
SEMI-PERMANENTE
BEDRIJFSHALLEN
MODULAIRE GEBOUWEN VOOR INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN



Kontent Structures is opgericht in 1998 onder de naam Kontent Tentenverhuur. In de beginfase bestonden de bedrijfsactiviteiten 
voornamelijk uit het verhuren van partytenten in de regio Zuid-Holland. Door de enorme groei van projecten in binnen-en buitenland is 
in 2013 besloten om de naam Kontent Tentenverhuur te veranderen in Kontent Structures. Kontent Structures is gevestigd in Alphen aan 
den Rijn.

Op deze locatie bevinden zich de afdelingen Sales, Rentals en uiteraard de productiefaciliteiten met bijhorende opslagruimte voor alle 
materialen en producten. Deze afdelingen zorgen er samen voor dat Kontent Structures als totaalleverancier kan fungeren. Het gehele 
proces van engineering, productie, verkoop en/of verhuur tot aan assemblage en projectrealisatie wordt in eigen beheer uitgevoerd. 
Hierdoor onderscheidt Kontent Structures zich ten opzichte van de meeste tentleveranciers!

Totaalleverancier in professionele aluminium tentconstructies voor 
evenementen en tijdelijke accommodaties

Onze productieafdeling beschikt over een groot machinepark met onder andere een lasrobot, een CNC buis-plaatlaser en meerdere 
CNC freesmachines voor het verspanen van de aluminium profielen. Deze machines bewerken aluminium profielen tot een afmeting van 
400 x 400 mm met een profiellengte van meer dan 10 meter.  Na vervaardiging worden alle onderdelen geassembleerd en onderworpen 
aan een uitgebreide kwaliteitscontrole. Als input voor productie worden 3D-modellen gebruikt die door de engineeringsafdeling worden 
gemaakt in Solidworks.

Productie in eigen huis
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Van concept tot turnkey oplevering

Bij Kontent Structures zijn we in staat om tentaccommodaties te 
realiseren welke volledig zijn afgestemd op de wensen van de 
opdrachtgever. Onze engineers en constructeurs stellen de 
optimale constructie voor u samen; rekening houdende met uw 
eisen en alle geldende normen en regelgeving. 

Alles wordt in 3D getekend, waardoor het eenvoudig is om de 
details van het project aan u te presenteren.

VCA** en ISO gecertificeerd

R&D, engineering en productie in eigen huis Passend en deskundig advies

De voordelen van Kontent Structures

Gespecialiseerde montagemedewerkers
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Uw bedrijf heeft de afgelopen periode een groeispurt gemaakt waardoor u overweegt uw organisatie uit te breiden. Echter ziet u het 
niet zitten om te verhuizen of veel geld uit te geven aan een nieuw pand. Uw voorraad is dusdanig gegroeid dat u een tekort heeft aan 
opslagruimte/bedrijfsruimte. Hierdoor bent u opzoek naar extra ruimte, het liefst op uw eigen terrein.

In al deze gevallen biedt een (tijdelijke) opslaghal van Kontent Structures de oplossing voor uw tekort aan ruimte. In de afgelopen 
20 jaar heeft Kontent Structures zich ontwikkeld tot een zeer ervaren tentenleverancier. Door middel van eigen productie is Kontent 
Structures nauw betrokken tijdens het gehele proces.

Opslagtenten van Kontent Structures

Voor elke gelegenheid een passende oplossing

3 Heeft u vragen? Neem contact op met één van onze specialisten 
info@kontent-structures.com • +31(0)172 72 62 62 • www.kontent-structures.com
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Iedere semi-permanente bedrijfshal van Kontent Structures is maatwerk. Er zijn allerlei opties om de tentconstructie mee samen te 
stellen. Naast die opties gaan we zover als mogelijk mee in de klantbehoefte aangaande de afmeting. Soms wijkt deze namelijk af van 
de standaard tentafmetingen. Dit komt voor bij bijvoorbeeld open ruimtes met een beperkt aantal meters die wel volledig en efficiënt 
benut dienen te worden.

