SCOUT
Návod k pou žit í
Dvouplášťový stan pro 2 - 3 osoby

PARAMETRY
Celková hmotnost

3,20 kg *

Výška vnitřního stanu
Výška tropika

110 cm *
115 cm *

Konstrukce Laminát

ø 8,5 mm

Ocelové kolíky

12 ks

Vodní sloupce:
- tropiko

4 000 mm

* Hmotnostní a rozměrová odchylka stanu ± 5 %

POPIS Stan je dvouplášťový a skládá se z vnitřního stanu a z vnějšího pláště – tropika. Vnitřní stan má
půdorys tvaru obdélníka s vchodem na jeho kratší straně. Vnější stan má na straně vchodu
trojúhelníkovou apsidu, vhodnou např. k uložení zavazadel. Můžeme se rozhodnout, zda otevřeme
levou či pravou polovinu vchodu, popř. obě současně. Možnost volby využijeme např. při vaření a
vytvoříme si tak potřebné závětří.

POUŽITÉ MATERIÁLY
Tropiko - Polyester s vysokou odolností proti stárnutí vlivem UV záření.
Tropiko je na vnitřní straně opatřeno vícenásobným zátěrem polyuretanu.
Podlaha - vrstvený Polyetylen s vetkanou síťovou strukturou ( RipStop ) pro zvýšení pevnosti a
odolnosti.

VĚTRÁNÍ je umíst ě no ve vrcholu kopule tropika. Stříšky v ě tracích okének jsou tvarované tak, aby
nebyly sklápěné větrem, v případě nutnosti je možno uzavřít suchými zipy. 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 trojzubcovými sponami ITW Nexus, 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 konstrukci z překřížených prutů, jejichž konce zasuneme do kovových
dutých nýtů v rozích podlahy. Tropiko přetáhneme přes konstrukci a zasuneme prut napínající předsí
ň ku do d ě rovaného rukávu, zasuneme do kovových dutých nýtů a napneme do oblouku. Pak
přichytíme suché zipy na spodní straně tropika k prutům. Sepneme plastové
trojzubcové spony na spodním okraji tropika a tropiko vypneme. Stan ukotvíme kolíky a šňůrami.
Pozor : stan skladujte pouze dokonale vysušený. Po použití zůstává v tkaninách zbytková
vlhkost, nechejte jej vždy co nejdříve doschnout nejlépe v suché místnosti. Uložíte-li vlhký
stan, hrozí poškození tkaniny !!!
Intenzívní UV záření má, obecně, negativní vliv na životnost syntetických tkanin. Vnější plášť
stanu je proto opatřen UV ochranou, která účinek záření eliminuje. V zájmu prodloužení
životnost doporučujeme UV ochranu tkaniny vnějšího pláště po čase obnovit a také místo ke
stavbě stanu volit tak, aby pokud možno nebyl celý den na přímém slunci. Prostředky pro
obnovu UV ochrany tkanin jsou k dostání ve specializovaných obchodech.

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