
100% Polyester RipStop 190T 
3 000 mm, přelepené švy

100% Polyester 190T prodyšný
100% Oxford - 5000 mm 
Durawrap   O 7,9 mm  

100% Polyester RipStop 190T 
3 000 mm, taped seams

100% Polyester 190T breathable
100% Oxford - 5000 mm  
Durawrap   O 7,9 mm 

Vnější stan:
Vodní sloupec:
Vnitřní stan:
Podlážka:
Konstrukce:
Dva ventilační otvory

Water column:
Outer tent:

Inner tent:
Floor:
Frame:
Two vents
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Používání stanu:
      Neumísťujte vařič, topení či světlo v blízkosti materiálu stanu (stěny, stříška,…).
      Doporučujeme ve stanu nepoužívat jakékoliv zdroje otevřeného plamene nebo vznícení.
      Nedovolte dětem manipulovat se zapálenými spotřebiči nebo hrát si v jejich blízkosti.
      Vchod stanu musí zůstat vždy volný!
      Za určitých podmínek (chladné počasí, vyšší vlhkost vzduchu) může uvnitř stanu docházet ke kondenzaci vody. Tento jev
      nelze zaměňovat s protékáním vody.  Kondenzace je způsobena rozdílnou teplotou uvnitř a vně stanu.  Pro omezení 
      kondenzace otevřete všechny ventilační otvory.
      Kolíky vyjímejte vždy tahem za samotný kolík, nikdy ne tahem za šňůru či materiál stanu.

Balení a skladování stanu:
      Stan balte pouze suchý, očištěný, zbavený nánosu bláta.
      Optimální způsob skladování je vyjmout stan z obalu (nebo ponechat obal otevřený) a skladovat jej na  
      suchém, dobře větraném místě.
      Případné skvrny doporučujeme odstranit roztokem mýdlové vody. Nikdy nepoužívejte prací prášky, které by mohly   
      narušit vodoodpudivou úpravu materiálu.
      Tyčky a kolíky skladujte odděleně. Tyčky nedoporučujeme skladovat spojené.

Stavba stanu:
    Rozložte vnitřní stan na rovnou plochu.
    Sestavte dvě durawrapové tyče. Položte je křížem přes sebe a konce tyčí zasuňte do oček v popruzích ( EYLET & TIPS ).
    tak, aby vzniknul půloblouk. Zbývající krátkou tyč protáhněte průvleky ve vrcholu stanu a zafixujte olivkou s očkem. 
    Vnitřní stan navěste pomocí háčků na durawrapové tyče.
    Podlážku potom zakolíkujte. Podlážku při kolíkování příliš nenapínejte.
    Při stavění ponechejte zipy stanu zapnuté.
    Udržujte zipy v čistotě, nestoupejte na ně.
    Kolíky zapichujte do země pod úhlem.
    Rozprostřete vnější stan (tropiko) na vnitřní stan. Konce krátké tyče vložte do zesílených kapsiček na vnějším stanu.

Pečlivě vyberte místo pro postavení stanu:
    Vyberte místo bez povrchových nerovností: kaménků, větviček, tvrdých nebo ostrých předmětů.
    Stan nestavte v místech, kde hrozí sesuv půdy nebo zatopení vodou.
    Je-li to možné, stavte stan v závětří a vchod směrujte po větru.
    Stan nestavte pod stromy. Z některých stromů odkapává míza, která může narušit odolnost materiálu stanu proti
    pronikání vody.
    Z důvodů bezpečnosti proti bleskům by neměl být stan postaven pod osamělými či vysokými stromy.
    Doporučujeme zachovat vzdálenost alespoň 6 metrů od okolních stanů.

 TREND 3 TO1723

Děkujeme, že jste zakoupili stan LOAP. Věříme, že vám bude spolehlivýma věrným společníkem při vašem pobytu v 
přírodě. Máme pro vás několik rad a tipů, aby pobyt ve stanu byl co nejpříjemnější a  aby vám stan LOAP spolehlivě 
sloužil po mnoho let. Konec konců je to váš druhý domov v přírodě.

Před první cestou stan postavte a zkontrolujte:
    Doporučujeme vyzkoušet si stavění stanu ještě před prvním pobytem v přírodě.
    Zkontrolujte, že stanu nechybí žádný díl a žádná část není poškozená.

  Upevněte vnější stan na konstrukci pomocí sňůrek, které jsou zachyceny na vnitřní straně vnějšího stanu
  a v rozích spojte přezky, kterými lze vypnout vnější stan.
  Přesvědčte se, že vnější stan je připevněný ve všech bodech.
  Stan dle potřeby vypněte pomocí kolíků a šňůr. 
  Dbejte na to, aby látka stanu byla na jednotlivých místech pro uchycení jen 
  mírně vypnuta, aby bylo možné vyrovnávat další případné zatížení např. sníh.

