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Hexagon
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Jest nieprzemakalny

Poszycie namiotu wykonane 
jest ze 100% tkaniny polies-
trowej z jednostronną powłoką 
PCV i stabilizacją UV.Gramatu-
ra poszycia wynosi 300 g/m2.

Jest w całości z aluminium

Idealny wytrzymały mechanicznie 
namiot posiada w całości alu-
miniowa konstrukcja bez plasti-
kowych złączy. Nasze konstrukcje 
posiadają dodatkowo eloksowane 
wykończenie powierzchni zapo-
biegające przed rdzewieniem i 
zabrudzeniem.

Jest dobrze umocowany

Nasze namioty posiadają 
metalowe stopki z otworami do 
kotwienia  szpilkami mocujący-
mi. Ponadto oferujemy również 
ponadstandardowe akcesoria 
do kotwienia namiotu. 

Wszystkie nasze namioty spełniają surowe normy europejskie dla namiotów imprezowych. Dla 
małych namiotów nie istnieją normy, mimo to gwarantujemy ich bezpieczeństwo. Wykonanie 

techniczne i solidna konstrukcja  namiotów Hexagon zapewni, że nasze namioty będą Państwu 
służyć przez wiele lat.

Posiadają silną konstrukcję, są stabilne i bezpieczne.
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Zalety namiotów w całości aluminiowych
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W całości aluminiowe namioty są stabilne i jednocześnie lekkie. Dostarczamy je z pokrowcem 
ochronnym na kołkach w celu łatwego transportu. Podczas rozkładania namiotu nie jest potr-
zebny złożony montaż, więc łatwo go rozłożyć za pomocą dwóch osób.

Namiot rozłożymy w mniej niż w minutę
Namioty Hexagon można bardzo łatwo i szybko rozłożyć nawet w parze:
1. Wyjęcie namiotu z pokrowca 
2. Rozstawienie nóg od siebie
3. Postawienie namiotu w położeniu podstawowym
4. Podniesienie namiotu do wymaganej wysokości

1. 2. 3. 4.
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Big Hexagon Extreme
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Big Hexagon Extreme to w całości aluminiowa 
konstrukcja na najwyższym poziomie z 
sześciokątnym przekrojem wsporników. Mocna 
stopka żelazna namiotu z dużymi otworami 
do szpilek mocujących zapewnia najlepszą 
opcję kotwienia na rynku. Ekstremalna opcja 
mocowania łącznie z brakiem konstrukcyjnych 
elementów łączących z tworzywa  gwarantuje, 
że nasz namiot BHE służy nawet w takich 
warunkach atmosferycznych, gdzie namioty 
konkurencyjne już nie wytrzymują. Dlatego warto 
zainwestować w jakość!

Wymiary namiotu 3 × 3 m 3 × 6 m 3 × 4,5 m 4 × 4 m

Model 
druciany

Masa namiotu 39 kg 70 kg 53 kg 51 kg

Wymiary  
złożonego namiotu 160 × 34 × 36 cm 160 × 59 × 36 cm 160 × 45 × 36 cm 210 × 34 × 36 cm

Wymiary namiotu 4 × 6 m 4 × 8 m 3 × 3 × 3 m 5 × 5 m

Model 
druciany

Masa namiotu 66 kg 81 kg 72 kg 98 kg

Wymiary  
złożonego namiotu 210 × 45 × 36 cm 210 × 59 × 36 cm 166 × 47 × 45 cm 165 × 48 × 45 cm 

Profil nogi
50 × 1,8 mm

Profil sufitu
35 × 18 × 1,8 mm

Warianty kolorystyczne:

Wszystkie  części zamienne na magazynie
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Small Hexagon

Konstrukcje Small Hexagon reprezentują wariant ekono-
miczny konstrukcji najwyższego poziomu BHE. Również te 
konstrukcje posiadają sześciokątny kształt nogi, ale w 
przeciwieństwie do BHE posiadają złącza kauczukowe. Te 
jednak w porównaniu ze złączami z tworzywa są bardziej 
elastyczne, co przedłuża ich trwałość. Konstrukcje Small 
Hexagon są też lżejsze i doskonałe w sytuacjach, w których 
obsługę i montaż wykonują głównie kobiety. Poszycie jest 
dokładnie takie same jak w namiotach BHE.

