Wanneer u kiest voor
Steenge,dan kiest u voor
kwaliteit,betrouwbaarheid en
een eerlijke prijs. Onze tenten
zijn altijd schoon, lekdicht en
worden op tijd gebracht en
gehaald.

U heeft waarschijnlijk al genoeg
drukte van uw evenement…
Laat ons als specialist u werk
uit handen nemen door te
zorgen voor een prima
accommodatie voor uw gasten!

Exloërweg 8
7873 BW Odoorn
tel: 0591 – 512216
info@steenge.nl

TENTEN,OVERKAPPINGEN,PODIA EN INRICHTING
Of het nu gaat om een dorpsfeest, bruiloft, beurs,
concert of bouwproject: Steenge heeft de juiste tent
voor elk evenement.

Steenge mag zich met recht een van de meest ervaren tentenverhuurbedrijven van
Nederland noemen.In 1920 werd Steenge Tentenverhuur door de eerste generatie
van dit familiebedrijf in Odoorn opgericht. En inmiddels staat de vierde generatie met
Bart Steenge aan het roer! Wij zijn bijna 100 jaar verder, maar Steenge Tentenverhuur
blijft met de tijd meegaan.

100 JAAR
Wij zijn bijna 100 jaar verder,
maar Steenge Tentenverhuur
blijft met de tijd meegaan. Dit
blijkt onder meer uit de
degelijke en moderne tenten
die wij leveren en de aankleding
die daarbij hoort. Maar ook met
de unieke vintage tenten die wij
met name leveren voor
bruiloften, fairs en
bedrijfsfeesten timmeren we
goed aan de weg.

ONZE MENSEN
Steenge Tentenverhuur heeft tien vaste medewerkers in dienst, die de vereiste opleidingen hebben afgerond.
In het hoogseizoen worden onze vaste medewerkers geassisteerd door zorgvuldig geselecteerde tijdelijke
medewerkers. Onze eigen expertise gecombineerd met ons vakkundig en ervaren personeel betekent dat wij
continu kwaliteit en professionaliteit blijven leveren. Ook is ons personeel VCA gecertifieerd.
Al onze tenten voldoen aan de strengste brand en veiligheidsnormen volgens Euronorm EN13782, en zijn
voorzien van een Nederlands tentboek.

Bedenk dan dat Steenge Tentenverhuur in Odoorn al bijna 100 jaar gespecialiseerd is in het leveren en
plaatsen van tenten. Al vier generaties Steenge hebben de afgelopen decennia duizenden tenten in heel
Nederland verzorgd. Wanneer u kiest voor Steenge, dan kiest u voor kwaliteit, betrouwbaarheid
en een eerlijke prijs.

Alu tenten
Wij hebben diverse Alu tenten in ons assortiment, variërend
van 5 tot zelfs 25 meter breed. Deze kunnen worden geleverd
met bijvoorbeeld dakzeilen (transparant, zwart, grijs en wit),
raamzeilen, en glaswanden. Daarnaast bieden wij geïsoleerde
daken, zowel in de winter als in de zomer en tegen condensvorming. Ook bieden wij een Alu hal op vier meter
wandhoogte, voor een grootser effect. Alle Steenge Aluhallen
worden standaard uitgevoerd met harde, witte wanden.

Pagode tenten
Steenge levert nette pagodetenten van 5 bij 5 meter in diverse
kleuren. De pagode tenten kunnen aan elkaar gekoppeld
worden, zodat elke afmeting te realiseren is. Eveneens kunnen
ze gekoppeld worden aan een Alu hal. Met en zonder vloeren te
leveren. Pagodetenten zijn ideaal voor feesten of festivals.

Vintage tenten
Wat dacht u van onze unieke vintage tent die wij met name
leveren voor bruiloften, fairs en bedrijfsfeesten? Omdat wij al
bijna honderd jaar bestaan, beschikken wij over een tent uit
het begin van de vorige eeuw. Deze zogenaamde vintage tent is
rond van vorm en bezorgt de aanwezigen gegarandeerd een
nostalgisch gevoel.
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Luifeltenten
Onze luifeltenten zijn 6 meter breed en per 5 meter te
verlengen. Ze worden veelal gebruikt als horecatent of
tribuneoverkapping. Tevens kunnen wij deze op een podium
plaatsen.

Werktenten/ Verrijdbare bouwtenten
Werktenten zijn ideaal wanneer in slecht weer doorgewerkt
moet worden. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud aan
zwembaden. Ze zijn te leveren in verschillende Alu hal
afmetingen.
Heeft u werk waarbij uw tent snel verplaatst moet worden,
denk dan eens aan een verrijdbare bouwtent. Deze Alu hal
kunnen wij opzetten van 5 tot 25 meter breed, en tot 15 meter
lang op een rail.

Opslagtenten
Heeft u tijdelijk extra ruimte nodig voor opslag of uitbreiding
van uw winkel? Deze Alu hal is in verschillende uitvoeringen
te leveren.

Een mooie uitstraling met de vlondervloer

Zwaarlastvloer

Onze vlondervloer is een houten, rustieke vloer in
delen van 1 meter bij 5 meter en onderling te
koppelen. Deze vloer, die koud op de grond ligt,
heeft een mooie uitstraling en is ideaal voor
festivals.

De zwaarlastvloer bestaat uit delen van 2,5 bij 5
meter in hout en/of kunststof. De houten versie heeft
een stoere stevige uitstraling en de kunststof
variant (zwart) heeft een strakke uitstraling en is
goed schoon te houden. Een zwaarlastvloer is
tevens de ballast voor een tent.

Cassettevloer
De cassettevloer wordt veelal gebruikt op oneffen
terrein en is in elke tent te plaatsen. U kunt
kiezen voor een uitvoering in hout of kunststof. De
vloer wordt waterpas gelegd met onderliggers.

Steenge biedt stevige vloeren in hout of kunststof
voor allerlei tenten in verschillende situaties.

Bedenk dan dat Steenge Tentenverhuur in Odoorn
al bijna 100 jaar gespecialiseerd is in het leveren en
plaatsen van tenten en de bijbehorende vloeren.

Steenge verhuurt podiumkappen in de maten van
5 meter breed tot 25 meter vrije overspanning. Per
sectie van 5 meter te verlengen in de diepte. Podia
kunnen gerealiseerd woorden met cassettevloeren
en zwaarlastvloeren.

Ook voor de aankleding en inrichting van uw tent, evenement of feest bent u bij Steenge aan het juiste adres.
Wij verhuren bijvoorbeeld tapijt in diverse kleuren, prikkabel verlichting, houten klapstoelen en klaptafels,
statafels, IBC vaten verlichting, stoffering voor wandbekleding (zwart) en mega discoballen.
Voor uw bijzondere bruiloft of feest hebben wij een bijzondere Vintage tent van katoen/polyester beschikbaar.
Deze heeft een doorsnee van 12 meter en 18 bij 18 meter die per 5 meter te verlengen is.
Dit is écht iets bijzonders voor uw feest!

CONTACTGEGEVENS
Exloërweg 8
7873 BW Odoorn
0591 – 512216
info@steenge.nl

Steenge op
de kaart

www.steenge.nl

VOLG ONS OOK OP
Facebook.com/ Steenge-Tentenverhuur
Instagram.com/bartsteenge

