
 

 

Opis Namiotów Sferycznych Sferum 
 
Namiot Sferyczny Sferum_5 

Powierzchnia : 22 m2 
Średnica : 5,2m 
Wysokość w szczycie : 3,2m 
Ilość okrągłych wejść : 1 

Miejsca stojące : 35 osób 
Miejsca siedzące w rzędzie : 20 osób 
Miejsca przy stołach : 16 osób 
Bufet stojący : 20 osób 

 

 
Powłoka materiału : 800g/m2, 0,46mm, PVC, ochrona UV, ognioodporna 
Budowa: 
stalowa konstrukcja ocynkowana metodą zanurzeniową ogniową,  
malowana proszkowo na biały kolor 
dach z plandeki trudnopalnej, drzwi z plandeki 1 szt. 

 
Namiot Sferyczny Sferum_6 

Powierzchnia : 33m2 
Średnica : 6,5m 
Wysokość w szczycie : 3.95m 
Powierzchnia pokrycia : 83m2 
Ilość okrągłych wejść : 1 

Miejsca stojące : 44 osoby 
Miejsca siedzące w rzędzie : 25 osób 
Miejsca przy stołach : 20 osób 
Bufet stojący : 25 osób 

 

 
Powłoka materiału : 800g/m2, 0,46mm, PVC, ochrona UV, ognioodporna 
Budowa : 
stalowa konstrukcja ocynkowana metodą zanurzeniową ogniową,  
malowana proszkowo na biały kolor 
dach z plandeki trudnopalnej, drzwi z plandeki 1-2 szt. 



 

 

 
Namiot Sferyczny Sferum_8 

Powierzchnia : 50m2 
Średnica : 8m 
Wysokość w szczycie : 4m 
Powierzchnia pokrycia : 101m2 
Ilość okrągłych wejść : 1-2 

Miejsca stojące : 70 osób 
Miejsca siedzące w rzędzie : 45 osób 
Miejsca przy stołach : 32 osoby 
Bufet stojący : 40 osób 

 

 
Powłoka materiału : 800g/m2, 0,46mm, PVC, ochrona UV, ognioodporna 
Budowa : 
stalowa konstrukcja ocynkowana metodą zanurzeniową ogniową,  
malowana proszkowo na biały kolor 
dach z plandeki trudnopalnej, drzwi z plandeki 1-2 szt. 
 

 
 



 

 

Namiot Sferyczny Sferum_10 

Powierzchnia : 79m2 
Średnica : 10m 
Wysokość w szczycie : 4.75m 
Powierzchnia pokrycia : 152m2 
Ilość okrągłych wejść : 1-3 

Miejsca stojące : 115 osób 
Miejsca siedzące w rzędzie : 70 osób 
Miejsca przy stołach : 55 osób 
Bufet stojący : 65 osób 

 

 
Powłoka materiału : 800g/m2, 0,46mm, PVC, ochrona UV, ognioodporna 
Budowa : 
stalowa konstrukcja ocynkowana metodą zanurzeniową ogniową,  
malowana proszkowo na biały kolor 
dach z plandeki trudnopalnej, drzwi z plandeki 1-3 szt. 

 
Namiot Sferyczny Sferum_12 

Powierzchnia : 113m2 
Średnica : 12m 
Wysokość w szczycie : 6m 
Powierzchnia pokrycia : 220m2 
Ilość okrągłych wejść : 1-3 

Miejsca stojące : 160 osób 
Miejsca siedzące w rzędzie : 105 osób 
Miejsca przy stołach : 75 osób 
Bufet stojący : 90 osób 

 

 
Powłoka materiału : 800g/m2, 0,46mm, PVC, ochrona UV, ognioodporna 
Budowa : 
stalowa konstrukcja ocynkowana metodą zanurzeniową ogniową,  
malowana proszkowo na biały kolor 
dach z plandeki trudnopalnej, drzwi z plandeki 1-3 szt. 

 



 

 

Namiot Sferyczny Sferum_14 

Powierzchnia : 154m2 
Średnica : 14m 
Wysokość w szczycie : 7.85m 
Powierzchnia pokrycia : 384m2 
Ilość okrągłych wejść : 1-5 

Miejsca stojące : 230 osób 
Miejsca siedzące w rzędzie : 148 osób 
Miejsca przy stołach : 112 osób 
Bufet stojący : 135 

 

 
Powłoka materiału : 800g/m2, 0,46mm, PVC, ochrona UV, ognioodporna 
Budowa : 
stalowa konstrukcja ocynkowana metodą zanurzeniową ogniową,  
malowana proszkowo na biały kolor 
dach z plandeki trudnopalnej, drzwi z plandeki 1-5 szt. 

 
Namiot Sferyczny Sferum_20 

Powierzchnia: 314m2 
Średnica : 20m2 
Wysokość w szczycie : 10m 
Ilość okrągłych wejść : 1-5 

Miejsca stojące : 450 osób 
Miejsca siedzące w rzędzie : 280 osób 
Miejsca przy stołach : 228 osób 
Bufet stojący : 270 osób 

 

   
Powłoka materiału : 800g/m2, 0,46mm, PVC, ochrona UV, ognioodporna 
Budowa : 
stalowa konstrukcja ocynkowana metodą zanurzeniową ogniową,  
malowana proszkowo na biały kolor 
dach z plandeki trudnopalnej, drzwi z plandeki 1-5 szt. 



 

 

 
 

Zastosowane materiały posiadają wymagane atesty i certyfikaty. Konstrukcja namiotu 

wykonana jest według projektu technicznego. 

W zależności od Państwa potrzeb dodatkowo oferujemy wynajem lub sprzedaż: 

− łączników namiotów 

− podłogi kasetonowej 

− nagłośnienia i oświetlenia 

− mebli eventowych 

− rzutników multimedialnych 

− ekranów LCD 

− klimatyzacji i nagrzewnic 
Mamy nadzieję, że przedstawiona oferta spełni Państwa oczekiwania. 
Więcej informacji na stronie internetowej www.sferum.pl, www.facebook.com/SferumSp.zo.o 
Z poważaniem 
Michał Wieczorek 
 

  

http://www.sferum.pl/
http://www.facebook.com/SferumSp.zo.o


 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 
 

 


