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Непромокаема

Покривната част на шатрата 
е изработена от 100% по-
лиестерна материя с ед-
ностранно PVC покритие и 
UV стабилизация.
Плътността на покривната 
част е 300 г/м2.

Изцяло алуминиева

Идеалната шатра, устойчи-
ва на механично износване, 
трябва да има изцяло алуми-
ниева конструкция без пласт-
масови свързващи елементи. 
Повърхността на нашите 
конструкции има елоксирано 
покритие, което предпазва от 
корозиране и замърсяване.

Добре прикрепена

Нашите шатри имат желез-
ни планки с отвори за при-
крепване с анкерни пирони. 
Предлагаме и допълнител-
но оборудване за прикрепя-
не на шатрата.

Всичките ни шатри отговарят на строгите европейски норми за парти шатри. При малките 
шатри няма специални норми, но ние гарантираме тяхната безопасност. Техническото из-

пълнение и здравата конструкция на шатрите Hexagon гарантират, че ще можете да ползвате 
нашите шатри дълги години.

Шатри със силна, стабилна и безопасна конструкция.
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Предимствата на алуминиевите шатри
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Алуминиевите шатри са стабилни, но в същото време много леки. Доставяме ги в 
предпазен транспортен калъф с колелца за лесно използване. Разпъването на шатра-
та не изисква сложен монтаж, затова двама души лесно ще се справят.

Можете да поставите шатрата за по-малко от минута
Шатрите Hexagon могат бързо и лесно да бъдат поставени от двама души:
1. Шатрата се изважда от опаковката
2. Краката се разпъват
3. Шатрата се поставя в основна позиция
4. Шатрата се издига до желаната височина

1. 2. 3. 4.
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Big Hexagon Extreme е изцяло алуминиева 
конструкция от най-висок клас с хексагонален 
профил на стълбовете. Здравата желязна планка 
на шатрата с големи отвори за анкерните пирони 
предлага най-добрата възможност за прикрепяне 
на пазара. Изключителната възможност за 
прикрепяне и липсата на пластмасови свързващи 
елементи на конструкцията гарантират, че ще 
можете да използвате нашата шатра BHE дори при 
такъв вятър, при който шатрите на конкурентите ни 
се провалят. Инвестирайте в качество!

Размер на 
шатрата 3 × 3 м 3 × 6 м 3 × 4,5 м 4 × 4 м

Модел на 
рамката

Тегло на шатрата 39 кг 70 кг 53 кг 51 кг

Размер на 
разпънатата 

шатра
160 × 34 × 36 цм 160 × 59 × 36 цм 160 × 45 × 36 цм 210 × 34 × 36 цм

Размер на 
шатрата 4 × 6 м 4 × 8 м 3 × 3 × 3 м 5 × 5 м

Модел на 
рамката

Тегло на шатрата 66 кг 81 кг 72 кг 98 кг

Размер на 
разпънатата 

шатра
210 × 45 × 36 цм 210 × 59 × 36 цм 166 × 47 × 45 цм 165 × 48 × 45 цм 

Профил на крака
50 × 1,8 мм

Профил на покрива
35 × 18 × 1,8 мм

Цветни варианти:

Всички 
резервни части на 
склад
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Small Hexagon

Конструкциите Small Hexagon са икономичният вариант 
на конструкциите от най-висок клас ВНЕ. И те са с 
хексагонален профил на краката, но за разлика от ВНЕ 
имат каучукови свързващи елементи. Те са по-еластич-
ни в сравнение с пластмасовите, което удължава тяхна-
та употреба. Конструкциите Small Hexagon са и по-леки, 
което ги прави отличен избор за ситуации, в които 
монтажът и инсталацията се извършват от жени. По-
кривната част е същата, както при шатрата ВНЕ.
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Размер на шатрата 2 × 2 м 2 × 3 м 2 × 4 м

Модел на рамката

Тегло на шатрата 24 кг 36 кг 40 кг

Размер на разпънатата 
шатра 160 × 28 × 28 мм 160 × 37 × 28 мм 164 × 47 × 28 мм

Профил на крака
40 × 1,5 мм

Профил на покрива
26 × 13 × 1,3 мм

Цветни варианти:

Размер на шатрата 3 × 3 м 3 × 6 м 3 × 4,5 м

Модел на рамката

Тегло на шатрата 26 кг 46 кг 38 кг

Размер на разпънатата 
шатра 160 × 28 × 28 мм 160 × 47 × 28 мм 160 × 37 × 28 мм

  Разлики в сравнение с ВНЕ:
• диаметърът на крака е с 10 мм по-малък
• профилите на тавана и силата на алуминиевата 

стена на конструкцията също са по-малки
• има каучукови свързващи елементи, а не алуминиеви

Всички 

резервни 

части на 

склад
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Оборудване и аксесоари
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Предпазен 
транспортен калъф  

с колелца

Тежести с пясък Желязна тежест 15 кг Комплект за 
прикрепяне към мека 

повърхност

Мрежа против 
насекоми Прозорец Врата Улук

Масичка Полустена за 
масичка Цяла стена Под дюшеме
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Печат
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Предлагаме два вида печат. Сублимационен дигитален печат, смятан за най-
-съвършената технология за печатане. Резултатите са впечатляващи, а печатът 
издържа 5-7 години. Другият метод е ситопечат, който е по-подходящ за едноцветни 
или по-малки мотиви.
Качественото графично решение винаги променя в позитивна посока общия 
външен вид на шатрата. Предлагаме комплексно графично решение – от проекта, 
до отпечатването му. Ако предпочитате да използвате собствен дизайнер, ще Ви 
изпратим шаблони за изготвяне на по-прецизен проект.

Някои от шатрите, които сме създали:
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Шатри в промоция
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„Закупихме професионалните сгъваеми алуминиеви шатри от серията Big Hexa-
gon Extreme на фирма partystan.cz ООД след като дълги години бяхме използвали 
обикновената техника, достъпна в родните ни магазини за хоби и свободно време. За 
съжаление обикновената техника издържаше до първия по-силен порив на вятъра или 
до първата ни грешка при монтажа/демонтажа. Професионалната серия ВНЕ е толкова 
здрава, че вече не се притеснявам дали шатрата ми за някое събитие ще издържи при 
ветровито време. Монтирането и демонтирането са толкова лесни, че дори и работници 
без опит могат да се справят с тях. Металните свързващи елементи и силата на 
алуминиевите профили оправдават напълно инвестицията ми, защото тук няма какво 
да се счупи, нищо не се огъва. Използваме ги вече два сезона и нямаме нито една 
рекламация. Като пресмятам колко средства и време ми струваха постоянните ремонти 
и рекламации на шатрите, които използвахме преди, мога само да потвърдя старата 
чешка поговорка: "Евтиното излиза два пъти по-скъпо.“

Яна Тиха, Czech catering, доволен клиент – продажба

partystan.cz ООД
ул. „Ираскова“ № 359

Доудлеби на Орлици, 517 42
(окръг Рихнов над Кнежноу)

Тел.: +420 777 259 525
Имейл: info@partystan.cz

www.partystan.cz
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„Оценявам високо качеството на парти шатрите и останалата техника на фирма par-
tystan.cz ООД. При всяко наше фирмено събитие получаваме шатра, която изглежда 
като съвсем нова. В лицето на partystan.cz ООД намерихме надежден партньор. Тази 
фирма ни дава сигурността, че няма да се срамуваме пред клиентите си за нивото на 
техническото оборудване на нашите мероприятия.“

Томаш Чейпа, Есаб Вамберк, доволен клиент – наем


