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Tält för varje tillfälle

Hexagon

Är vattentäta

Är helt aluminium

Är väl förankrade

Tältduken är tillverkad av
100% av polyestertyg med
ensidig PVC-beläggning PVC
och UV-stabilisering.
Tältdukens vikt är 300 g/m2.

De idealiskt mekaniskt slitstarka tälten har en konstruktion helt i aluminium
utan plastfogar. Vår konstruktion har en ytbehandling av
eloxy, som förhindrar rost och
smuts.

Våra tält har metallfötter
med öppning för tältpinnarnas förankring. Dessutom
erbjuder vi extrautrustning
för förankring av tälten.

Alla våra tält uppfyller de strängaste europeiska standarderna för partytält. För mindre tält
existerar inga standarder, trots det garanterar vi deras säkerhet. Hexagontältens tekniska utförande och robusta konstruktionen garanterar dig att våra tält kommer att tjäna dig i många år.

De har en stark konstruktion, är stabila och säkra.
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Fördelar med helaluminiumtält

Helaluminiumtält är stabila och samtidigt lätta. Vi levererar dem i fraktskyddsförpackning på hjul för enkel hantering. Vid uppställningen av tältet krävs inget komplicerat
montage, därför kan två personer enkelt ställa upp det.

Tältet ställer du upp på mindre än en minut
Hexagontältet kan två personer enkelt och snabbt ställa upp:
1.
2.
3.
4.

Ta ut tältet ur förpackningen
Placera ut benen ifrån varandra
Ställ tältet i utgångsläge
Lyft tältet till önskad höjd

1.

2.

3.
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4.

Big Hexagon Extreme

Big Hexagon Extreme är ett helaluminiumtält i
den högsta serien med ett sexkantigt tvärsnitt på
stängerna. Den rejäla järnfoten för tältpinnarna
ger den bästa förankringsmöjligheten
på marknaden. De extremt goda
förankringsmöjligheterna tillsammans med
avsaknaden av konstruktionsdelar av plast
garanterar att ditt BHE-tält kommer att stå även
i väderförhållanden då de konkurrerande tälten
redan har fallit. Investera därför i kvalitet!
Färgvarianter:

Benprofil
50 × 1,8 mm
Tältets mått

Alla
reservde
lar
finns
i lager

Takprofil
35 × 18 × 1,8 mm
3×3m

3×6m

3 × 4,5 m

4×4m

Tältets vikt

39 kg

70 kg

53 kg

51 kg

Det hopmonterade
tältets mått

160 × 34 × 36 cm

160 × 59 × 36 cm

160 × 45 × 36 cm

210 × 34 × 36 cm

Tältets mått

4×6m

4×8m

3×3×3m

5×5m

Tältets vikt

66 kg

81 kg

72 kg

98 kg

Det hopmonterade
tältets mått

210 × 45 × 36 cm

210 × 59 × 36 cm

166 × 47 × 45 cm

165 × 48 × 45 cm

Uppspänd
modell

Uppspänd
modell
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Small Hexagon
Konstruktionen Small Hexagon är en ekonomisk variant av
konstruktionen i den högsta serien BHE. Även den här
konstruktionen har en sexhörnig benform, men till skillnad
från BHE har den gummifogar. De är i jämförelse med
plastfogar mer elastiska, vilket förlänger deras livslängd.
Konstruktionen Small Hexagon är också lättare och är
utmärkt om hanteringen och installationen skall skötas av
personer med mindre fysisk styrka. Tältduken är identisk
med den hos BHE-tälten.

Skillnader jämfört med BHE:
• benens omkrets är 10 mm mindre
• takprofilens och aluminiumväggarnas konstruktions styrka är något mindre
• har gummifogar jämfört med aluminiumfogar
Färgvarianter:

Benprofil
40 × 1,5 mm
Tältets mått

Alla
elar
e
s
re rvd
finns
i lager

Takprofil
26 × 13 × 1,3 mm
2×2m

2×3m

2×4m

Tältets vikt

24 kg

36 kg

40 kg

Det hopmonterade
tältets mått

160 × 28 × 28 mm

160 × 37 × 28 mm

164 × 47 × 28 mm

Tältets mått

3×3m

3×6m

3 × 4,5 m

Tältets vikt

26 kg

46 kg

38 kg

Det hopmonterade
tältets mått

160 × 28 × 28 mm

160 × 47 × 28 mm

160 × 37 × 28 mm

Uppspänd
modell

Uppspänd
modell
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Tillbehör

Fraktskyddsförpackning på hjul

Tyngder med sand

Järntyngd 15 kg

Förankringsset för
mjuka underlag

Insektsnät

Fönster

Dörrar

Avrinning

Bord

Halvvägg för bord

Helvägg

Golvläggning
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Tryck
Vi erbjuder två typer av tryck. Digital sublimering, vilket är den bästa tillgängliga tryckteknologin. Resultatet är iögonfallande och trycket har en hållbarhet på 5 -7 år. En ytterligare metod är silkscreen, som passar bäst för mindre enfärgade motiv.
På tältets yta ger en kvalitativ grafisk design alltid ett positivt intryck.
Vi erbjuder en komplett grafisk bearbetning från förslag till tryck.
Om du vill använda egen grafiker skickar vi mallar för ett mer precist utarbetande av
förslaget.

Exempel på färdiga tält:
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Tälten i användning
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Jana Tichá, Czech catering, belåten kund - försäljning
„De profesionella saxtälten i helaluminium ur serien Big Hexagon Extreme köpte vi av
firman partystan.cz s. r. o. efter att vi i åratal använt vanlig tillgänglig teknik, som finns
till hands i våra hobbybutiker. De brukande hålla till första starkare vindpusten eller
till första felet vi gjorde vid uppställning/nedmontering. Den profesionella BHE-serien
är så stabil att jag inte längre behöver vara rädd för vindförhållandena. Uppställningen och nedmonteringen kan göras av oerfaren somarjobbspersonal. Metallfogarna
och aluminiumprofilens styrka håller min investering levande eftersom det inte finns
något som kan spricka, inget som böjs. Under de två säsonger som jag har använt
tälten har jag inte behövt lösa några reklamationer. När jag räknar efter hur mycket
pengar och tid jag har lagt ned på de eviga reparationerna och reklamationerna med
de gamla tälten kan jag bara skriva under på det gamla tjeckiska talesättet: „ett billigt
undermåligt ting – är dubbelt så dyrt".

„Jag uppskattar verkligen partytältens kvalitet och andra tekniker från firman partystan.
cz s. r. o. Varje gång har vi fått partytält som det knappt gick att skilja från ett nytt. I
partystan.cz s. r. o. har vi hittat en pålitlig partner. Firman ger oss tryggheten att vi inte
behöver skämmas inför våra kunder för nivån på våra evenemangs tekniska lösningar."

Tomáš Čejpa, Esab Vamberk, belåten kund - försäljning

Tält för varje tillfälle
partystan.cz s. r. o.

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