strona 5

Wymiary namiotu 2 × 2 m 2 × 3 m 2 × 4 m

Model 
druciany

Masa namiotu 24 kg 36 kg 40 kg

Wymiary  
złożonego namiotu 160 × 28 × 28 mm 160 × 37 × 28 mm 164 × 47 × 28 mm

Profil nogi
40 × 1,5 mm

Profil sufitu
26 × 13 × 1,3 mm

Warianty kolorystyczne:

Wymiary namiotu 3 × 3 m 3 × 6 m 3 × 4,5 m

Model 
druciany

Masa namiotu 26 kg 46 kg 38 kg

Wymiary  
złożonego namiotu 160 × 28 × 28 mm 160 × 47 × 28 mm 160 × 37 × 28 mm

  Różnica w stosunku do BHE:
• średnica nogi jest mniejsza o 10 mm
• profile sufitowe i grubość aluminiowej ściany  

konstrukcji jest również o nieco mniejsza
• posiada złącza kauczukowe wobec aluminiowych 

Wszystkie  

części zamienne 

na magazynie
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Akcesoria
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Transportowy pokrowiec 
ochronny na kółkach

Obciążenia z piaskiem Obciążenie żelazne  
15 kg

Zestaw do kotwienia na 
miękkiej powierzchni

Moskitiera Okno Drzwi Okap

Stolik Ściana połówkowa  
do stolika Cała ściana Podłoga z desek
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Nadruki
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Oferujemy dwa rodzaje nadruku. Sublimację cyfrową, najbardziej zaawansowaną techno-
logię druku. Wyniki są miłe dla oka, a nadruk ma trwałość 5 -7 lat. Kolejną metodą  jest 
sitodruk, który nadaje się raczej do jednokolorowych mniejszych motywów.

Ogólny wygląd namiotu zawsze pozytywnie podniesie dobrej jakości projekt graficzny.
Oferujemy kompletne opracowanie graficzne od projektu aż do nadruku.
W przypadku wykorzystania własnego grafika , prześlemy szablony w celu precyzyjnego 
sporządzenia projektu.

Przykłady zrealizowanych namiotów:
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Przykłady zastosowania namiotów
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„Profesjonalne namioty nożycowe w całości aluminiowe serii Big Hexagon Extreme za-
kupiliśmy od firmy partystan.cz s. r. o. po latach użytkowania tradycyjnych urządzeń, jakie 
są dostępne w krajowych sklepach hobbystycznych. Te jednak wytrzymały do pierwszego 
silniejszego porywu wiatru lub do pierwszego naszego błędu podczas rozkładania/skła-
dania. Profesjonalne namioty serii BHE są na tyle silne, że już nie muszę obawiać się, czy 
namiot mi podczas eventu przetrzyma wietrzną pogodę. Czynności rozkładania i składania 
mogą wykonywać nawet niedoświadczeni pracownicy sezonowi. Złącza metalowe i wytrzy-
małość profili aluminiowych utrzymują moją inwestycję przy życiu, albowiem tu nie może 
nic pęknąć, ani się zgiąć. W ciągu dwóch sezonów używania nie musiałam zajmować się 
żadną reklamacją. Kiedy policzę, ile pieniędzy i czasu kosztowały mnie ciągłe naprawy i 
reklamacje wcześniej używanych namiotów niskiej jakości, mogę tylko potwierdzić stare 
czeskie przysłowie: „tania rzecz niskiej jakości - jest dwa razy droższa".

Jana Tichá, Czech catering, zadowolony klient - sprzedaż

partystan.cz s. r. o.
Jiráskova 359

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

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

www.partystan.cz
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„Bardzo doceniam jakość namiotów imprezowych i innych urządzeń firmy partystan.cz s. 
r. o. Za każdym razem na nasz firmowy event otrzymaliśmy namiot imprezowy, który od 
nowego jest prawie nie do odróżnienia. W partystan.cz s. r. o. udało nam się znaleźć wi-
arygodnego partnera. Firma ta daje nam pewność, że nie będziemy musieli się wstydzić  
przed swoimi klientami  za poziom zabezpieczenia technicznego podczas naszej imprezy."

Tomáš Čejpa, Esab Vamberk, zadowolony klient - wynajem