In lengtes zijn de tenten van Kontent Structures onbeperkt. In breedte, en dus vrije overspanning, ligt het maximum momenteel op 
maar liefst 40m. Zonder onhandige palen in het midden! Maar ook de kleinere tentstructuren van bijvoorbeeld 4m breed worden 
enthousiast als project opgepakt en uitgevoerd.

Tentconstructie op maat
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SPECIFICATIES

Profiel 170/88/3 (4 channel)

Breedte Tot 12,5m vrije overspanning

Lengte Onbeperkt in segmenten van 5 meter

Dakhelling 18O

Dak en zijwand Lichtdoorlatend wit PVC 620gr/m² of niet-lichtdoorlatend 750gr/m²

Normering Europees UV-bestendig en brandvertragend volgens: DIN 4102-B1, M2; BS 5438/7837; US NFPA701

Connectietype Stalen inzetstukken (gegalvaniseerd)

Aluminiumtype Europees geanodiseerd aluminium

Max. windsnelheid 108 km/u of hoger (afhankelijk van de afmeting)

OPTIES

Dak Lucht geïsoleerd

Zijwand Geïsoleerde sandwichpanelen | Glazen panelen | PVC zeilen

Vloersysteem Zwaarlastvloer

Deurtypes Entreedeuren | Loopdeuren | Overheaddeuren | Schuifdeuren | Rolluiken

Verlichting LED armaturen

De Warehouse Structure 170 opslagtent is met een maximale breedte van 12,5 meter vrije overspanning onze kleinste opslagtent. Dit 
betekent echter niet dat deze constructie inferieur is aan de andere opslagtenten. De WS 170 is zeer geschikt wanneer u uw bedrijf 
wilt laten groeien en hierbij op zoek bent naar extra (aansluitende)opslagruimte voor uw bedrijf. Deze opslagtent heeft veel extra 
mogelijkheden waarmee de tentconstructie kan worden aangepast, dit maakt de WS 170 flexibel in zijn toepassingen. De WS 170 kan 
onder andere gerealiseerd worden met een geïsoleerd dakzeil. Door een geïsoleerd dak worden uw producten beschermd tegen kou, 
wordt de condensatie geminimaliseerd en worden klapperende dakzeilen bij harde wind voorkomen. 

WS 170
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Semi-permanente tentconstructie voor kleine toepassingen, o.a:

Magazijn of loods

Horeca

Stalling

Werktent
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Sportaccommodatie

Tijdelijke kantine

Heeft u vragen? Neem contact op met één van onze specialisten 
info@kontent-structures.com • +31(0)172 72 62 62 • www.kontent-structures.com



SPECIFICATIES

Profiel 225/101/3.5/5.5 mm (4 channel)

Breedte Tot 20m vrije overspanning

Lengte Onbeperkt in segmenten van 5 meter

Dakhelling 18O

Dak en zijwand Lichtdoorlatend wit PVC 620gr/m² of niet-lichtdoorlatend PVC 750gr/m²

Normering Europees UV-bestendig en brandvertragend volgens: DIN 4102-B1, M2; BS 5438/7837; US NFPA701

Connectietype Stalen inzetstukken (gegalvaniseerd)

Aluminiumtype Europees geanodiseerd aluminium

Max. windsnelheid 108 km/u of hoger (afhankelijk van de afmeting)

De Warehouse Structure 225-serie is een veel voorkomende tentstructuur voor diverse bedrijfstoepassingen. Met een vrije overspanning 

tot 20 m biedt deze serie voldoende (opslag) capaciteit om uw bedrijf (semi-) permanent te laten groeien. Net zoals de WS 170 kenmerkt 

de WS 225 zich door de vele extra mogelijkheden, zoals geïsoleerde dakzeilen, deuren of bijvoorbeeld verlichting. 

