
 Návod k postavení stanu ZICO TB01  s odnímatelnou podlážkou 

 

Stan TB01 je vyroben z vysoce kvalitního nepromokavého materiálu (5000 mm srážek) .Švy jsou podlepeny páskou. 

Ukotvení stanu je řešeno pomocí kolíků. Hlavní konstrukce stanu je tvořena čtyřmi laminátovými tyčemi o průměru 11 mm a 

zaručuje velmi dobrou stabilitu. 

Vchod do stanu a bočnice po jeho obou stranách jsou průhledné, zapínání vchodu je na zip. Stan je vybaven také 

moskytiérou, která je odepínatelná (zip). Do bivaku  se vejdou dvě lehátka.Součástí stanu je odnímatelná podlážka. 

 

Technická data:  

- rozměr vnitřní části 320 x 190 x  výška 170cm  

- plášť- podlepené švy  

- moskytiéra 

- odnímatelná podlážka 

- stanové kolíky 

- přenosná taška 

 

Montáž: 

1) Vyjmeme z tašky  stan a rozprostřeme na ploše, kde jej hodláme postavit.  

2) Složíme laminátové pruty. 

3) Instalujeme pruty na obvodových průvleků , pruty ohneme a zasuneme do kroužků,které jsou umístěny na poutkách 

ve spodní části stanu.Konec tyčí a poutka jsou barevně označeny, tzn., že tyč upevníme do poutka , které je 

označeno stejnou barvou. 
4) Celý obvod pečlivě zakotvíme stanovými kolíky,laminátové tyče svážeme v místech křížení přišitými poutky. 

5) Rozložíme vnější plášť , přetáhneme přes stan stanu a zakolíkujeme. 

6) Vypneme přiloženými provazy tak, aby byl stan připraven i na ty nejextrémnější 

      podmínky. 

7) Pomocí suchých zipů instalujeme podlážku 

 

 

Záruční podmínky : 
 
Firma ZICO CZ s.r.o. poskytuje na výrobek záruku 24 měsíců od data prodeje. 
Při uplatňování reklamace je nutno doložit doklad o nákupu, na kterém je čitelně vyznačen datum prodeje. 
Záruka se vztahuje na závady vzniklé vadou materiálu nebo chybným zpracováním výrobku.Výrobce, dovozce ani 
prodejce neodpovídá za závady způsobené nedodržením pokynů k používání, nesprávnou nebo nešetrnou 
manipulací. O uznání či neuznání reklamace v záruční době rozhoduje technik firmy ZICO CZ s.r.o. 

          

 
 

Další informace o tomto i ostatních výrobcích naleznete na internetových stránkách www.zico.cz v příslušných 
sekcích. 
 
 
Do obchodní sítě dodává : 
ZICO CZ s.r.o.   tel./fax : +420 495532718 
Pražská 8    zico@zico.cz 
500 04 Hradec Králové  www.zico.cz 
 

 

                     

http://www.zico.cz/

