
NÁVOD NA POUŽITÍ STANU 

Prosíme, důkladně si přečtěte návod před použitím stanu 

1. Umístěte stan do středu plochy, kterou budete chtít zastřešit. Vy a váš pomocník se postavte 

k protilehlým stranám konstrukce a každý uchopte dvě nohy konstrukce. Zvedněte nad zem a 

pomalu odstupujte vzad. Konstrukci roztáhněte na 1/3 její velikosti.  

2. Uchopte stan na protilehlých stranách spodní části nůžkové konstrukce (obr.1,2,3). Při 

úkrocích vzad zvedejte pomalu ruce a roztahujte od sebe, dokud se stan plně neotevře. 

Dávejte pozor na případné skřípnutí prstů. Postupujte ve skládání dle návodu na fotografii 

níže. Uzamkněte nejdříve vrchní zámky na stanu (č.1), poté zámky (č.2), následně zvedněte 

celý stan směrem nahoru (č.3) a nakonec zajistěte nejnižší zámky (č.4). 

3. V případě, že není střecha již připevněna na rám konstrukce, připevněte ji tak, aby oka na 

rámu a na střeše byly ve vzájemně srovnané poloze. Plné napnutí stanu zkontrolujte vizuálně 

uvnitř stanu, kdy střecha musí být plně napnutá na všechny čtyři strany (obr.4) 

4. Zajistěte kluzné spojky v rozích tak, že jednu ruku podržíte na vrchní části nohy a druhou 

rukou zatlačíte spojku až na doraz, aby zaskočila západka do svého otvoru. Totéž opakujte u 

všech zbývajících nohou (obr.5). 

5. Boční plachty připněte na rám konstrukce tak, aby horizontální suché zipy umístěné na 

střeše i bočnici byly ve vzájemně srovnané poloze, vyrolujte směrem nahoru oba vchody 

včetně moskytiér a zajistěte je dopnutím v horní části (obr.6). 

6. Zajistěte celý stan pomocnými kolíky a napněte zbývající 4 ks kotevního provazu s okem ke 

stanu a následně zajistěte háky do země + připojte 2ks skládacích tyčí nad centrální vchod 

stanu (obr.7). 

 

 

Postup rozkládání konstrukce stanu - Eukanuba 
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PŘED POUŽITÍM STANU 

Pro dokonalý průběh výletu si před jeho zahájením cvičně vyzkoušejte jak Váš nový stan 

rozložit a složit.  

 

POZOR! 

▪ Váš stan po rozložení vždy zajistěte kolíky nebo závažím!  

▪ Nerozkládejte stan, očekává-li se bouřkové počasí nebo nárazový vítr.  

▪ Při silném větru jej ihned složte.  

▪ Při větrném a deštivém počasí nenechávejte stan bez dozoru. Může dojít k jeho 

poškození nebo k poranění osob. V případě sněžení je nutné průběžně sníh sklepávat 

ze střechy.  

▪ V žádném případě nepřepínejte tah látky (zvláště u nových střech). Může dojít k 

povolení švů a následně i k pronikání vody.  

▪ Nepoužívejte stan za bouřky s blesky.  

▪ Stany jsou konstruovány jako dočasné přístřešky. Není vhodný pro trvalé rozložení na 

dlouhou dobu.  

▪ Textilní střecha není odolná proti ohni a žáru. V prostoru stanu nezakládejte oheň ani 

nezapalujte gril.  

▪ Během použití stanu by tento měl být vybaven přenosným hasicím přístrojem 

odpovídajícím normě ČSN EN 3. Hasicí přístroj není součástí dodávky stanu a 

instalace je v kompetenci zákazníka.  

▪ Konstrukci stanu nezatěžujte žádným dodatečným způsobem, jako například 

zavěšováním výrobků atd.  

▪ Při použití stanu “venku“ je nutné stan vždy kotvit kolíky nebo zátěží.  

▪ Kolečka na přepravní tašce jsou určena na krátké přejezdy, na dlouhé vzdálenosti stan 

přenášejte!  



▪ Na opláštění stanu nikdy nelepte žádné předměty!  

▪ Nikdy neskladujte mokrý stan, opláštění a konstrukci vždy důkladně vysušte. 

 

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBY 

▪ Doporučujeme umístit stan na podložku z PVC pro zamezení srážení vlhkosti uvnitř 

stanu.  

▪ Plachta stanu je vyrobena z nepromokavého materiálu. Pro zamezení promoknutí 

plachty se nedotýkejte při deštivém počasí její vnitřní strany.  

▪ V obdobích slunečného počasí nenechávejte stan rozložen déle než 6-8 týdnů. Mohlo 

by dojít k vyblednutí a oslabení vnějšího povrchu plachty.  

▪ Stan příliš nenapínejte, aby nedošlo vlivem větru a počasí k jeho poškození.  

▪ Jestliže se předpovídají silné větry, vyměňte kolíky za kolíky určené do větrného 

počasí.  

▪ Pro připevnění kolíků nepoužívejte lano, doporučujeme použít silnější kolík ve tvaru 

písmene U.  

▪ Na stan neaplikujte žádné prostředky proti hmyzu a nepoužívejte je ani uvnitř stanu.  

▪ Při balení musí být stan naprosto suchý pro zamezení hniloby. Po použití stanu 

doporučujeme lehce natřít všechny kovové tyče nekyselým olejem.  

▪ Stan čistěte měkkou houbou a vodou. Nikdy neperte stan v pračce a nepoužívejte 

chemické čističe.  

▪ Vlivem slunečního záření může dojít k opotřebení plachty. V tomto případě můžete 

stan opravit odstraněním části volné plachty, řádným olemováním stanu a aplikací 

spreje, který bude chránit před promoknutím.  

▪ Kolíky zajistěte pomocí paličky.  

▪ Skladujte stan na suchém místě. 

 

 


