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Hexagon
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Iš neperšlampančios 
medžiagos

Palapinės sienelės paga-
mintos iš  100% poliesterio 
medžiagos su vienpuse PVC 
danga ir apsauga nuo UV 
spindulių. Apvalkalo svoris: 
300 g/m2.

Su aliumininiu rėmu

Ideali mechaniškai atspari 
palapinė, konstrukcija iš aliu-
minio, be plastikinių jungčių. 
Mūsų konstrukcijos turi pavir-
šinę apdailą ELOX, kuri nelei-
džia rūdyti ir susiteršti. 

Tvirtai pritvirtinamos

Mūsų palapinės turi meta-
lines kojeles su skylėmis 
skirtomis tvirtinimo kaiš-
čiams. Be to, taip pat siūlo-
me nestandartinius priedus 
palapinės sutvirtinimui.

Visos mūsų palapinės atitinka griežtus Europos standartus keliamus palapinėms. Mažoms pa-
lapinėms standartų nėra, tačiau nepaisant to mes garantuojame jų saugumą. Hexakon palapi-

nių techninis gamybos būdas ir tvirta konstrukcija  užtikrina  ilgą palapinių tarnavimo laiką.

Turi tvirtą konstrukciją, yra stabilios ir saugios.
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Aliumininio karkaso privalumai

puslapis 3

Palapinės su aliumininiu karkasu yra stabilios ir lengvos. Kad būtų lengva manipuliuoti 
tiekiame jas su apsaugine transportavimo  pakuote su ratukais. Palapinės statymas ne-
reikalauja sudėtingo montavimo, todėl ją lengvai gali pastatyti du žmones.

Palapinę pastatysite greičiau nei per minutę
Palapines Hexagon galima labai paprastai ir greitais pastatyti dviese:
1. Išimti palapinę iš pakuotės
2. Atskirti kojas
3. Pastatyti palapinę į bazinę poziciją
4. Pakelti palapinę į nustatytą aukštį

1. 2. 3. 4.
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Big Hexagon Extreme

puslapis 4

Big Hexagon Extreme yra aukščiausio lygio 
aliumininė konstrukcija su šešiakampiu kojų 
pjūviu. Stambus geležinis kojos padas su 
stambiomis angomis tvirtinimo kaiščiams 
užtikrina geriausias tvirtinimo galimybes rinkoje. 
Puikios tvirtinimo galimybės be plastikinių 
sujungimo detalių rėmo konstrukcijoje 
užtikrina tai, kad mūsų palapinė BHE gali būti 
naudojama ir tokiomis oro sąlygomis, kuriose 
konkurencinės palapinės griūva. Todėl prašome 
investuoti į kokybę!

Palapinės 
matmenys 3 × 3 m 3 × 6 m 3 × 4,5 m 4 × 4 m

Metalinis 
modelis

Palapinės svoris 39 kg 70 kg 53 kg 51 kg

Pastatytos pala-
pinės matmenys 160 × 34 × 36 cm 160 × 59 × 36 cm 160 × 45 × 36 cm 210 × 34 × 36 cm

Palapinės 
matmenys 4 × 6 m 4 × 8 m 3 × 3 × 3 m 5 × 5 m

Metalinis 
modelis

Palapinės svoris 66 kg 81 kg 72 kg 98 kg

Pastatytos pala-
pinės matmenys 210 × 45 × 36 cm 210 × 59 × 36 cm 166 × 47 × 45 cm 165 × 48 × 45 cm 

Kojos profilis
50 × 1,8 mm

Lubų profilis
35 × 18 × 1,8 mm

Galimos palapinių spalvos:

Visas  
atsargines dalis turime sandėlyje
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Small Hexagon

Konstrukcija Small Hexagon pristato aukščiausio lygio 
konstrukcijos BHE ekonominį variantą. Ir ši konstrukcija 
turi šešiakampio formos kojas, tačiau skirtingai nuo BHE 
turi kaučiuko jungtis. Šios jungtys, palyginus jas su plasti-
kinėmis, yra lankstesnės, o tai prailgina jų naudojimo 
laiką. Konstrukcija Small Hexagon yra lengvesnė ir ypatin-
gai tinkama tais atvejais, kai palapinę montuoja moterys. 
Apvalkalas yra visiškai toks pat, kaip ir BHE palapinių.

