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OBECNÉ PODMÍNKY POUŽITÍ 
 
1. V některých zemích můžete k sestavení stanu potřebovat stavební povolení. 
 
2. Stan je pouze dočasná stavba; nemělo by se používat nepřetržitě. 
 
3. Stan by měl být sestaven ve značné vzdálenosti od potrubí, plynovodů a elektrických drátů. 
 
4. Před montáží je třeba se ujistit, že venkovní podmínky jsou ke stavbě vhodné, neměl stavět za špatných 

povětrnostních podmínek, mezi které patří: liják, silný vítr nebo sněžení. 
 
5. Stan by měl být sestaven podle návodu. 
 
6. Stan by měl být ukotven proti samovolnému převrácení nebo důsledkem povětrnostní situace 
 
7. Při montáži stanu by měly být použity pouze originální díly. 
 
8. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek je nutné stan rozebrat. 
 
9. Všechny zipy musí být zapnuté nebo zcela otevřené; zabráníte tak poškození krytu. Zipy nesmí být rozepnuté ani napůl 

zavřené. 
 
10. Je třeba zajistit, aby byl kryt odpovídajícím způsobem navlečen. Toto nastavení zabraňuje hromadění vody na střeše a 

hrozí zhroucení stanu 
 
11. Pokud se voda shromáždí na střeše, měla by být systematicky likvidována. 
 
12. Během zimy se na střeše může hromadit padající sníh. Je třeba sníh systematicky likvidovat. Měla by být zachována 

přiměřená dilatace v prostoru, aby nasbíraný sníh spadl ze stanu. 
 
13. Uživatel stanu odpovídá za vhodnou ochranu stanu před jakýmkoli poškozením. Stan by měl být udržován v takovém 

stavu, aby nedošlo k poškození i majetku uvnitř stanu. 
 
14. V blízkosti stanu nepoužívejte otevřený oheň, radiátory s ohněm nebo svářecí zařízení. Jakékoli jiné druhy radiátorů 

mohou být používán, ale neměl by být umístěn blíže než metr a půl od krytu. 
 
15. Stan lze rozložit a zabalit pouze v suchém stavu; tím zabráníte tvorbě plísní. 

 
 



JEDNOTLIVÉ DÍLY STANU 

 

 

Každý typ stanu disponuje ke konstrukčním prvkům skeletu (viz tabulka) úměrným počtem krycích plachet: 

1/ střešní 2/ boční 3/ čelní  4/ maskovací (rohové + meziboční) 



KROK 1 = SLOŽENÍ STŘECHY 

Rozložte díly podle obrázku níže. Připojte všechny tyče (trubky) 38 mm pomocí spojek a zajištění šrouby M6x50. 

Počet označených dílů v schématu si odvoďte od vašeho typu stanu, který stavíte = viz tabulka dílů na předcházející straně.  

 

Střešní konstrukce stanu 4 x 4 metry: 

 

 

Střešní konstrukce stanu 6 x 4 metry: 

 



• Zpevněte střechu prvky (A1) a (A2) + ve vrcholu příčkou (10) a zajistit šrouby M6x35 

• Připojte držáky (41) a (42) pomocí šroubů M6x35. Získanou konstrukci připojte k spodní části spojkami (4 nebo 5) 

• Pomocí vertikálního držáku (40) připojte horizontální držák (10) k dříve smontovaným dílům. 

 

 

Plně smontovaná střešní konstrukce by měla vypadat jako na obrázku výše. 

Schéma je obecné: Stan 4x4: počet trubek (2) na hraně střechy = 2 kusy / Stan 6x4: počet trubek (2) na hraně střechy = 3 

kusy atd. dle délkového typu stanu. 

 

• Střešní kryt jemně nasaďte na konstrukci. Poté jej připevněte ke střešnímu rámu pomocí elastických gum s míčem. 

