETIME Products. 
Deze Amerikaanse onderneming 
verleent een waarborg van 10 jaar 
op haar professionele tafels en is 
wereldwijd de grootste fabrikant van 
deze producten uit gepatenteerd 
niet-gerecycleerd 100% nieuw 
HDPE.

Promatome verdeelt feest- en 
pagodetenten van TRIGANO, de 
grootste Franse fabrikant op die 
markt, en bezit 4 productiecentra 
die een snelle levering, op maat, 
mogelijk maken, en dit volgens de 
Europese reglementering en het 
van kracht zijnde veiligheidsregister.

Promatome is exclusieve verdeler 
van de ALUSTAGE podia, eveneens 
van Europees fabricaat. U kunt 
uw podium bouwen met trappen, 
veiligheidsleuningen, flight cases voor 
het transport en textielbekleding.

KWALITEIT

Wij garanderen dat al onze 
producten beantwoorden aan de 
Belgische en Europese normen op 
het vlak van stevigheid, veiligheid 
en milieuvriendelijkheid.
Onze stoelen en de zeilen van onze 
opvouwbare tenten beschikken over 
een M2 brandveiligheidscertificaat.
Al onze producten zijn gecertificeerd 
in overeenstemming met de 
REACH-normen.
Al onze onderaannemers worden 
systematisch gecontroleerd door 
een kwaliteitscontrole-instelling 
(Asia Pacific Inspection Ltd) voor al 
onze producties.

DIENSTVERLENING

Wij hebben onze reputatie 
gebouwd op de kwaliteit van 
onze dienstverlening, onze 
totale beschikbaarheid en de 
reactiviteit van onze teams.  Onze 
vertegenwoordigers leveren 
monsters, geven demonstraties, 
verwelkomen u in onze showroom 
en ondersteunen onze klanten zo 
bij het kiezen van het geschikte 
materieel. Wij hebben permanent 
meer dan 500 palletten opvouwbaar 
meubilair in voorraad, alsook de 
onontbeerlijke wisselstukken om 
onze dienst-na-verkoop toe te laten 
om snel te reageren.

WIE
ZIJN
WIJ  

PROMATOME is een onderneming  gespecialiseerd  in 
het creëren, vervaardigen en verdelen van opvouwbaar 
en stapelbaar materieel, meubilair voor vakmensen.
Promatome werd opgericht in 2009 en heeft de 
ambitie om de Belgische marktleider te worden, voor 
de distributie van zijn producten, en dit door de beste 
prijs/kwaliteit-verhouding te bieden. Promatome biedt 
een ruim gamma meubilair en materieel aan voor 
banketten, seminaries, recepties en andere publieke of 
privé evenementen.
Het materieel is gemakkelijk te vervoeren, te installeren 
en te onderhouden.



TENTEN

DE
TROEVEN VAN 
DE PROFESSIONELE 
TENTEN

Stevig, moduleerbaar en compact

Licht, gemakkelijk te hanteren 
en compact.

Snel te monteren, voor een 
tent van 3 x 6 m zijn er met 2 
personen 2 min. nodig om het 
dak op te zetten en 15 min. om 
de tent volledig te sluiten.

Moduleerbaar, elke module kan 
gecombineerd worden met een 
ander element uit het gamma. 
Voorbeeld: een element van 
3 x 3 met een element van 3 x 6, 
twee elementen van 3 x 6 zullen 
6 x 6 geven.

Een grote keuze aan 
brandwerende en UV‑bestendige 
zeilen van klasse M2: 520g pvc 
450g PVC, 300g Polyester.
Te combineren volgens het type 
van structuur.

Elk onderdeel van de tent is 
vervangbaar en is in voorraad in 
onze opslagplaats. Leverbaar in 
48u.

Bedrukking van uw tent op 
maat.
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DE PROMASTEEL TENTEN UIT STAAL  

Ze zijn ontworpen voor occasioneel gebruik
Vierkante structuur - connectoren uit glasvezel 
en nylon
Zeil uit PVC-gecoat polyester 300g M2
Kits van muren en verschillende kleuren verkrijgbaar
Afmetingen: 3x3, 3x4.5, 3x6 m

DE PROMALIGHT TENTEN UIT ALUMINIUM

Ze zijn ontworpen voor frequent gebruik
Zeshoekige structuur 45 mm - connectoren uit ABS
Zeil uit PVC-gecoat polyester 300g M2
Kits van muren en verschillende kleuren 
verkrijgbaar
Afmetingen: 3x3, 3x4.5, 3x6 m

DE PROMASTRONG TENTEN  UIT ALUMINIUM

Ze zijn ontworpen voor frequent gebruik
Zeshoekige structuur 55 mm - connectoren in Alu
Zeil 520g PVC M2
De muren worden per stuk gekozen (venster, 
deur, vol)
Afmetingen: 3x3, 3x4.5, 3x6 m, 4x4, 4x6, 4x8, 5x5 m
Kleuren op verzoek

DE PROMAFIBRE TENTEN UIT ALUMINIUM

Jongste generatie lichtere en zeer stabiele 
tenten voor intensief gebruik
Achthoekige structuur 50 mm – connectoren uit 
glasvezel en nylon - gevoerde kruisstukken
Zeil van Europees fabricaat 450g PVC M2
De muren worden per stuk gekozen (venster, 
deur, vol)
Afmetingen: 3x3, 3x4.5, 3x6 m, 4x4, 4x8

> PROA33

> PROL33

> PROS33

> PROF345

Goten, verwarming, togen, alle toebehoren om uw tent uit te rusten zijn beschikbaar personalisering en bedrukking van uw tent op maat.



