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É impermeável

O invólucro da tenda é feito de 
tecido de 100%  poliéster com 
o revestimento unilateral de 
PVC e estabilização UV.
A gramagem do invólucro  
é 300 g/m2.

É inteiramente  
em alumínio

A tenda ideal resistente meca-
nicamente tem a estrutura in-
teiramente em alumínio sem 
junções de  plástico. Por cima, 
as nossas estruturas têm  
o tratamento superficial com 
elox que impede ferrugens  
e sujidades.

Está bem ancorada

As nossas tendas têm pés 
metálicos com aberturas 
para a fixação por meio de 
pregos de ancoragem. Além 
disso, oferecemos também 
acessórios extra para  
a fixação da tenda. 

Todas as nossas tendas satisfazem as normas europeias  rigorosas para as tendas para festas. 
Para as tendas pequenas não existem normas, apesar disso garantimos a sua segurança. A 
realização técnica e a estrutura robusta das tendas Hexagon garatem que as nossas tendas 

lhes servirão por muitos anos. 

Têm uma estrutura forte, são estáveis e seguras.
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Vantagens das tendas inteiramente em alumínio
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As tendas inteiramente em alumínio são estáveis e ao mesmo tempo também ligeiras. Fornece-
mo-las com uma embalagem protetora de transporte com rodas para uma manipulação fácil. Ao 
desdobrar a tenda não é necessária uma montagem complicada, por isso apenas duas pessoas 
podem montá-la.

Pode montar a tenda em menos de um minuto
As tendas Hexagon podem ser montadas muito facil e rapidamente igualmente por um par:
1. Retirar a tenda da embalagem
2. Desdobrar os pés
3. Colocar a tenda para a posição básica
4. Levantar a tenda para a altura desejada

1. 2. 3. 4.
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Big Hexagon Extreme
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A Big Hexagon Extreme é uma estrutura 
inteiramente de alumínio de ordem superior com a 
secção hexagonal dos postes. O pé robusto em ferro 
da tenda com aberturas grandes para os pregos de 
ancoragem fornece a melhor possibilidade para a 
ancoragem existente no mercado. A possiblidade 
extrema da ancoragem junto com a ausência das 
peças de união de plástico de construção garante 
que a nossa tenda BHE serve igulamente  em 
tais condições meteorológicas onde as tendas 
concorrentes colabam. Portanto investa na 
qualidade!

Dimensão  
da tenda 3 × 3 m 3 × 6 m 3 × 4,5 m 4 × 4 m

Modelo  
de arame

Peso da tenda 39 kg 70 kg 53 kg 51 kg

Dimensão  
da tenda dobrada 160 × 34 × 36 cm 160 × 59 × 36 cm 160 × 45 × 36 cm 210 × 34 × 36 cm

Dimensão  
da tenda 4 × 6 m 4 × 8 m 3 × 3 × 3 m 5 × 5 m

Modelo  
de arame

Peso da tenda 66 kg 81 kg 72 kg 98 kg

Dimensão  
da tenda dobrada 210 × 45 × 36 cm 210 × 59 × 36 cm 166 × 47 × 45 cm 165 × 48 × 45 cm 

Perfil do pé
50 × 1,8 mm

Perfil de teto
35 × 18 × 1,8 mm

Variantes de cores:

  Todas as peças sobressalentes imediatamente disponíveis
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Small Hexagon

As estruturas Small Hexagon representam uma variante 
económica das construções de ordem superior das BHE. 
Igualmente estas estruturas têm a forma hexagonal do 
pé, mas, a diferença das BHE, têm as uniões de cauchu. 
Porém, em comparação com as uniões de plástico, estas 
são mais elásticas, prolongando-se assim a sua vida útil. 
As estruturas Small Hexagon são também mais ligeiras 
e são excelentes em situações quando sobretudo as 
mulherese fazem a manipulação e a instalação. O invólu-
cro é totalmente idêntico como o das tendas BHE.
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Dimensão da tenda 2 × 2 m 2 × 3 m 2 × 4 m

