
Telgid igaks elujuhtumiks

Liigendraamiga telgid
 • kataloog 2015

Telgid igaks elujuhtumiks



Telgid igaks elujuhtumiks

Hexagon
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Ei niisku

Telgi kate on valmistatud 
100% polüesterkangast, mis 
on ühelt poolt kaetud PVC-ga 
ja talub UV-kiirgust.
Katte grammkaal on 300 g/m2.

Täisalumiiniumist

Ideaalsel mehaaniliselt tuge-
val telgil on täisalumiiniumist 
konstruktsioon, millel puudu-
vad plastmassist ühendused. 
Lisaks on meie telkide raami 
pind elokseeritud, mis väldib 
roostetamist ja määrdumist.

Hästi ankurdatud

Meie telkidel on metallja-
lad, millel on avad vaiadega 
kinnitamiseks. Lisaks paku-
me telgi kinnitamiseks ka 
kõrgema klassi tarvikuid.

Kõik meie telgid vastavad rangetele Euroopa normidele, mis kehtivad peotelkidele. Väikestele 
telkidele ei ole standardeid kehtestatud, kuid sellegipoolest garanteerime me nende ohutuse. 
Telkide Hexagon tehniline teostus ja tugev konstruktsioon kindlustavad, et te võite meie telke 

kasutada aastaid.

Telgid on tugeva konstruktsiooniga, stabiilsed ja ohutud.
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Täisalumiiniumist telkide eelised
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Täisalumiiniumist telgid on stabiilsed ja ühtlasi kerged. Me toimetame need kohale kaitsvas 
transpordipakendis, mis on käitlemise lihtsustamiseks varustatud ratastega. Telgi püstitami-
sel ei ole vaja teha keerulisi montaažitöid, mistõttu te panete telgi hõlpsasti püsti ka kahekesi.

Telk saab püsti vähem kui minutiga
Telke Hexagon saab väga lihtsalt ja kiiresti püstitada ka kahekesi:
1. Telgi pakendist väljavõtmine
2. Tugede üksteisest eemale viimine
3. Telgi algasendisse panemine
4. Telgi kõrguse parajaks muutmine

1. 2. 3. 4.
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Big Hexagon Extreme
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Telgil Big Hexagon Extreme on kõrgeima sordi 
täisalumiiniumist raam, millel on kuusnurkse 
ristlõikega jalad. Telgi võimas rauast jalg, millel 
on suured avad vaiade jaoks, pakub parimat 
turul saada olevat ankurdamisvõimalust. 
Äärmiselt hea ankurdamisvõimalus koos 
plastmassist ühendusdetailide puudumisega 
raamil tagab, et meie telk BHE talub ka selliseid 
ilmastikutingimusi, mille juures konkurentide 
telgid kukuvad juba kokku. Seetõttu investeerige 
kvaliteeti!

Telgi mõõtmed 3 × 3 m 3 × 6 m 3 × 4,5 m 4 × 4 m

Traatmudel

Telgi mass 39 kg 70 kg 53 kg 51 kg

Kokkupandud 
telgi mõõtmed 160 × 34 × 36 cm 160 × 59 × 36 cm 160 × 45 × 36 cm 210 × 34 × 36 cm

Telgi mõõtmed 4 × 6 m 4 × 8 m 3 × 3 × 3 m 5 × 5 m

Traatmudel

Telgi mass 66 kg 81 kg 72 kg 98 kg

Kokkupandud 
telgi mõõtmed 210 × 45 × 36 cm 210 × 59 × 36 cm 166 × 47 × 45 cm 165 × 48 × 45 cm 

Toe profiil:
50 × 1,8 mm

Katuse profiil
35 × 18 × 1,8 mm

Värvivariandid:

Kõik  
varuosad  

laos  
olemas
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Small Hexagon

Raamid Small Hexagon on kõrgeima sordi raamide BHE 
ökonoomne variant. Ka neil raamidel on kuusnurkse 
kujuga toed, aga erinevalt BHE-st on neil kautšukist ühen-
dused. Need on aga plastmassühendustest elastsemad, 
mis pikendavad nende kasutusaega. Raamid Small Hexa-
gon on ka kergemad ning sobivad suurepäraselt siis, kui 
käitlemise ja paigaldamisega tegelevad peamiselt naised. 
Kate on täiesti samasugune nagu telkidel BHE.
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Telgi mõõtmed 2 × 2 m 2 × 3 m 2 × 4 m

