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NŮŽKOVÉ STANY

VLASTNÍ VÝROBA

nejprodávanější typ stanu pro krátkodobé prezentace a eventy

stavba za 60 vteřin

jednoduchý transport a snadná montáž/demontáž

vysoká variabilita rozměrů

možnost spojovat ve větší a prostorově vhodnější celky

velká variabilita použití v různých podmnínkách

originální nosič reklamy

dlouhá životnost

prověřená kvalita

Díky dostatečnému vlastnímu výrobnímu zázemí jsme chop-
ni nejen rychle a kvalitně dodat, ale i stále nacházet nová
řešení a inovace

Další předností vlastní výroby a dostatečných zásob je i rych-
lá reakce na servis

Zákazník se může sám podílet na inovacích a sleduje postup
svoji zakázky prakticky okamžitě

Český výrobce



vyrobeno z důrazem na kvalitu

materiál konstrukcí ALU

více-komorové profilované profily

kvalitní povrchová úprava (Alu-anodická oxidace)

tvrzené plastové spojky a koncovky (speciální kopolymerový
plast modifikovaný kaučukem pro vysokou houževnatost a odol-
nost v náročných podmínkách)

naše konstrukce jsou vybaveny nejnovějším typem PUSCHING
systému na otvírání a aretaci stanu v koncových polohách

oproti jiným typům nabízíme i vypínání střechy za po-
mocí mechanizmu na středových hříbcích

TYPY DLE PROFILU

řada PROFI EVENT DLM 040 ALU řada PROFI HARD DLM 052 ALU

ROZMĚRY A ZÁKLADNÍ ÚDAJE

TYPY DLE TVARU PŮDORYSU

KONSTRUKCE

TYP (mm) ROZMĚR

ROZMĚR 40 52 MATERÁL

2 x 2 m * ALU 16,5 165 2,44 3,44

2 x 3 m * ALU 17,0 165 2,44 3,44

3 x 3 m * * ALU 19,5 165 2,44 3,44

3 x 4,5 m * * ALU 24,5 165 2,44 3,44

3 x 6 m * * ALU 32,5 165 2,44 3,44

4 x 4 m * ALU 35,0 215 2,44 3,46
4 x 6 m * ALU 67,0 215 2,44 3,46

4 x 8 m * ALU 89,0 215 2,44 3,46

PAVILON 3 x 3 m * ALU 24,5 180 2,44 3,44

PAVILON 6 x 6 m * ALU 65,0 180 2,44 3,46

VÁHA KONSTRUKCE
(Kg)

VÝŠKA (CM) VE
SLOŽENÉM STAVU

HORNÍ HRANA
LÍMCE

MAX VÝŠKA PŘI
POSTAVENÍ (m)
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OPLÁŠTĚNÍ

VZORNÍK:

OBECNÝ POPIS

polyesterová textilie s polyuretanovým zátěrem 230-250 g/m2

hydrofobní úprava

odolné proti plísním

UV odolnost

samozhášivá úprava

vysoká pevnost

více namáhané části opláštění jsou zesíleny

lepší vypnutí střechy zajišťují speciální popruhy

MOŽNOSTI MATERIÁLU :
různé typy síťoviny pro bočnice, okna a bannery

PVC materiál pro opláštění v extrémních podmínkách

PVC materiál v transparentní úpravě jako samotné opláštění,
tak především pro okna
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OPLÁŠTĚNÍ

k připevnění především samostatných bočnic ke stánku slouží speciální pásky, které umožňují nejen vlastní přichycení
ve vertikálním směru, ale i pěkné vypnutí a zvýšení odolnosti proti větru

spojení za pomocí suchých zipů (používáno především jako spoj mezi bočnicí a střechou)

spojení pomocí standardních kovových nebo plastových zipů

SPOJOVÁNÍ BOČNÍCH PLACHET MEZI SEBOU A STÁNKEM

STŘECHA

po prvním použití zůstává na konstrukci

její jednotlivé části můžou být různě barevné, nebo potisknuté

BOČNÍ PLACHY ,,BOČNICE,,

velmi jednoduché nasazení i vzájemné spojování

slouží především pro zakrytí stěny stánku, ale i zároveň jako
největší plocha pro Vaší reklamu
důraz na kompatibilitu s ostatními částmi

BOČNÍ PLACHTA VCHODOVÁ

při úplném zavření stánku, nebo její části slouží jako vchod

je nabízena ve více variantách pro větší komfort našich zákazníků

stejně lehká manipulace jako u standardní bočnice

BOČNÍ PLACHTA S OKNEM

nabízená v různých rozměrech a variantách

nabízena i ve variantě s okenicí a síťovinou

- ZÁKLADNÍ VARIANTY

PŘÍKLADY POUŽITÍ
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OPLÁŠTĚNÍ

DALŠÍ VARIANTY

existují i další možnosti opláštění, které Vám umožní více využít
Váš stánek

mezi takové patří i speciální části jako STŘÍŠKY A POLOBOKY

snažíme se Vám nabízet stále nové lepší varianty, které jste
dosud na našem trhu postrádali

tyto prvky ocení především zákazníci z řad prodejců, cateringu
a event servisů

čelní řešení poloboku čelní řešení poloboku a pultu se stříškou rohové řešení poloboku a pultu

rohový pult na stánku 3x6m
+ zázemí pro sklad

vnitřní rohový pult s příjemným
posezením

atypické řešení předního poloboku u stánku
PAVILON 3x3m

tyto varianty jsou nabízeny u více rozměrů a typů stánku!
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KOTVENÍ A ZAVĚTROVÁNÍ

