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Je nepromokavý

Opláštění stanu je vyrobeno 
ze 100% polyesterové tkani-
ny s jednostranným zátěrem 
PVC a UV stabilizací. 
Gramáž opláštění je 300 g/m2.

Je celohliníkový

Ideální mechanicky odolný 
stan má celohliníkovou kon-
strukci bez plastových spojů. 
Naše konstrukce mají navíc 
povrchovou úpravu eloxem, 
který zabraňuje rezavění  
a špinění. 

Je dobře ukotven

Naše stany mají kovové 
patky s otvory pro upevnění 
kotvícími hřeby. Navíc nabí-
zíme i nadstandartní příslu-
šenství pro upevnění stanu. 

Všechny naše stany splňují přísné evropské normy pro párty stany. Pro malé 
stany normy neexistujou, přesto garantujeme jejich bezpečnost. Technické provedení 
a robustní konstrukce stanů Hexagon zajistí, že vám naše stany poslouží dlouhá léta. 

Mají silnou konstrukci, jsou stabilní a bezpečné.
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Výhody celohliníkových stanů
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Celohliníkové stany jsou stabilní a zároveň i lehké. Dodáváme je s ochranným transportním 
obalem na kolečkách pro lehkou manipulaci. Při rozkládání stanu není potřebná složitá  
montáž, proto ho snadno postavíte i ve dvou lidech. 

Stan postavíte za méně než minutu
Stany Hexagon se dají velice jednoduše a rychle postavit i ve dvojici:
1. Vyjmutí stanu z obalu
2. Rozložení nohou od sebe
3. Postavení stanu do základní pozice
4. Zvednutí stanu na požadovanou výšku

1. 2. 3. 4.
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Big Hexagon Extreme je celohliníková 
konstrukce nejvyššího řádu s hexagonálním 
průřezem stojen. Mohutná železná patka stanu 
s velkými otvory pro kotvící hřeby poskytuje 
nejlepší možnost pro kotvení na trhu. Extrémní 
možnost ukotvení společně s absencí plastových 
konstrukčních spojovacích dílů zaručuje, že 
náš stan BHE slouží i v takových povětrnostních 
podmínkách, kde již konkurenční stany kolabují. 
Proto investujte do kvality!

Rozměr stanu 3 × 3 m 3 × 6 m 3 × 4,5 m 4 × 4 m

Drátěný 
model

Váha stanu 39 kg 70 kg 53 kg 51 kg

Rozměr 
složeného stanu 160 × 34 × 36 cm 160 × 59 × 36 cm 160 × 45 × 36 cm 210 × 34 × 36 cm

Rozměr stanu 4 × 6 m 4 × 8 m 3 × 3 × 3 m 5 × 5 m

Drátěný 
model

Váha stanu 66 kg 81 kg 72 kg 98 kg

Rozměr 
složeného stanu 210 × 45 × 36 cm 210 × 59 × 36 cm 166 × 47 × 45 cm 165 × 48 × 45 cm 

Profil nohy
50 × 1,8 mm

Stropní profil
35 × 18 × 1,8 mm

Barevné varianty:

Všechny náhradní díly skladem
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Small Hexagon

Konstrukce Small Hexagon představují ekonomickou  
variantu konstrukcí nejvyššího řádu BHE. I tyto konstrukce 
mají hexagonální tvar nohy, ale na rozdíl od BHE mají 
kaučukové spoje. Tyto jsou však v porovnání se spoji plas-
tovými průžnější, což prodlužuje jejich životnost.  
Konstrukce Small Hexagon jsou také lehčí a výborné jsou  
v situacích, pokud manipulaci a instalaci provádějí přede-
vším ženy. Opláštění je naprosto totožné jako u stanů BHE.
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Rozměr stanu 2 × 2 m 2 × 3 m 2 × 4 m

Drátěný 
model

Váha stanu 24 kg 36 kg 40 kg

Rozměr 
složeného stanu 160 × 28 × 28 mm 160 × 37 × 28 mm 164 × 47 × 28 mm

Profil nohy
40 × 1,5 mm

Stropní profil
26 × 13 × 1,3 mm

Barevné varianty:

Rozměr stanu 3 × 3 m 3 × 6 m 3 × 4,5 m

Drátěný 
model

Váha stanu 26 kg 46 kg 38 kg

Rozměr 
složeného stanu 160 × 28 × 28 mm 160 × 47 × 28 mm 160 × 37 × 28 mm

  Rozdíl proti BHE: 
• průměr nohy je o 10 mm menší 
• stropní profily a síla hliníkové stěny  

konstrukce je také o něco menší
• má kaučukové spoje proti hliníkovým 

Všechny 

náhradní díly 

skladem
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Příslušenství
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Ochranný transportní 
obal na kolečkách

Zátěže s pískem Železná zátěž 15 kg Kotvící sada do  
měkkého povrchu

Síťka proti hmyzu Okno Dveře Okap

Stoleček Půlstěna na stoleček Celá stěna Palubková podlaha
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Nabízíme dva typy potisku. Digitální sublimaci, což je nejdokonalejší tisková technologie. 
Výsledky jsou okulahodící a potisk má trvanlivost 5 –7 let. Další metodou je sítotisk, který 
se hodí spíš na jednobarevné menší motivy.

Na celkovém vzhledu stanu se vždy pozitivně promítne kvalitní grafický návrh.
Nabízíme vám kompletní grafické zpracování od návrhu až po potisk. 
V případě, že budete chtít využít svého grafika, zašleme vám šablony pro preciznější 
vytvoření návrhu.

Ukázka realizovaných stanů:
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Stany v akci
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„Profesionální nůžkové celohliníkové stany řady Big Hexagon Extreme jsme od firmy 
partystan.cz s. r. o. nakoupili po letech využívání běžné techniky, která je k dostání  
v tuzemských hobby shopech. Tato však vydržela sloužit do prvního silnějšího pory-
vu větru nebo do první naší chyby při instalaci/deinstalaci. Profesionální řada stanů 
BHE je natolik mohutná, že už nemusím trnout strachy, zda mi stan na eventu vydrží 
ve větrném počasí. Instalaci a deinstalaci mohou provádět i nezkušení brigádní-
ci.  Kovové spoje a síla hliníkových profilů mi udržují moji investici na živu, protože 
zde nemá co prasknout, nic se neohne. Za  dvě sezony užívání jsem nemusela řešit 
žádnou reklamaci. Když si spočítám, kolik prostředků a času mě stály neustálé opra-
vy a reklamace dříve používaných nekvalitních stanů, mohu jen potvrdit staré české 
pořekadlo: „levná nekvalitní věc – je dvakrát drahá“.

Jana Tichá, Czech catering, spokojený zákazník – prodej

partystan.cz s. r. o.
Jiráskova 359

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

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

www.partystan.cz
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„Velmi oceňuji kvalitu párty stanů a jiné techniky firmy partystan.cz s. r. o. Pokaždé 
jsme na náš firemní event dostali party stan, který je od nového téměř k neroze-
znání. V partystan.cz s. r. o. jsme našli spolehlivého partnera. Tato firma nám dává 
jistotu, že se nebudeme muset před svými zákazníky stydět za úroveň technického 
zabezpečení naší akce.“

Tomáš Čejpa, Esab Vamberk, spokojený zákazník – pronájem


