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Sátrak minden alkalomra

Hexagon

Vízálló
A sátor burkolata 100% poliészter szövet, egyik oldalán
PVC bevonattal és UV védelemmel.
A burkolat súlya 300 g/m2.

Teljes egészében
alumínium
Az ideális, mechanikailag
szilárd sátor szerkezete teljes egészében alumínium,
műanyag összekötő elemek
nélkül. Szerkezeteinket eloxált
felületi réteggel is ellátjuk,
amely megakadályozza a rozsdásodást és a piszkolódást.

Jól lehorgonyzott
Sátraink fém rudainak talpán
nyílások találhatók a horgonycsapokkal való rögzítéshez.
Speciális tartozékokat is kínálunk a sátor rögzítéséhez.

Minden sátrunk megfelel a party sátrakra vonatkozó szigorú európai szabványoknak. A kis sátrakra nincsenek előírt szabványok, ennek ellenére garantáljuk, hogy biztonságosak. A Hexagon sátrak műszaki tervezése és erős szerkezete a biztosíték, hogy sátraink hosszú éveken át
jól szolgálnak.

Erős a szerkezetük, stabilak és biztonságosak.
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A teljes egészében alumínium sátrak előnyei

A teljes egészében alumínium sátrak stabilak és egyúttal könnyűek. A könnyű kezelhetőség
érdekében kerekekkel ellátott, védő transzportcsomagolásban szállítjuk. A sátor kibontása
nem igényel bonyolult szerelést, így két ember is könnyen felállítja.

A sátor kevesebb, mint egy perc alatt felállítható
A Hexagon sátrak kettesben is nagyon könnyen és gyorsan felállíthatók:
1.
2.
3.
4.

A sátor kiemelése a csomagolásból
A lábak elhelyezése
A sátor felállítása alaphelyzetbe
A sátor felemelése a kívánt magasságba

1.

2.

3.
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4.

Big Hexagon Extreme

A Big Hexagon Extreme elsőrangú, teljes
egészében alumínium szerkezet, hatszögletű
keresztmetszettel. A sátor hatalmas vas talpai a
horgonycsapok számára kialakított nyílásokkal
a legjobb rögzítési módot képviselik a piacon. A
műanyag szerkezeti összekötő elemek nélkül
megvalósuló rendkívüli rögzítés biztosítja, hogy
a BHE sátor olyan időjárási körülmények között
is helytáll, amikor a konkurens sátrak már
összeomlanak. Ezért fektessen be a minőségbe!
Színválaszték:

Lábprofil
50 × 1,8 mm
A sátor méretei

Valamen
nyi
pótalkatr
ész
megtalálh
ató
raktárun
kban

Mennyezeti profil
35 × 18 × 1,8 mm
3×3m

3×6m

3 × 4,5 m

4×4m

A sátor súlya

39 kg

70 kg

53 kg

51 kg

Az összecsukott
sátor méretei

160 × 34 × 36 cm

160 × 59 × 36 cm

160 × 45 × 36 cm

210 × 34 × 36 cm

A sátor méretei

4×6m

4×8m

3×3×3m

5×5m

A sátor súlya

66 kg

81 kg

72 kg

98 kg

Az összecsukott
sátor méretei

210 × 45 × 36 cm

210 × 59 × 36 cm

166 × 47 × 45 cm

165 × 48 × 45 cm

Drótvázas
modell

Drótvázas
modell
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Small Hexagon
A Small Hexagon az elsőrangú BHE szerkezetek gazdaságos
változata. Ennek a szerkezetnek a lába szintén hatszögletű,
ám ellentétben a BHE-vel, gumiból készült összekötő elemei
vannak. Azonban a műanyaghoz képest ezek rugalmasabbak, ezáltal hosszabb az élettartamuk. A Small Hexagon
szerkezetek is könnyebbek, és különösen olyan helyzetben
kiválóak, amikor a mozgatást és a telepítést elsősorban nők
végzik. Burkolata teljesen ugyanaz, mint BHE sátraké.