POPRUHY A KOLÍKY
slouží k ukotvení stanů za nepříznivých podmínek
stan by vzhledem k důrazu na bezpečnost měl být vždy kotven, nebo jinak řádně zajištěn

ZÁVAŽÍ
kde nelze stan kotvit do země, použijeme pro zajištění stanu závaží
nabízíme a) kovové 15Kg b) zátěžové vaky na písek a vodu 10-15Kg c) na přání
zákazníka můžeme zhotovit závaží i o větší hmotnosti

TRANSPORTNÍ OBALY A TAŠKY

co se týče životnosti stanu, bývá nejčastější příčinou jejího zkrácení špatné zacházení,
nebo náročné podmínky při přepravě a manipulaci. Transportní obaly a tašky se tak
stávají velmi důležitou součástí hlavně u stanů, které se často používají
nabízíme a) transportní vaky a tašky na stan b) transportní tašky na bočnice c) trans-
portní tašky na konstrukce poloboků d) transportní tašky na bannery a jiné příslušenství

OKAPY A SPOJKY STANŮ

Jednou z předností tohoto typu stanu je jejich vzájemné spojování
ve větší celky. K ideálnímu spojení dopomáhají právě okapy (mezi střechami stanů)
a spojky (spojují mezi sebou v jeden pevný celek konstrukce stanů)

kotvící popruh je uchycen v pevném oku střechy stanu

textilní okap, rychlé a efektivní řešení spojení střech stanu

PODLAHY A KOBERCE

ke stanům dodáváme nejen standardní ,,PLASTOVÉ ROŠTOVÉ” podlahy, ale i jiné typy povrchu,
které přispívají k lepšímu komfortu a větší praktičnosti vašeho stánku
OSB pevná desková dřevěná podlaha ( s možností další povrchové úpravy)
povrch řešený speciálními koberci s gumovým podkladem
povrch řešený vysoce odolnými recyklovanými deskami
povrch řešený za pomocí PVC plachty včetně potisku ( využití především pro motoristický sport - depa)

OSVĚTLENÍ
ke stanům lze dodat speciální led světla na konstrukci, nebo ledkové reflektory

nábytek, sedací sortiment, dekorace, police a stojany
DALŠÍ MOŽNOSTI

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DALŠÍ MOŽNOSTI
PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Vzhledem ke své praktičnosti a díky snaze o kvalitní zpracování
a inovace, jsou naše stany čím dál více využívány při
různých slavnostních akcích, mezi které z velké části patří
svatební obřady a následné oslavy. Proto jsme se zaměřili
na zdokonalení a dosažení větší elegance a u standardních
stanů, čímž vnikl samostatný a variabilní typ stanů
NŮŽKOVÉ STANY SVATEBNÍ  3x3m, 3x6m...

Vzhledem i k barevné variabilitě není svatba jedinou variantou
takto upravených stanů, ale stejně tak je lze využít i při jiných
slavnostních událostí jako jsou důležitá jubilea, promoce, ale i
na zkrášlení Vaší zahradní párty.

SPECIÁLNÍ DEKORATIVNÍ OPLÁŠTĚNÍ

vyrobeny z jemné nemačkavé látky
snadno odnímatelné
možnost výběru z více barev
možnost potisku (např. květinové motivy)
výběr z více barev a okrasných pentlí

VOLÁNY NA ZAKRYTÍ NOHOU

KANÝR NA LÍMEC
stejný materiál jako u volánu
snadno odnímatelný
možnost výběru více barev a možností potisku

BALDACHÝNOVÝ PODHLED STŘECHY
elegantně zakryje vnitřní pohled na konstrukci střechy
možnost využít u více typů stanů
velká možnost potisku a barev

nejen stan, ale i doplňky mohou být různě barevné

SVATEBNÍ STAN

DOPLŇKY
osvětlení
nafukovací svatební stůl
bočnice



SUPERSTANY | L‘FABRICATM | Dolné Rudiny 3 | 010 01 Žilina | Slovak Republic
tel/fax +421-41-56 220 81 e-mail info@superstany.sk| | www.superstany.sk

GRAFICKÝ NÁVRH STANU

U

NÁVRH STANU: 2 | DÁTUM NÁVRHU: 28.5.2010 3x3m| VEĽKOSŤ STANU:
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POTISK

ŘEŠENÍ POTISKU POMOCÍ
ODNÍMATELNÝCH BANNERŮ A VLAJEK

Největší předností našich stanů je variabilita v potisku
Správně zvolenou grafikou, nebo fotografii přeměníte stan
ve velmi zajímavou a poutavou reklamní plochu na kterou
lehce nalákáte své zákazníky.
Grafická podoba stanu může být přesně podle vašich potřeb a přestav

TECHNOLOGIE POTISKU

Tisk stanu a reklamních poutačů je prováděn kvalitní digitální
technologii metodou sublimačního tisku. Barva se vsákne do polyesterového
vlákna, následně je stabilizována při vysoké teplotě 200°Celsia a odolává
tak praní i povětrnostním vlivům.
Barevnost, složitost a kreativita vašeho potisku není omezena.
Barva se skládá pomocí definice tiskových barev CMYK.
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odnímatelný banner na límce na suchý zip bannery na samostatné konstrukci reklamní vlajky se samostatnou konstrukcí
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Vella s.r.o.
Drtinovo nám. 197/II
547 01 Náchod

+420 775 290 201

vella@vella.cz

+420 777 290 683Vella s.r.o.
Drtinovo nám. 197/II
547 01 Náchod

+420 775 290 201

vella@vella.cz

+420 777 290 683

Změna specifikace a rozměrů vyhrazena VELLA s.r.o.
+420 728 309 239

www. .czVELLA
Český výrobce

Náchod


