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Namioty imprezowe TRIME to jedyne na świecie konstrukcje przenośne opierające się 
na technologii tensegrity. Geometryczna harmonia i elegancja tensegrity, którą 
dotychczas spotykano w konstrukcjach innowacyjnych mostów czy odważnych 
projektach dachów hal sportowych, dziś może przyciągać wzrok Twoich gości. 
Projektujemy i produkujemy wytrzymałe, całoroczne namioty eventowe. 

 

 

Oryginalny design, ale także swoboda aranżacji wnętrza. Konstrukcję samonośnego 
dachu zaprojektowaliśmy tak, aby nie ograniczać przestrzeni dodatkowymi 
podporami, niezależnie od wielkości namiotu. Już na etapie projektowania 
uwzględniliśmy montaż różnego rodzaju sprzętu oraz oświetlenia. Przemyślane 
rozmieszczenie elementów nośnych i mocowań daje ogromne możliwości. Stawiamy 
na solidne i sprawdzone materiały. 

 

 

Świetlik u szczytu kopuły 
wprowadza do namiotu 
dodatkowe światło. 

Do elementów konstrukcji łatwo 
zamocujemy dekoracje. 
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Namioty TRIME idealnie sprawdzają się podczas organizacji wesel czy bankietów. 
Wysokie przeźroczyste ściany nadają poczucia przestrzeni, a delikatne oświetlenie 
wprawia gości w magiczny nastrój. Goście na długo zapamiętają tą oryginalną bryłę 
konstrukcji. 

 

Jesteśmy zespołem inżynierów, których motywują wyzwania. Projektując nasze 
namioty połączyliśmy doświadczenia z branży budowlanej, morskiej oraz transportu 
lotniczego. Doskonale wiemy, jak ważne są przemyślane rozwiązania i 
bezpieczeństwo. 

 

 

Nasze namioty projektujemy 
zgodnie z obowiązującymi 
normami budowlanymi. 

Projekt budowlany, atesty, 
instrukcja - wynajmując 
nasze namioty otrzymasz 
wszelką dokumentacje.  
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TRIME 25 

 

Niewielki namiot imprezowy TRIME 25 można postawić w każdym miejscu. Zmieści się 
niemal w każdym ogródku, na placyku czy dziedzińcu. Idealny zarówno na komunie, 
garden party czy też festiwale i koncerty jako strefa relaksu lub punkt obsługi.  
Namiot wyposażony jest w trzy przeźroczyste ściany, jedno wejście typu kotara oraz 
pięć ścian pełnych. Ich rozmieszczenie jest dowolne.  
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TRIME 25 
 

SPECYFIKACJA: 
Powierzchnia 27m² 
Wysokość ściany 2,5 m 
Wysokość w najniższym miejscu 2 m 
Wysokość całkowita 3,6 m 
Średnica 6 m 
Plandeka atest niepalności, biała 
 

ILOŚĆ MIEJSC: 
Miejsca stojące 35 
Przy stołach 25 
Bufet stojący 25 
Wesele 30 
 

Cena wynajmu namiotu wynosi 600 zł netto za jeden dzień. Każdy kolejny dzień 
stanowi 25% ceny bazowej. W cenie zawarty jest montaż i demontaż. Transport 
liczony jest indywidualnie.  
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TRIME 70 

 

TRIME 70 to idealny namiot imprezowy na średniej wielkości wydarzenia plenerowe. 
Piękna drewniana podłoga to nie tylko dobra akustyka wnętrza. Naturalny parkiet 
ociepla przestrzeń i zaprasza gości do tańca. Dodatkowy atut stanowi świetlik 
umieszczony u szczytu kopuły. TRIME 70 jak każdy nasz okrągły namiot jest 
wytrzymały, a przy tym elegancki. 
Namiot wyposażyliśmy w sześć przeźroczystych ścian, jedno wejście typu kotara oraz 
pięć ścian pełnych, montowanych w dowolnej konfiguracji. Dodatkowo dostępne jest 
również jedno wejście techniczne oraz specjalnie dostosowane oświetlenie. 
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TRIME 70 
 

SPECYFIKACJA: 
Powierzchnia 70m² 
Wysokość ściany 3,2 m 
Wysokość w najniższym miejscu 2,8 m 
Wysokość całkowita 4,95 m 
Średnica 9,33 m 
Plandeka atest niepalności, biała 
 

ILOŚĆ MIEJSC: 
Miejsca stojące 95 
Przy stołach 68 
Bufet stojący 75 
Wesele 50 
 
Cena wynajmu namiotu wynosi 2650 zł netto bez podłogi za jeden dzień oraz 3500 zł 
netto z podłogą. Każdy kolejny dzień stanowi 25% ceny bazowej. W cenie zawarty jest 
montaż i demontaż. Transport liczony jest indywidualnie.  
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TRIME 160 

 

Kopuła dachu TRIME 160 tworzy wewnątrz namiotu niesamowitą przestrzeń. 
Elegancka i oryginalna bryła konstrukcji z daleka przyciąga wzrok uczestników 
podczas większych wydarzeń. Idealny na wesela, imprezy firmowe, festiwale, koncerty 
i inne imprezy plenerowe. Piękna drewniana podłoga zachęca do tańca. Namiot 
imprezowy o niepowtarzalnej geometrii oświetlamy girlandami z żarówkami retro.  

Wyposażenie standardowe namiotu to osiem przeźroczystych ścian, osiem ścian 
pełnych, jedno wejście typu kotara oraz jedno wejście techniczne, które można 
zamontować w dowolnej konfiguracji. 
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TRIME 160 
 

SPECYFIKACJA: 
Powierzchnia 160m² 
Wysokość ściany 3,2 m 
Wysokość w najniższym miejscu 2,8 m 
Wysokość całkowita 6 m 
Średnica 14,2 m 
Plandeka atest niepalności, biała 
 

ILOŚĆ MIEJSC: 
Miejsca stojące 200 
Przy stołach 160 
Bufet stojący 165 
Wesele 100 
 
Cena wynajmu namiotu wynosi 4680 zł netto bez podłogi za jeden dzień oraz 6480 zł 
netto z podłogą. Każdy kolejny dzień stanowi 25% ceny bazowej. W cenie zawarty jest 
montaż i demontaż. Transport liczony jest indywidualnie.  
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