TAFELS

STERKE
PUNTEN
VAN DE TAFELS

Praktische en lichte modellen, met een 
buitengewone stevigheid en duurzaamheid

100% nieuw PVC

Maximale belasting 500 kg

Poten die geen afdrukken 
nalaten

Gepatenteerde compression 
corner

Waarborg van 10 jaar op het 
volledige PRO‑gamma

Transportkarren en hoezen 
beschikbaar.
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4446 / 122 x 60 cm

Lifetime tafel - bestaat in verschillende 
breedtes en hoogtes

80165 / 152 x 76 cm

Lifetime bankettafel

4473 / 183 x 76 cm

Lifetime bankettafel: er zijn 3 modellen 
verkrijgbaar, waarvan één dat in de 
hoogte regelbaar is

Talrijke andere modellen van tafels, hoezen en transportwagens zijn verkrijgbaar op verzoek of op promatome.be

80350

Lifetime bankettafel met een reliëf 
rondom het blad, dat ervoor zorgt dat 
ze niet kunnen verschuiven wanneer 
ze gestapeld worden   |   Verkrijgbaar 
in wit of zwart

80176 / 183 x 46 cm

HOB183 wordt vervangen door 
80176 :183 x 46 cm    
Smalle tafel voor vergaderzaal

22301 / 94 x 94 cm

Lifetime speeltafel

80121 / 152 cm

Ronde tafel Lifetime, eveneens 
verkrijgbaar in 122 en 183 cm

PLYO / PLYR - rond of rechthoekig

plywood Furnitrade tafel, bestaat in 
152 en 183 cm.

80333 / 183x76 cm

Collectie van tafels die opgevouwen 
worden tot een koffer, verkrijgbaar in 
verschillende afmetingen

CKT25

Transportwagen voor hoge cocktailtafel 
Lifetime

CHTAB20

Transportwagen voor ronde of 
rechthoekige tafels van 152 of 183 cm

80362 / 84 cm

Lifetime cocktailtafel: hoezen 
verkrijgbaar



STOELEN

DE STERKE
PUNTEN VAN
DE STOELEN

Stevig,duurzaam,comfortabel en 
ergonomisch

Systeem van scharnieren 
met aanslag voor een betere 
stevigheid

Poedercoatings

Bevestiging van de buizen door 
dubbel vastklikken

Poten die geen afdrukken 
nalaten

Versterking van de draaipunten

Transportkarren beschikbaar
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AGATHE - C100

Vouwstoel Furnitrade verkrijgbaar in 
verscheidene kleuren M2 en M4

OPALE - C101

Vouwstoel Furnitrade verkrijgbaar in 
verscheidene kleuren M2

IRIS - C103

Vouwstoel Furnitrade verkrijgbaar in 
beige en kastanjebruin M2

2810

Vouwstoel Lifetime M4

80155

Vouwstoel Lifetime M4

NET - C106

Vouwstoel Furnitrade beschikbaar in 
zwart of wit M2

RUBIS - C102

Vouwstoel Furnitrade beschikbaar in 
bordeaux en goud M1

NAPOLEON - C201

Opstabelbaar Furnitrade beschikbaar 
in bordeaux of goud M1

ZIRCON - C200

Opstapelbaar zwart Furnitrade M2

CHANTAL - C203

Opstapelbaar italiaans Furnitrade 
,M2,beschikbaar in verschillende 
kleuren en met armleuning

BISTROT- C202

Italiaanse makelij M2, beschikbaar in 
verschillende kleuren

80305 / 183 cm

Plooibare bank Lifetime, M4,
183 x 49,2 x 29,2 cm

Talrijke andere modellen van stoelen en transportwagens zijn eveneens verkrijgbaar op verzoek of op promatome.be



PA 512

De feesttenten kunnen in 30 minuten gemonteerd 
worden met 2 tot 6 personen.
De beschikbare breedten zijn 4, 5, 6 of 8m voor een 
diepte van 4m
Grootste afmeting 8 x 16 m
Polyesterzeil 650g/m2, PVC coating 1000 den klasse 
M2, wit.
Veiligheidsregister CTS7 – made in France.

PAG55

De pagodetenten zijn verkrijgbaar in 4x4 en 5x5 m en zijn compatibel met de feesttenten.
De armaturen beschikken over een schroefsysteem dat een optimale spanning van het 
dak biedt.
Polyesterzeil 650g/m2, PVC coating 1000 deniers klasse M2, wit.
Veiligheidsregister CTS7 – made in France.

PODIA

De Alustage podia zijn een exclusiviteit van Promatome, voor al uw publieke 
evenementen.
Ze zijn beschikbaar in modules van 1 x 1 m of 2 x 1 m en in verschillende hoogtes 
van 20 tot 80 cm.
Stel uw eigen podium samen met de benodigde accessoires: trappen, 
veiligheidsleuningen, gordijnen, flight case. Neem contact op met uw Promatome 
verkoper.

EUROPESE PRODUCTIE

PAGODES
EN
FEESTTENTEN



CONTACTGEGEVENS

Wallonie : 
Bertrand.catry@promatome.com

West/Oost Vlaanderen :
pol.vandecaveye@promatome.com
Tel: 0475.43.75.19

shop.promatome.com
contact@promatome.com

Antwerpen, Vlaams Brabant, Limburg
sofie.thys@promatome.com
Tel: 0493.52.32.55
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