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Hexagon

2. lapaspuse

Ūdens necaurlaidīga

Telts audums ir izgatavots no 
100 % poliestera materiāla ar 
vienpusēju PVC slāni un UV 
stabilizāciju.
Auduma svars ir 300 g/m2.

Tīra alumīnija karkass

Ideāla mehāniski izturīga 
telts ar tīra alumīnija kons-
trukciju bez plastmasas sa-
vienojumiem. Mūsu konstruk-
ciju virsma turklāt ir anodēta, 
šādi novēršot rūsēšanu un 
smērēšanos.

Labi nostiprināta

Mūsu teltīm ir metāla 
balstu pamatnes ar at-
verēm, kas paredzētas 
nostiprināšanai ar enkura 
naglām. Papildus piedāvā-
jam arī papildu piederumus 
telts nostiprināšanai.

Visas mūsu teltis atbilst Eiropas stingrajām normām, kas izvirzītas pasākumu teltīm. Kaut arī 
mazajām teltīm normu nav, tomēr mēs garantējam to drošumu. Telšu „Hexagon” tehniskais 

izpildījums un robustā konstrukcija garantē to, ka mūsu telts Jums kalpos ilgus gadus. 

Teltīm ir stipra konstrukcija, tās ir stabilas un drošas.
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Tīra alumīnija telšu priekšrocības

3. lapaspuse

Tīra alumīnija teltis ir stabilas un vienlaikus arī vieglas. Mēs tās piegādājam aizsargājošā 
transportēšanas somā ar ritentiņiem vieglākām manipulācijām. Būvējot telti, nav nepiecie-
šama sarežģīta montāža, tāpēc to viegli uzbūvēs divi cilvēki. 

Telti uzbūvēsiet ātrāk nekā vienā minūtē
Teltis „Hexagon” ir iespējams ļoti vienkārši un ātri uzbūvēt divatā:
1. Telts izņemšana no somas
2. Balstu izvēršana
3. Telts novietošana pamata pozīcijā
4. Telts pacelšana līdz nepieciešamajam augstumam

1. 2. 3. 4.
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Big Hexagon Extreme

4. lapaspuse

„Big Hexagon Extreme” ir visaugstākās klases 
tīra alumīnija konstrukcija ar sešstūrainiem 
balstu profiliem šķērsgriezumā. Pamatīgā 
telts balsta pamatne ar lielām atverēm enkura 
skrūvēm nodrošina vislabāko nostiprināšanu 
tirgū. Ekstrēma nostiprināšanas iespēja un tas, 
ka konstrukcijā nav izmantotas plastmasas 
savienojumu detaļas, garantē to, ka mūsu BHE 
telts kalpo tādos laikapstākļos, kad konkurences 
teltis sabrūk. Tāpēc ir vērts ieguldīt kvalitātē!

Telts izmēri 3 × 3 m 3 × 6 m 3 × 4,5 m 4 × 4 m

Stiepļu 
modelis

Telts svars 39 kg 70 kg 53 kg 51 kg

Saliktas 
telts izmēri 160 × 34 × 36 cm 160 × 59 × 36 cm 160 × 45 × 36 cm 210 × 34 × 36 cm

Telts izmēri 4 × 6 m 4 × 8 m 3 × 3 × 3 m 5 × 5 m

Stiepļu 
modelis

Telts svars 66 kg 81 kg 72 kg 98 kg

Saliktas 
telts izmēri 210 × 45 × 36 cm 210 × 59 × 36 cm 166 × 47 × 45 cm 165 × 48 × 45 cm 

Balsta profils
50 × 1,8 mm

Griestu profils
35 × 18 × 1,8 mm

Krāsu varianti:

Visas  
rezerves  

daļas  
noliktavā
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Small Hexagon

„Small Hexagon” konstrukcija ir ekonomisks visaugstākās 
klases BHE telts variants. Arī šai konstrukcijai ir sešstū-
raina profila balsti, taču atšķirībā no BHE tām ir kaučuka 
savienojumi. Salīdzinājumā ar plastmasas savienojumiem 
tie ir elastīgāki, kas pagarina to darbmūžu. „Small Hexa-
gon” konstrukcija ir vieglāka un teicami piemērota, ja ar 
tām manipulē un tās būvē sievietes. Audums ir tieši tāds 
pats kā BHE teltīm.