Elastické gumy by měly být instalovány střídavě vpravo – vlevo a vpředu a vzadu 

 



KROK 2 – MOTÁŽ BOČNÍCH KONSTRUKCÍ 

• Jemně zvedněte stan na jedné straně a namontujte tyče-trubky průměr 38 mm (1). Jediný otvor v potrubí by měl 

směřovat dolů 

• Dále zvedněte stan na druhé straně a namontujte tam tyče-trubky (1) 

 

 

 

• Namontujte rohové nožičky (6) diagonálně, totéž platí pro nožičky (7) 

• Po stranách stanu namontujte nožičky (8) a spojte je do trubek (2) 

• Všechny nohy by měly být bezpečně připevněny k zemi. 

 

Poznámka A: Schéma je obecné pro všechny stany = u své velikosti stanu si musíte počet propojení přepočítat podle tabulky 

dílů viz začátek návodu. 

Poznámka B: U stanů s nerovnoměrnou délkou bočnice by měl být nástavec o délce 1 metr (3) namontován do třetí oddíl. 

Nohy (9) by měly být instalovány na přední a zadní straně konstrukce a připojeny k rohové nohy přes trubku (2). 



KROK – 3 ZAPLACHTOVÁNÍ STRAN 

• Boční panely namontujte přímo na střechu pomocí pruhů na suchý zip. Strany panelů upevnit pomocí elastické gumy s 

míčem 

 

 

 

• Horní část vchodu pomocí závěsných kroužků (18) k vodorovné trubce (41 a 42). Boky vchodu by měly být 

namontovány pomocí elastická guma s míčem. 

 

 

 

• Namontujte maskovací pruhy (šedé) - širší maskovací pruhy by měly být instalovány na každém rohu stanu 

 

• Upevněte stan střešními šňůry (14) a kolíky (11) díly. 

Poznámka: pokud je možnost, zafixujte stabilitu stanu i dalšími prostředky (pevné body, předměty apod.) 

 



MOŽNOST PROPOJENÍ STANŮ MEZI SEBO DO VĚTŠÍHO CELKU 

Ze dvou a více stanů můžete jejich propojením získat větší krytý prostor. Jednoduše je postavíte čelními stranami k sobě a 

utěsníte širší krajovou maskovací bočnicí po stranách spoje. Horní část dotyku obou stanů utěsníte speciálním žlabem, který 

je k dispozici na vyžádání. 

• Namontujte širší maskovací panel mezi stany. 

 

 

• Namontujte spojovací žlab na střešní plachtu s kroužky a upevněte koulemi s gumou 

 

 

 

MOŽNOST ZVEDNUTÍ BOKŮ DO PARAVANU 

 

Můžete zvednout jednu nebo více stěn – rozšíření místa. 

Zvedací sada (tyče)  k dispozici na vyžádání. 

 

 

 

 

DEMONTÁŽ 

• Rozebrání stanu provádějte opačným způsobem než stavbu: 

• Sundejte maskovací pruhy, čelní a boční plachty 

• Rozeberte jednu a následně druhou boční část konstrukce 

• Rozložte střechu 

• Jednotlivé díly uložte přesně do stejných přepravních boxů, ve kterých jste je dostaly 



 

 

DŮLEŽITÉ !!! 

Stan demontujte a ukládejte jen ve 100% suchém stavu. 

Vlhké části, po složení a uložení do nevětratelného prostoru, způsobí plesnivění a zničení součástí. 

Poznámka: Pokud máte časovou tíseň s vrácením stanu pro vlhké počasí, domluvíme se na pozdějším termínu bez navýšení 

pronájmu, pro zajištění bezvadnosti stanu a součástí. 

 

 

 

Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné zážitky v našich stanech. 

 

 

 

www.mt-firemniservis.cz 

Tel. kontakt: 603 209 530 

 

 

Vyzkoušej i další firemní služby 

• Zásobování od A do Z 

• Osobní jednání 

• Minimální papírování 

• Vzájemná důvěra 
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