AERO 3
Návod k použití
Ultralehký dvouplášťový stan pro 3 osoby

PARAMETRY
Celková hmotnost

2,85 kg *

Výška vnitřního stanu
Výška tropika

115 cm *
123 cm *

Konstrukce Dural 7001 T6

ø 9,5 cm

Duralové kolíky

13 ks

Vodní sloupce:
- podlážka
- tropiko

10 000 mm
4 000 mm

* Hmotnostní a rozměrová odchylka stanu ± 5 %

Tento model je navržen tak, aby vyhověl požadavkům pěší a cykloturistiky. Ideální pro každého, kdo
hledá dostatečně rozměrný samonosný stan s minimální váhou a snadnou stavbou.
POPIS Stan je dvouplášťový a skládá se z vnitřního stanu a z vnějšího pláště – tropika. Vnitřní stan
má půdorys tvaru obdélníku se dvěma vchody na jeho delších stranách. Vnější stan je šestiúhelník,
má taktéž dva vchody, ve kterých jsou dvě trojúhelníkové předsíňky, vhodné např. k uložení
zavazadel. U obou vchodů se můžeme rozhodnout, zda si otevřeme levou či pravou polovinu
vchodu, popř. obě současně. To platí jak u tropika, tak u vnitřního stanu. Možnost volby využijeme
např. při vaření a snadno si tak vytvoříme potřebné závětří. Tropiko je vyrobeno z látky s Ripstop
úpravou, čímž se podařilo snížit váhu stanu při zachování pevnosti.
Tropiko - Nylonová Ripstop tkanina s vysokou odolností vůči UV záření. Tropiko je na vnitřní a na
vnější straně opatřeno několikanásobným zátěrem silikonu.
Podlážka vnitřního stanu – pevná Nylonová tkanina s Polyuretanovým zátěrem
Vnitřní stan – lehká a prodyšná Nylonová tkanina s Ripstop úpravou

VĚTRANÍ je umístěno ve vrcholu kopule tropika. Stříšky větracích okének jsou tvarované tak, aby
nebyly sklápěné větrem. Tím je zabráněno zatékání i při dešti se silným větrem.

KOTVENÍ je založeno na zásadě, že upevnit spodní okraj tropika pouze kolíky k zemi je
nedostačující. Tropiko je proto kotveno též ke konstrukci kvalitními švédskými zacvakávacími
sponami Duraflex, u nichž výrobce uvádí garantované mechanické vlastnosti při teplotách až – 40°C.
Stan je pak samonosný, zrychlí se stavba a dotahováním popruhu ve sponě lze regulovat napětí
tropika.

STAVBA STANU
Vnitřní stan zavěsíme háčky na duralovou konstrukci. Tropiko přetáhneme přes konstrukci, pak
přichytíme suché zipy na spodní straně tropika k prutům. Sepneme zacvakávací spony, tropiko
vypneme. Stan ukotvíme kolíky a šňůrami.

Pozor, je nezbytné, aby bylo tropiko a vnitřní stan absolutně suché před skládáním a
skladováním stanu, jinak hrozí poškození stanu plísní.

Provádíme zákaznický servis všech našich výrobků po celou dobu jejich životnosti.
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