ECHO 1
Návod k použití
Ultralehký dvouplášťový stan pro 1 osobu

PARAMETRY
Celková hmotnost
Bez vnitřního stanu

1,56 kg *
1,06 kg *

Výška vnitřního stanu
Výška tropika

95 cm *
100 cm *

Konstrukce Dural 7001 T6

ø 7,0 cm
8,5 cm

Duralové kolíky

10 ks

Vodní sloupce:
- podlážka
- tropiko

10 000 mm
4 000 mm

* Hmotnostní a rozměrová odchylka stanu ± 5 %

POPIS Ultralehký jednomístný stan s jedním vchodem a předsíňkou.
POUŽITÉ MATERIÁLY
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.

KONCEPCE stanu je založena na principu, kdy prutová konstrukce, navlečená v rukávech a v
poutkách je vně tropika. Tropiko a vnitřní stan (který je zavěšen pod tropikem) se pak po provléknutí
prutů rukávy staví současně. Výhody tohoto způsobu jsou:
- stavba stanu je velice rychlá
- stavíme-li za deště nenamokne vnitřní stan
STAVBA STANU
Tropiko postavíme tak, že prostrčíme delší prut rukávem. Konce prutu zasuneme do mosazných oček
na poutkách spodního okraje a vztyčíme krátké pruty v místě nohou. Stan není samonosný, je nutno
jej ukotvit alespoň minimálním počtem kolíků. Vnitřní stan při první stavbě zapneme do poutek na
vnitřní straně stojícího tropika. Nakonec vypneme tropiko plastovými sponami u spodního okraje
stanu.

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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Tiskové chyby, změny vyobrazení a technických parametrů vyhrazeny