5. lapaspuse

Telts izmēri 2 × 2 m 2 × 3 m 2 × 4 m

Stiepļu 
modelis

Telts svars 24 kg 36 kg 40 kg

Saliktas 
telts izmēri 160 × 28 × 28 mm 160 × 37 × 28 mm 164 × 47 × 28 mm

Balsta profils
40 × 1,5 mm

Griestu profils
26 × 13 × 1,3 mm

Krāsu varianti:

Telts izmēri 3 × 3 m 3 × 6 m 3 × 4,5 m

Stiepļu 
modelis

Telts svars 26 kg 46 kg 38 kg

Saliktas 
telts izmēri 160 × 28 × 28 mm 160 × 47 × 28 mm 160 × 37 × 28 mm

  Atšķirības no BHE:
• Balsta diametrs ir par 10 mm mazāks
• Griestu profilu un konstrukcijas alumīnija sieniņas biezums arī mazliet mazāks
• Tam ir kaučuka, nevis alumīnija savienojumi

Visas  

rezerves  

daļas  

noliktavā
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Piederumi
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Aizsargājoša soma  
ar ritentiņiem  

transportēšanai 

Atsvari ar smiltīm Dzelzs atsvars 15 kg Komplekts nosti-
prināšanai mīkstā 

virsmā

Sietiņš pret kukaiņiem Logs Durvis Rene

Galdiņš Pus siena galdiņam Pilnīga siena Dēļu grīda
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Apdrukas

7. lapaspuse

Mēs piedāvājam divu veidu apdruku. Digitālu sublimāciju, kas ir teicama apdrukas tehno-
loģija. Rezultāti ir acij tīkami, un apdruka iztur 5-7 gadus. Nākamā metode ir sietspiede, , 
kas ir piemērotāka drīzāk vienkrāsainiem nelieliem motīviem.

Telts kopējo izskatu vienmēr pozitīvi ietekmē kvalitatīvs grafiskais projekts.
Mēs Jums piedāvājam pilnīgu grafisko darbu no projekta līdz apdrukai.
Gadījumā, ja vēlaties izmantot paši savu grafiķi, mēs Jums nosūtīsim trafaretu precīzāka 
projekta izveidošanai.

Ieskats realizētajās teltīs:
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Telšu izmantošana
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„Profesionālās „Big Hexagon Extreme” sērijas ātri uzstādāmās tīra alumīnija teltis 
mēs iegādājāmies no firmas „partystan.cz s. r. o.” pēc ilggadējas parastās tehnikas 
izmantošanas, kas ir pieejama vietējos mājamatnieku veikalos. Šīs teltis parasti kal-
poja līdz pirmajām spēcīgākajām vēja brāzmām vai līdz pirmajai kļūdai uzstādīšanā/
nojaukšanā. Profesionālās BHE sērijas teltis ir tik pamatīgas, ka mums vairs nav 
jābaidās par to, vai pasākuma laikā telts izturēs vējainus laikapstākļus. Uzstādīša-
nu un nojaukšanu var veikt arī palīgstrādnieki bez pieredzes. Metāla savienojumi un 
alumīnija profilu biezums pastāvīgi uztur manu investīciju „pie dzīvības”, jo tajos nav 
kam iesprāgt, nekas neliecas. Divu telts lietošanas sezonu laikā man nav bijis jārisina 
neviena sūdzība. Kad aprēķinu, cik man izmaksāja agrāk izmantot telšu nemitīgais 
remonts un sūdzības to pārdevējiem, varu tikai apstiprināt seno teicienu: „lēta nekva-
litatīva lieta ir divreiz dārgāka”.

Jana Tichá, Czech catering, apmierināts klients - iegāde

partystan.cz s. r. o.
Jiráskova 359

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

Tālr.: +420 777 259 525
E-pasts: info@partystan.cz

www.partystan.cz
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„Augstu novērtēju firmas „ partystan.cz s. r. o.” Piedāvāto ātri uzstādāmo telšu un 
citas tehnikas kvalitāti. Katrā mūsu firmas pasākumā mēs saņēmām ātri uzstādāmo 
telti, kas no praktiski neatšķīrās no jaunas. Firmā „partystan.cz s. r. o.” mēs esam at-
raduši uzticamu partneri. Šī firma mums sniedz pārliecību, ka mums nebūs jākaunas 
no saviem klientiem par pasākuma tehniskā nodrošinājuma līmeni.”

Tomáš Čejpa, Esab Vamberk, apmierināts klients - noma


