
Bivak Profi Carper (+vnější plášť)-popis a pokyny k používání 
 
Vysoce kvalitní, rozměrný bivak z extrémně odolného materiálu s vodním sloupcem 10000 mm. Již na první pohled je zřejmá 
vysoká kvalita materiálu, kterou se tento bivak odlišuje od ostatních standardních výrobků na trhu. Podlážka stanu je vyrobena 
z velmi pevného pogumovaného materiálu a k bivaku se připíná kvalitním ZIPEM.Toto zaručuje, že na rozdíl od podlážek, které 
se připínají pomocí suchého zipu,tvoří bivak s podlážkou jednolitý celek. To znamená, že do bivaku nemůže zatékat voda a 
nedostanou se k Vám různí tvorové jako jsou myši, hmyz apod. Konstrukce stanu je vyrobena z pevných trubek a je velmi 
stabilní. Prodloužená stříška (kšilt) chrání celý  vstupní prostor. Ve vnitřním prostoru s unikátní výškou 170 cm najdete 4 kapsy 1 
úchyt pro světlo a další drobné příslušenství.  Zesílené zipy jsou doplněny velkými táhly . V přední části stříky jsou umístěny 
držáky na pruty.Součástí balení je kvalitní taška . Předností bivaku je zadní odvětrávací okno, a přední okna s moskytiérou. 
Okno na vstupní části lze zakrýt slídou. 
 
Transportní rozměry : 135 x 30 x 30 cm 
Rozměry: 320 x 310 x 170 cm 
Prostor: lze umístit 2-3 lehátka 
Hmotnost: 14kg 
 
K bivaku lze dokoupit zimní přehoz ID 63370.1 Je vyroben ze stejného materiálu jako samotný bivak a přesně kopíruje 
velikost a pozice oken. Díky tvarování přední části pomáhá vytvořit prostornou předsíň s možností odvětrání. Přední část je 
vybavena vstupem na zip, který lze zakrýt pevným panelem na suchý zip, nebo použít moskytiéru. Přehoz eliminuje případné 
rosení bivaku a zajišťuje lepší tepelnou izolaci. Dodává se s kompletní sadou kvalitních kolíků. 
Hmotnost přehozu je 7 kg, takže celková hmotnost bivaku s přehozem činí 21 kg. 
 
Postup při postavení a balení  bivaku : 
 
1) Jednotlivé součásti bivaku vyjmeme z přepravního vaku. 
2) Sestavíme jednotlivé součásti oblouků konstrukce , spojíme jednotlivé oblouky rozpěrnými teleskopickými tyčemi a konstrukci       
    roztáhneme. 
3) Spodní část předního oblouku propojíme stabilizačním popruhem.  
4) Pomocí zipu nainstalujeme podlážku 
5) Bivak pečlivě ukotvíme pomocí kolíků.  
6) Na postavený bivak natáhneme zimní přehoz (pokud byl zakoupen),přičemž dbáme na správnou polohu v souladu s bivakem.  
7) Přehoz ukotvíme pomocí kolíků. 
8) Při balení postupujeme opačným způsobem. 
 
Před prvním výjezdem na ryby doporučujeme vyzkoušení celého postupu stavění a balení bivaku. 
Po návratu z rybolovu je nutno bivak rozložit a důkladně vysušit !!! 

 
 
              
                                                                                   

 

 
 

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 

Česká republika 
 
  
 

 

 

 
 

 

 