Heeft u veel transportbewegingen in de (opslag)tent? Dan is een automatische overheaddeur een essentiële optie, zodat uw logistieke 

operatie op efficiënte wijze gewaarborgd kan blijven.

WS 225

OPTIES

Dak Lucht geïsoleerd

Zijwand Geïsoleerde sandwichpanelen | Glazen panelen | PVC Zeilen

Vloersysteem Zwaarlastvloer

Deurtypes Entreedeuren | Loopdeuren | Overheaddeuren | Schuifdeuren | Rolluiken

Verlichting LED armaturen
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Semi-permanente tentconstructie voor middelgrote toepassingen, o.a:

Magazijn of loods Windvrije doorwerkfaciliteit

AutoshowroomDistributiecentrum

Sportaccommodatie
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Bouw & Infra

Heeft u vragen? Neem contact op met één van onze specialisten 
info@kontent-structures.com • +31(0)172 72 62 62 • www.kontent-structures.com



SPECIFICATIES

Profiel 300/122 (4 channel)

Breedte Tot 40m vrije overspanning

Lengte Onbeperkt in segmenten van 5 meter

Dakhelling 18O

Dak en zijwand Lichtdoorlatend wit PVC 620gr/m² of niet-lichtdoorlatend PVC 750gr/m²

Normering Certificaat PVC zeildoek volgens DIN 4102 (B1) en/of de NF P 92501-7 (M2)

Connectietype Stalen inzetstukken (gegalvaniseerd)

Aluminiumtype Europees geanodiseerd aluminium

Max. windsnelheid 108 km/u of hoger (afhankelijk van de afmeting)

De Warehouse Structure 300 heeft enorme (opslag)capaciteit. Met een vrije overspanning tot maar liefst 40 meter is deze tentstructuur 

zeer geschikt voor semi-permanent gebruik op grote schaal. Tot en met de 40m brede variant is een zijhoogte van 5,5m realiseerbaar. 

En t/m de 30m brede variant is een zijhoogte van zelfs 8m realiseerbaar.

Kortom, heeft uw bedrijf behoefte aan een lucratieve extra bedrijfsruimte op grote schaal? Laat u verder informeren door de specialisten 

van Kontent Structures.

WS 300

OPTIES

Dak Lucht geïsoleerd

Zijwand Geïsoleerde sandwichpanelen | Glazen panelen | PVC Zeilen

Vloersysteem Zwaarlastvloer

Deurtypes Entreedeuren | Loopdeuren | Overheaddeuren | Schuifdeuren | Rolluiken

Verlichting LED armaturen
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Semi-permanente tentconstructie voor grote toepassingen, o.a:

Magazijn of loods

(Haven)TerminalopslagAutoshowroom

Distributiecentrum
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Stalling

Hangar

Heeft u vragen? Neem contact op met één van onze specialisten 
info@kontent-structures.com • +31(0)172 72 62 62 • www.kontent-structures.com



 ✔ Magazijn en opslag
 ✔ Supermarkt
 ✔ Distributiecentrum
 ✔ Showrooms

 ✔ Restaurant
 ✔ Scholen en onderwijs
 ✔ Noodgebouwen

MODULAIR BOUWSYSTEEM
 VOOR DIVERSE TOEPASSINGEN

CONTACT

H.A. Lorentzweg 1
2408 AS Alphen aan den Rijn
Nederland

info@kontent-structures.com
www.kontent-structures.com
+31 (0)172 72 62 62

KONTENT STRUCTURES
Kontent Structures is al ruim 20 jaar een professionele dienstverlener in tijdelijke ruimtes, actief door heel
Europa. Kontent Structures heeft inmiddels een prominente positie binnen de branche voor tentenverhuur- 
en verkoop. De nationale én internationale activiteiten hebben zich in de loop der jaren uitgebreid naar 
innovatie en productie van aluminium tentconstructies en tentvloeren.