Különbség a BHE-vel összehasonlítva:
• a lábak átmérője 10 mm-rel kisebb
• a mennyezeti profilok és az alumínium
falszerkezet szilár
• nem alumínium, hanem gumi összekötő elemei vannak
Színválaszték:

Lábprofil
40 × 1,5 mm
A sátor méretei

nnyi
Valame sz
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u
r
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k
a
r

Mennyezeti profil
26 × 13 × 1,3 mm
2×2m

2×3m

2×4m

A sátor súlya

24 kg

36 kg

40 kg

Az összecsukott
sátor méretei

160 × 28 × 28 mm

160 × 37 × 28 mm

164 × 47 × 28 mm

A sátor méretei

3×3m

3×6m

3 × 4,5 m

A sátor súlya

26 kg

46 kg

38 kg

Az összecsukott
sátor méretei

160 × 28 × 28 mm

160 × 47 × 28 mm

160 × 37 × 28 mm

Drótvázas
modell

Drótvázas
modell
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Tartozékok

Kerekekkel ellátott,
védő transzportcsomagolás

Homokkal töltött
terhelősúlyok

Vas terhelősúly 15 kg

Horgonyzó készlet
puha felületre

Rovarháló

Ablak

Ajtó

Eresz

Asztalka

Alacsony fal az
asztalka elé

Teljes fal

Hajópadló
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Nyomatok
Kétféle nyomatot kínálunk. Digitális szublimáció, amely a legtökéletesebb nyomtatási
technológia. Az eredmény szemet gyönyörködtető, a nyomat élettartama 5-7 év. A másik
módszer a szitanyomat, amely inkább az egyszínű, kisebb motívumokhoz megfelelő.
A sátor általános megjelenésén mindig pozitív nyomot hagy a jó minőségű grafikai tervezés. Teljes grafikai kidolgozást kínálunk, a tervezéstől a nyomtatásig
Abban az esetben, ha saját grafikusát szeretné alkalmazni, sablonokat küldünk Önnek a
tervek pontosabb elkészítéséhez.

Már megvalósult sátrak:
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Sátrak akcióban
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Jana Tichá, Czech catering, elégedett ügyfél - árusítás
„A partystan.cz s. r. o. cégtől vásároltuk a Big Hexagon Extreme termékcsaládból a
professzionális, teljesen alumíniumból készült ollós sátrat, előtte évekig a hagyományos
technikát használtuk, ami itthon kapható a hobby boltokban. Ez azonban az első erősebb
széllökésig, vagy a telepítésekor / lebontáskor elkövetett első hibánkig tartott. A professzionális BHE sátor termékcsalád olyan erős, hogy már nem kell szorongva félnem,
hogy szeles időben kibírja-e a sátor az esemény végéig. A telepítést és a lebontást még
tapasztalatlan alkalmi munkások is elvégezhetik.
A fém összekötő elemek és az erős alumínium profilok életben tartják a befektetést,
mert itt nincs semmi, ami megrepedhet, semmi sem hajlik el. Már két szezonban
használtam, de semmilyen panasz nem merült fel. Ha összeszámolom, hogy mennyi
pénzembe és időmbe került a korábban használt rossz minőségű sátrak állandó javítása
és a panaszok intézése, csak megerősíteni tudom a régi cseh közmondást: "ami olcsó,
ócska - azért duplán kell fizetni".

"Nagyra értékelem a partystan.cz s. r. o. cég party sátrainak és más műszaki megoldásainak minőségét. Minden alkalommal olyan party sátrat kaptunk a céges eseményre, hogy
szinte meg sem lehetett különböztetni az újtól. A partystan.cz s. r. o. cégben megbízható
partnerre találtunk. Ez a cég biztonságot ad, hogy ügyfeleink előtt nem kell szégyenkeznünk akciónk műszaki körülményeinek színvonala miatt.
Tomáš Čejpa, Esab Vamberk, elégedett ügyfél - bérlés
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partystan.cz s. r. o.

Jiráskova 359
Doudleby nad Orlicí, 517 42
(Rychnov nad Kněžnou járás)
Tel.: +420 777 259 525
E-mail: info@partystan.cz
www.partystan.cz

