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Corturi pentru orice ocazie

Hexagon

Este impermeabil
Mantaua cortului este fabricată din țesătură de poliester 100%, cu un strat de PVC
și stabilizare UV pe o parte.
Gramaj manta protectoare:
300 g/m2.

Este fabricat integral
din aluminiu
Cortul ideal, mecanic și rezistent are o construcție integral
din aluminiu, fără îmbinări de
plastic. În plus, construcțiile
noastre sunt prevăzute cu finisaj
de suprafață executat prin eloxare, care împiedică ruginirea și
murdărirea.

Este ancorat bine
Corturile noastre sunt prevăzute cu socluri cu orificii pentru fixare cu ajutorul cuielor
de ancorare. În plus, oferim
și accesorii în plus pentru
fixarea cortului.

Toate corturile noastre îndeplinesc normele europene stricte pentru corturile destinate
pentru party. Pentru corturi mici nu există norme, cu toate acestea, garantăm securitatea
acestora. Modelul tehnic și construcția robustă a corturilor Hexagon asigură o viabilitate
lungă a corturilor noastre.

Au o construcție rezistentă, sunt stabile și sigure.
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Avantajele corturilor fabricate integral din aluminiu

Corturile fabricate integral din aluminiu sunt stabile și simultan ușoare. Le livrăm împreună
cu o husă de protecție pe rotile pentru o manipulare ușoară. La desfacerea cortului nu este
nevoie de un montaj complicat, deoarece cortul va fi ridicat ușor doar de doi oameni.

Cortul poate fi ridicat într-un timp mai scurt de un minut
Corturile Hexagon se pot ridica ușor și rapid de către doi oameni:
1.
2.
3.
4.

Scoaterea cortului din husă
Tragerea picioarelor într-o parte
Ridicarea cortului în poziția de bază
Ridicarea cortului la înălțimea cerută

1.

2.

3.
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4.

Big Hexagon Extreme

Big Hexagon Extreme este o construcție integral
din aluminiu de cel mai înalt rang, cu secțiune
hexagonală a picioarelor. Soclul puternic de fier al
cortului, cu orificii mari pentru cuiele de ancorare,
oferă cea mai bună posibilitate de ancorare
aflată pe piață. Posibilitatea extremă de ancorare
împreună cu absența elementelor de îmbinare
din plastic garantează faptul că, cortul nostru
BHE servește și în condițiile atmosferice în care
corturile concurenței dau greș. De aceea, investiți
în calitate!
Variantele de culori:

Profil picior
50 × 1,8 mm
Dimensiuni cort

Toate
piesele d
e
schimb p
e
stoc

Profil acoperiș
35 × 18 × 1,8 mm
3×3m

3×6m

3 × 4,5 m

4×4m

Greutate cort

39 kg

70 kg

53 kg

51 kg

Dimensiuni
cort strâns

160 × 34 × 36 cm

160 × 59 × 36 cm

160 × 45 × 36 cm

210 × 34 × 36 cm

Dimensiuni cort

4×6m

4×8m

3×3×3m

5×5m

Greutate cort

66 kg

81 kg

72 kg

98 kg

Dimensiuni
cort strâns

210 × 45 × 36 cm

210 × 59 × 36 cm

166 × 47 × 45 cm

165 × 48 × 45 cm

Model
de sârmă

Model
de sârmă
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Small Hexagon
Construcțiile cortului Small Hexagon reprezintă varianta
economică a construcțiilor celui mai înalt rang BHE. Și aceste construcții au picioare în formă de hexagon, dar spre deosebire de BHE, au îmbinări de cauciuc. Însă, în comparație
cu îmbinările de plastic, sunt mai flexibile, ceea ce le prelungește viabilitatea. Construcțiile Small Hexagon sunt mai
ușoare și excelente pentru situațiile în care manipularea
este executată în primul rând de către femei. Mantaua de
protecție este absolut identică cu cea a corturilor BHE.