puslapis 5

Palapinės matmenys 2 × 2 m 2 × 3 m 2 × 4 m

Metalinis 
modelis

Palapinės svoris 24 kg 36 kg 40 kg

Pastatytos 
palapinės matmenys 160 × 28 × 28 mm 160 × 37 × 28 mm 164 × 47 × 28 mm

Kojos profilis
40 × 1,5 mm

Lubų profilis
26 × 13 × 1,3 mm

Galimos palapinių spalvos:

Palapinės matmenys 3 × 3 m 3 × 6 m 3 × 4,5 m

Metalinis 
modelis

Palapinės svoris 26 kg 46 kg 38 kg

Pastatytos 
palapinės matmenys 160 × 28 × 28 mm 160 × 47 × 28 mm 160 × 37 × 28 mm

  Skirtumai nuo BHE:
• kojos skersmuo yra 10 mm mažesnis
• lubų profiliai ir aliuminė karkaso konstrukcija 

taip pat šiek tiek mažesnė
• turi jungtis iš kaučiuko, bet ne aliuminines 

Visas  

atsargines 

dalis turime 

sandėlyje
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Priedai

puslapis 6

Apsauginė transpor-
tavimo pakuotė su 

ratukais

Smėlio apkrova Geležinė apkrova 15 kg Tvirtinimo minkštame 
paviršiuje komplektas

Tinklelis apsaugai 
nuo vabzdžių Langas Durys Vandens nutekėjimo 

latakas

Stalas Pusinė staliuko siena Visa siena Grindlentės
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Perkelti vaizdai

puslapis 7

Siūlome du spalvotų vaizdų perkėlimo būdus. Skaitmeninę sublimaciją, kuri yra pažangiau-
sia spaudos technologija. Rezultatas pritraukia akis, o perkeltas vaizdas išsilaiko 5-7 metus. 
Kitas būdas yra šilkografija, kuris labiau tinka vienspalvių mažesnių motyvų perkėlimui.

Bendroje palapinės išvaizdoje visada pozityviai atsispindi kokybiškas grafinis dizainas.
Siūlome jums kompleksines grafines paslaugas, nuo projekto parengimo iki vaizdų perkėli-
mo. Tuo atveju, jeigu norėsite panaudoti savo grafiką, išsiūsime jums šablonus puikaus pro-
jekto sukūrimui.

Realizuotų palapinių pavyzdžiai
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Palapinės renginiuose
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„Profesionalias aliuminio rėmo palapines Big Hexagon Extreme įsigijome iš firmos 
partystan.cz s. r. o. , prieš tai eilę metų naudojome einamąją techniką, kurią gali-
ma įsigyti vietinėse hobby parduotuvėse. Tačiau pastaroji tarnaudavo tik iki pirmo 
stipraus vėjo arba iki pirmos mūsų klaidos montuojant ar išardant. Profesionalios 
palapinės BHE yra tokios stambios, kad nereikia baimintis ar man palapinė atlaikys 
vėjuotomis oro sąlygomis. Sumontuoti ir išmontuoti gali ir nepatyrę darbuotojai. Me-
talinės jungtys ir aliumininiai profiliai saugo mano investiciją, nes negresia įskilimai 
ar sulankstymai. Po dviejų naudojimo sezonų neturiu jokių pretenzijų. Paskaičiavus 
kiek lėšų ir laiko reikėjo skirti anksčiau naudojamų  nekokybiškų palapinių nuolati-
niams remontams ir  pretenzijoms, galiu tik patvirtinti  seną čekišką posakį: „pigus 
nekokybiškas daiktas  - yra du kartus brangesnis".

Jana Tichá, Czech catering, patenkintas klientas -pardavimas

partystan.cz s. r. o.
Jiráskova 359

Doudleby nad Orlicí, 517 42
(okres Rychnov nad Kněžnou)

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

www.partystan.cz
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„Labai vertinu firmos partystan.cz s. r. o. pobūvių palapinių ir kitos technikos koky-
bę. Kiekviena kartą mūsų įmonės renginiui gavome renginiams skirtą palapinę, kuri 
visiškai nesiskyrė nuo naujos palapinės. Atradome patikimą partnerį firmą partystan.
cz s. r. o. Su šia firma įgavome pasitikėjimą, kad nereikės jaustis nepatogiai prieš savo 
klientus dėl mūsų renginio techninio lygio užtikrinimo."

Tomáš Čejpa, Esab Vamberk, patenkintas klientas - nuoma