Modelo  
de arame

Peso da tenda 24 kg 36 kg 40 kg

Dimensão  
da tenda dobrada 160 × 28 × 28 mm 160 × 37 × 28 mm 164 × 47 × 28 mm

Perfil do pé
40 × 1,5 mm

Perfil de teto
26 × 13 × 1,3 mm

Variantes de cores:

Dimensão da tenda 3 × 3 m 3 × 6 m 3 × 4,5 m

Modelo  
de arame

Peso da tenda 26 kg 46 kg 38 kg

Dimensão  
da tenda dobrada 160 × 28 × 28 mm 160 × 47 × 28 mm 160 × 37 × 28 mm

  Diferença em comparação com a BHE: 
• o diâmetro do pé é inferior de 10 mm
• os perfis de teto e a espessura da parede de  

alumínio da estrutura são também um pouco menores
• tem as uniões de cauchu contra as de alumínio

  Todas as peças 

sobressalentes 

imediatamente 

disponíveis
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Acessórios
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Embalagem proteto-
ra de transporte com 

rodas

Lastros de areia Lastro de ferro de 15 kg Kit de ancoragem  
em superfície macia

Mosquiteiro Janela Porta Goteira

Mesa Meia parede para  
a mesa Parede inteira Chão de tábuas
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Impressões
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Oferecemos dois tipos de impressão. A sublimação digital, o que é a tecnolocia mais perfei-
ta de impressão. Os resultados agradam ao olho e a impressão tem a durabilidade de 5 – 7 
anos. Um outro método é a serigrafia que é adequada para motivos unicolores pequenos. 

Na aparência geral da tenda sempre se reflete positivamente o projeto gráfico de qualida-
de. Oferecemos-lhe um processamento gráfico completo desde o projeto até à impressão.
No caso de você desejar usar o seu grafista, nós lhe enviaremos modelos para criar mais 
precisamente o projeto. 

Amostra das tendas realizadas:



Tendas para qualquer ocasião

Tendas em ação
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„Depois de anos de uso da técnica convencional disponível em hobby shops nacionais temos 
comprado as tendas dobráveis inteiramente em alumínio profissionais da linha Big Hexagon 
Extreme da empresa partystan.cz s.r.o. O serviço dessa técnica convencional, porém, durou 
até à primeira rajada forte de vento ou até ao nosso primeiro erro durante a instalação/desin-
talação. A linha profissional de tendas BHE é tanto poderosa de que não devo mais ter medo 
se a tenda no evento vai suportar o tempo ventoso. As instalações e as desinstalações podem 
ser realizadas também por trabalhadores voluntários sem experiências. As uniões metálicas 
e a força dos perfis de alumínio mantêm  vivo o meu investimento, porque lá não há nada para 
quebrar-se, nada se curva. Durante duas temporadas de uso não devia solucionar qualquer 
reclamação. Se calculo quanto tempo, quantos recursos e tempo me custavam consertos e 
reclamações incessantes das tendas de má qualidade antes utilizadas, só posso confirmar um 
velho provérbio checo:  uma coisa barata de má qualidade – é  duas vezes mais cara". 

Jana Tichá, Czech catering, cliente satisfeita - venda

partystan.cz s. r. o.
Jiráskova 359

Doudleby nad Orlicí, 517 42
(distrito de Rychnov nad Kněžnou)

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

www.partystan.cz
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„Aprecio muito a qualidade das tendas party e duma outra técnica da empresa party-
stan.cz s.r.o. Cada vez recebemos para o nosso evento de empresa uma tenda  party 
quase indistinguível duma tenda nova. Na partystan.cz s.r.o. nós encontrámos um par-
ceiro seguro. Esta empresa nos dá a certeza de que nunca precisamos ter vergonha 
do nível da segurança técnica das nossas ações diante dos nossos clientes." 

Tomáš Čejpa, Esab Vamberk, cliente satisfeito - aluguer