Traatmudel

Telgi mass 24 kg 36 kg 40 kg

Kokkupandud 
telgi mõõtmed 160 × 28 × 28 mm 160 × 37 × 28 mm 164 × 47 × 28 mm

Toe profiil:
40 × 1,5 mm

Katuse profiil
26 × 13 × 1,3 mm

Värvivariandid:

Telgi mõõtmed 3 × 3 m 3 × 6 m 3 × 4,5 m

Traatmudel

Telgi mass 26 kg 46 kg 38 kg

Kokkupandud 
telgi mõõtmed 160 × 28 × 28 mm 160 × 47 × 28 mm 160 × 37 × 28 mm

  Erinevused BHE-st: 
• Toe läbimõõt on 10 mm väiksem
• Katuseprofiilid ja raami alumiiniumseina paksus 

on samuti veidi väiksemad
• Ühendused on alumiiniumi asemel kautšukist

Kõik  

varuosad  

laos  

olemas
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Pealetrükk
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Kaitsev transpordi-
pakend, ratastega

Liivaga täidetud  
raskused Rauast raskus (15 kg) Pehmesse pinnasesse 

ankurdamise komplekt

Putukavõrk Aken Uks Vihmaveerenn

Laud Poolsein laua ette Täissein Laudpõrand
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Telgid kasutuses
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Pakume kaht tüüpi pealetrükki. Digitaalne sublimatsioon on kõige täiuslikum trükitehnoloo-
gia. Tulemused on silmale meeldivad ja pealetrükk peab vastu 5–7 aastat. Teine meetod on 
võrktrükk, mis sobib pigem väiksemate ühevärviliste motiivide jaoks.

Telgi välimusele mõjub alati hästi kvaliteetne graafiline disain. Pakume teile kogu graafilist 
töötlust alates kavandamisest kuni trükkimiseni välja. Kui te soovite kasutada oma graafikut, 
siis saadame teile mallid kavandi täpsemaks väljatöötamiseks.

Realiseeritud telkide näited:
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Telgid üritustel
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„Me ostsime firmalt partystan.cz s. r. o. professionaalsed täisalumiiniumist liigend-
raamiga telgid sarjast Big Hexagon Extreme pärast seda, kui olime aastaid kasuta-
nud kodumaistes ehituspoodides müüdavaid tavapäraseid tooteid. Need aga pidasid 
vastu kuni esimese tugevama tuulehooni või meie esimese veani telgi püstitamisel 
või kokkupanemisel. Professionaalsed telgid sarjast BHE on nii tugevad, et ma ei 
pea enam muretsema, kas telk peab üritusel tuulise ilmaga vastu. Püstitamise ja 
kokkupanemisega võib tegeleda ka kogemusteta abitööjõud. Alumiiniumprofiiilide 
metallühendused ja tugevus tagavad minu investeeringu säilimise, sest miski ei saa 
praguneda või painduda. Kahe hooaja jooksul ei ole ma pidanud lahendama ühtegi 
pretensiooni. Kui ma arvutan kokku, kui palju raha ja aega kulus mul varem ebakva-
liteetseid telke kasutades pidevate remontide ja pretensioonide peale, siis võin vaid 
kinnitada, et kehtib see tšehhi ütlus: „Odav asi läheb kaks korda kallimaks“.

Jana Tichá, Czech catering, rahulolev klient (müük)

partystan.cz s. r. o.
Jiráskova 359

Doudleby nad Orlicí, 517 42
Rychnov nad Kněžnou ringkond

Tšehhi Vabariik

Tel.: +420 777 259 525
E-pos: info@partystan.cz

www.partystan.cz
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„Hindan väga firma partystan.cz s. r. o. peotelkide ja muu tehnika kvaliteeti. Oleme 
oma firmaüritustele alati saanud sellise peotelgi, mis näeb välja praktiliselt nagu 
uus. Firma partystan.cz s. r. o. näol oleme leidnud endale usaldusväärse partneri. See 
firma tagab meile kindlustunde, et me ei pea oma klientide ees häbenema ürituse 
tehnilise varustuse taseme pärast.“

Tomáš Čejpa, Esab Vamberk, rahulolev klient (üür)