Diferența față de BHE:
• diametrul piciorului este cu 10 mm mai mic
• profilurile de acoperiș și grosimea peretelui de
aluminiu sunt, de asemenea, puțin mai mici
• au îmbinări de cauciuc vizavi de cele de aluminiu
Variantele de culori:

Profil picior
40 × 1,5 mm
Dimensiuni cort

Profil acoperiș
26 × 13 × 1,3 mm

Toate
de
ie
p sele e
p
b
schim
c
sto

2×2m

2×3m

2×4m

Greutate cort

24 kg

36 kg

40 kg

Dimensiuni
cort strâns

160 × 28 × 28 mm

160 × 37 × 28 mm

164 × 47 × 28 mm

Dimensiuni cort

3×3m

3×6m

3 × 4,5 m

Greutate cort

26 kg

46 kg

38 kg

Dimensiuni
cort strâns

160 × 28 × 28 mm

160 × 47 × 28 mm

160 × 37 × 28 mm

Model
de sârmă

Model
de sârmă
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Accesorii

Husă de protecție pe cu
rotile pentru transport

Greutăți de nisip

Greutăți metalice 15 kg

Set de ancorare într-o suprafață moale

Plasă contra
insectelor

Fereastră

Ușă

Streașină

Măsuță

Semi-perete
pentru măsuță

Întregul perete

Pardosea din
lambriuri
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Imprimări
Oferim două tipuri de imprimare. Sublimare digitală, ceea ce este cea mai perfectă tehnologie de imprimare. Rezultatele desfată ochiul iar logo-ul imprimat rezistă timp de 5 -7 ani.
O altă metodă este serigrafia care este adecvată mai ales pentru motivele mai mici, într-o
singură culoare.
În aspectul general al cortului se proiectează întotdeauna designul grafic de calitate.
Vă oferim procesarea grafică completă de calitate, începând cu designul și terminând cu
imprimarea. În cazul în care veți dori să beneficiați de serviciile graficianului dumneavoastră
propriu, vă putem trimite șabloane pentru o cât mai precisă executare de design.

Exemple de corturi realizate:
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Corturi în acțiunea promoțională
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Jana Tichá, Czech catering, client mulțumit - vânzare
„Am cumpărat corturile profesionale de tip foarfecă, fabricate integral din aluminiu, din seria
Big Hexagon Extreme de la firma partystan.cz s. r. o., după ce, ani în șir, am utilizat tehnica
obișnuită care este la dispoziție în țară la shopurile de hobby. Aceasta însă a fost în stare să
reziste doar până la primele rafale de vânt mai puternice sau până la prima noastră greșeală efectuată în cursul instalării/dezinstalării. Seria profesională de corturi BHE este atât de
robustă, încât nu trebuie să murim de frică, dacă cortul meu rezistă în cursul evenimentului
într-o vreme cu vânt. Instalarea și dezinstalarea o pot face și muncitorii temporari fără experiență. Îmbinările metalice și grosimea profilurilor de aluminiu menține investiția mea în
viață, deoarece aici nu are ce să se rupă sau să se îndoiască. După două sezoane de utilizare
nu eram nevoită să rezolv nici o reclamație. Dacă socotesc câte mijloace și cât timp m-au
costat reparațiile continui și reclamațiile corturilor utilizate înainte, pot doar confirma vechea
zicală cehă: „un lucru ieftin de calitate inferioară – este de două ori mai scump".

„Apreciez foarte mult calitatea corturilor party și alte instalații tehnice ale firmei partystan.cz s. r. o. De fiecare dată, pentru evenimentul nostru corporativ, am primit un cort
party care este aproape imposibil de recunoscut de cel nou. În firma partystan.cz s. r. o.
am găsit un partener fiabil. Această firmă ne dă siguranța că nu va trebui să ne rușinăm
în fața clienților noștri pentru nivelul siguranței tehnice al acțiunii noastre."
Tomáš Čejpa, Esab Vamberk, client mulțumit - închiriere
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