
LOGAN 5 / TL1856 

Dvouplášťový stan „tunel“ s velkou předsíní 

 

Děkujeme, že jste zakoupili stan LOAP. Věříme, že vám bude spolehlivým a 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. 
 
 
Pečlivě vyberte místo postavení stanu: 

• Vyberte si místo bez povrchových nerovností: kaménků, větviček, tvrdých nebo ostrých 
předmětů. Stan nestavte v místech, kde hrozí sesuv půdy či zatopení vodou. 

• Je-li možné stavte stan v závětří a vchod směřujte po větru. 

• Stan nestavte pod stromy. Z některých stromů odkapává míza, která může narušit odolnost 
materiálu stanu proti pronikání vody. 

• Z důvodu bezpečnosti proti bleskům by neměl být stan postaven pod osamělými či vysokými 
stromy. 

• Doporučujeme zachovat vzdálenost alespoň 6 metrů od okolních stanů. 
 
 
Stavba stanu: 

• Rozložte vnější stan na rovnou plochu. 

• Sestavte tři sklolaminátové tyče. Tyče protáhněte vodícími kanály (průvleky) vnějšího stanu. 
Konce tyčí zasuňte do systému EYLET TIPS (očka na popruhu) na okrajích vnějšího stanu pod 
průvleky a vypněte konstrukci. 

• Vnější stan dle potřeby hned vypněte pomocí kolíků a šňůr. 

• Kolíky zapichujte do země pod úhlem. 

• Při stavění ponechejte zipy stanu zapnuté. 

• Udržujte zipy v čistotě, nestoupejte na ně. 

• Připevněte vnitřní stan pomocí kolíčků do oček, které jsou zachyceny na vnitřní straně 
vnějšího stanu (tropika) a rohy připojte pomocí háčků k vnějšímu stanu (tím dosáhnete 
vypnutí podlážky). 

• Přesvědčte se, že vnitřní stan je připevněný ve všech bodech. 

• Dbejte na to, aby látka stanu byla na jednotlivých místech po uchycení jen mírně vypnuta, 
aby bylo možné vyrovnávat další příp. zatížení (např. sníh, měl by být co nejrychleji 
odstraněn). 

 
Používání stanu: 

• Neumísťujte vařič, topení či světlo v blízkosti materiálu stanu (stěny, stříška, …) 

• Doporučujeme ve stanu nepoužívat jakékoliv zdroje otevřeného plamene či vznícení. 

• Nedovolte dětem manipulovat se zapálenými spotřebiči nebo si hrát v jejich blízkosti. 

• Vchod 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 e 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. 

• V případě poškození stanu můžete provést drobné opravy s použitím balíčku na opravy. 
 
Balení a skladování stanu: 

• Stan balte pouze suchý, očištěný, zbavený nánosu bláta. 

• Optimální způsob skladování je vyjmout sta z obalu (nebo ponechat obal otevřený) a 
skladovat jej na suchém, dobře větraném místě. 

• Případné skvrny doporučujeme odstranit kartáčkem nebo roztokem mýdlové vody. Nikdy 
nepoužívejte prací prášky, které by mohly narušit vodoodpudivou úpravu materiálu. 

• Tyčky a kolíky skladujte odděleně. Tyčky nedoporučujeme skladovat spojené. 
 

 

Vnější stan: 100% Polyester 185T 

Vodní sloupec: 1 500 mm, přelepené švy 

Vnitřní stan:  100% Polyester 185T prodyšný 

Podlážka: 100% PE - 5000 mm 

Konstrukce:  Sklolaminát O 9,5 mm  / 16 mm ocel 

Tři ventilační otvory 