Dvoulášťový kopulovitý stan s dvěmi apsidami

PICCOLLO s.r.o., Pobřežní 667/78, Praha 8, tel.: 225386400
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TREND 3 TO1723

Dvojplášťový kopulovitý stan s apsidou

Ďakujeme, že ste zakúpili stan LOAP. Veríme, že vám bude spoľahlivým a verným spoločníkom pri vašom pobyte v 
prírode. Máme pre vás niekoľko rád a tipov, aby pobyt v stane bol čo najpríjemnejší a aby vám stan LOAP spoľahlivo 
slúžil po mnoho rokov. Koniec koncov je to váš druhý domov v prírode.

Pred prvou cestou stan postavte a skontrolujte:
Odporúčame vyskúšať si stavanie stanu ešte pred prvým pobytom v prírode.
Skontrolujte, či stanu nechýba žiadny diel a žiadna časť nie je poškodená.

Starostlivo vyberte miesto na postavenie stanu:
Vyberte miesto bez povrchových nerovností: kamienkov, vetvičiek, tvrdých alebo ostrých predmetov. Stan nestavajte v 
miestach, kde hrozí zosuv pôdy či zatopenie vodou.
Ak je to možné, stavajte stan v závetrí a vchod smerujte po vetre.
Stan nestavajte pod stromami. Z niektorých stromov odkvapkáva miazga, ktorá môže narušiť odolnosť materiálu stanu 
proti prenikaniu vody.
Z dôvodu bezpečnosti proti bleskom by nemal stan byť postavený pod osamelými či vysokými stromami.
Odporúčame zachovať vzdialenosť aspoň 6 metrov od okolitých stanov.

Stavba stanu:
Rozložte vnútorný stan na rovnú plochu.
Zostavte dva durawrapové prúty. Položte ich krížom cez seba a konce prútov zasuňte do systému EYLET TIPS (očká 
na popruhu) v rohoch stanu. Zostávajúce krátku tyč prevlečte prievleky vo vrchole stanu a zafixujte olivkou s očkom. Na 
prúty zaveste, pomocou háčikov, vnútorný stan.
Vo vrchole kupoly zafixujte vnútorný stan ku konštrukcii pomocou olivky a očka.
Dlážku potom zakolíkujte. Dlážku pri kolíkovaní príliš nenapínajte.
Pri stavaní ponechajte zipsy stanu zapnuté.
Udržujte zipsy v čistote, nestúpajte na ne.
Kolíky zapichujte do zeme pod uhlom.
Rozprestrite vonkajší stan (tropiko) na vnútorný.

Upevnite vonkajší stan (tropiko) na vnútorný pomocou šnúrok, ktoré sú zachytené na vnútornej strane vonkajšieho 
stanu, a v rohoch spojte pracky, ktorými je možno napnúť vonkajší stan. Šnúrky upevnite ku konštrukcii stanu.
Presvedčte sa, či je vonkajší stan (tropiko) pripevnený vo všetkých bodoch.
Stan podľa potreby vypnite pomocou kolíkov a šnúr.
Dbajte na to, aby látka stanu a gumené oka boli na jednotlivých miestach pre uchytenie len mierne napnuté, aby bolo 
možné vyrovnávať ďalšie prípadné zaťaženie (napr. sneh, mal by byť čo najrýchlejšie odstránený).

Používanie stanu:
Neumiestňujte varič, kúrenie či svetlo v blízkosti materiálu stanu (steny, strieška,...).
Odporúčame v stane nepoužívať akékoľvek zdroje otvoreného plameňa či vznietenia.
Nedovoľte deťom manipulovať so zapálenými spotrebičmi alebo sa hrať v ich blízkosti.
Vchod musí zostať vždy voľný!
Za určitých podmienok (chladné počasie, vyššia vlhkosť vzduchu) môže vnútri stanu dochádzať ku kondenzácii vody. 
Tento jav nemožno zamieňať s pretekaním vody. Kondenzácia je spôsobená rozdielnou teplotou vnútri stanu a mimo 
neho. Pre obmedzenie kondenzácie otvorte všetky ventilačné otvory.
Kolíky vyťahujte vždy ťahom za samotný kolík, nikdy nie ťahom za šnúru či materiál stanu.

Balenie a skladovanie stanu:
Stan baľte iba suchý, očistený, zbavený nánosu blata.
Optimálny spôsob skladovania je vytiahnuť stan z obalu (alebo ponechať obal otvorený) a skladovať ho na suchom, 
dobre vetranom mieste.
Prípadné škvrny odporúčame odstrániť kefou alebo roztokom mydlovej vody. Nikdy nepoužívajte pracie prášky, ktoré 
by mohli narušiť vodoodpudivú úpravu materiálu.
Prúty a kolíky skladujte oddelene. Neodporúčame skladovať prúty spojené.


