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DOVOLTE NÁM TO UKÁZAT.
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OBNOVLI JSME TRADICI. Byli snad první Římané nebo Indiáni,
ti kteří postavili stan? Byly vynalezeny severoamerickými nomádskými
kmeny? To již dnes nikdo neví. Co ovšem víme je, že každá kultura na světě potřebuje dočasné přístřeší. A čím jsme si naprosto jisti, že jsme znovuobjevili stany. Po desetiletí jsme bedlivě sledovali, co lidé na svých cestách
vyžadují a vynaložili jsme mnoho úsilí do optimalizace a inovací správným směrem. Výsledkem je produkt nejvyšší kvality, prověřený počasím
a s nezaměnitelným italským designem. Jsou velmi rychle smontovatelné,
tam kde jsou potřeba a také modulovatelné a rozšiřovatelné. Nejenom že
jsou velmi praktické a mají spoustu příslušenství a vyrábí se v mnoha variacích, ale jsou také nádherné na pohled. Jsou nejlepší ve svém oboru.
Přání našich zákazníků se mnohdy liší a často jsou velmi neobvyklá. Od
večírků na větrných pláních, přes zachraňování, až po úkryt v závratných
výšinách, naše stany jsou vystavovány prudkým vlivům počasí a přesto
mohou vytvořit pohodlný prostor kdekoliv na světě, ve kterém se člověk
cítí jako doma. Lidé se s našimi produkty touží vrátit do přírody a snít o
svobodě, ale zároveň se cítit bezpečně, prezentovat se, hrát hry, hrát divadlo, chtějí vidět okolí a zároveň být viděni a zároveň se cítit nezávisle
a to kdekoliv na světě, nehledě na počasí. Jak široký je rozsah svobody?
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ORIGINÁL

PŘÍKLAD

11
SKLÁDACÍ STANY

SKLÁDACÍ STANY. Nejvyšší kvalita materiálu, maximální odolnost a jednoduchost
dělají naše stany těmi nejlepšími na světě.
Možností využití je nepočítaně, jak venku
tak vevnitř. Díky modulárnímu systému mohou být naše stany kombinovány v nespočtu
kombinací a díky tomu mohou poskytnout
střechu pro jakýkoliv počet osob. Dále je
možné nechat stany potisknout a díky tomu
přeměnit jejich povrch na stylový billboard.
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SKLÁDÁNÍ.
Vztyčování
stanů
MASTERTENT je jednoduché, rychlé a
nevyžaduje žádné náčiní. Stany jsou poskytovány v kompaktním balení. Uvnitř je celý
stan, pečlivě složený a dobře uskladněný.
Konstrukce se rozevře při rozbalení a
předpřipravená střecha se napne vzápětí. Nohy
se nastaví na požadovanou výšku a během
JEDNÉ MINUTY je Váš MASTERTENT stan
připraven k používání.

STAVBA
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SKLÁDACÍ STANY

TAK RYCHLE, JAK JEN TO JDE
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NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ

VELIKOSTI
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SKLÁDACÍ STANY

VELIKOST. Stany MASTERTENTS vyhoví jakýmkoliv požadavkům. Naše firma
nabízí 12 rozměrů stanů. Od menších
ploch až po rozlehlé pláně, od malé skupinky lidí až po velké davy, naše společnost nabízí stan pro jakýkoliv čas a místo.

16

8x4

SKLÁDACÍ STANY
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6x3

4x4
4.5 x 3

VELIKOSTI

6x4

4x2

3x2
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3x3

1.5 x 1.5

2x2

VELIKOST STANU (NOMINÁLNÍ HODNOTA)

VÁHA

VÝŠKA PRŮHLEDU*

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA

ROZMĚRY BALENÍ
(D x Š x V)

8x4m

69,2 kg

215 cm

391 cm

71 x 42 x 204 cm

6x4m

53,8 kg

215 cm

391 cm

57 x 42 x 204 cm

6x3m

54,8 kg

201 cm

327 cm

71 x 42 x 158 cm

5x5m

57,9 kg

260 cm

457,5 cm

42 x 42 x 261 cm

4,5 x 3 m

40,7 kg

201 cm

327 cm

57 x 42 x 158 cm

4x4m

40,6 kg

215 cm

391 cm

42 x 42 x 204 cm

4x2m

29,3 kg

215 cm

279 cm

42 x 29 x 204 cm

3x3m

31,7 kg

201 cm

327 cm

42 x 42 x 158 cm

3x2m

33,1 kg

201 cm

291,5 cm

57 x 42 x 158 cm

3 x 1,5 m

23,8 kg

201 cm

291,5 cm

42 x 29 x 158 cm

2x2m

25,8 kg

201 cm

291,5 cm

42 x 42 x 158 cm

1,5 x 1,5 m

20,0 kg

201 cm

249 cm

29 x 29 x 158 cm

Serie 50 *Standardní rozměr, výrobce si vyhrazuje právo na změnu.

5x5
SKLÁDACÍ STANY
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VELIKOSTI
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BARVY TEXTILU

BARVY PANTONE. Naše společnost
dodává střechy a bočnice v široké škále barev.
Základních 13 odstínů je vždy na skladě, aby
mohli být dodány co nejrychleji. Speciální
barvy mohou být vyrobeny na objednávku.
ODPOVÍDAJÍCÍ ODSTÍNY, suché zipy,
nitě a ostatní materiály jsou ve stejném odstínu, to podtrhuje pozornost detailům na
produkty společnosti MASTERTENT. Barvy pantone by měly být brány pouze jako
orientační vzorek. Pro přesnou specifikaci je na vyžádání k dispozici vzorník látek.

PANTONE 294C

PANTONE 468C

PANTONE 534C

PANTONE 123C

PANTONE COOL GREY 10C

PANTONE 1655C

PANTONE 428C

PANTONE 187C

ČERNÁ

PANTONE 195C

MASTERTENT MODRÁ

MASTERTENT

21

BARVY TEXTILU

BÍLÁ

PANTONE 349C

22

RÁM . Rámy společnosti MASTERTENT

BAREVNÉ RÁMY

jsou charakteristické svojí vysokou kvalitou
a odolností. Díky novým barevným rámům,
vzniká nespočet kombinací. Vyberte si Vaší
oblíbenou barvu z 211 RAL kombinací, 9
standardních a 202 speciálních a individualizujte si svůj stan dle Vašich představ.

RAL 1015

RAL 9011

RAL 1023

GREY

210 RAL BAREV

RAL 8011

RAL 3001

RAL 6029

RAL 5003

MASTERTENT
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RAL 9016

24

25

PŘEDČETE OČEKÁVÁNÍ.
Střecha a rám ve stejné barvě.

INDIVIDUÁLNÍ JAKO VY.
Tisíce kombinací mezi barvami, velikostmi a modelovými řadami

26

OBCHOD NA PRVNÍM MÍSTĚ

27 PŘÍKLAD
S PLÁTĚNÝMI STŘÍŠKAMI

S PLÁTĚNÝMI STŘÍŠKAMI. Patentované stany SHOP se stříškami společnosti MASTERTENT přináší revoluci
do světa nůžkových stanů. Prezentujte a
prodávejte svoje stany kdekoliv na světě.
Samo otevírací markýza poskytuje úkryt
během nepříznivého počasí. Rozlehlá střecha a přepážky poskytují ideální prostor
pro umístění Vašich propagačních materiálů. Kromě tradičních deviz společnosti
MASTERTENT, jako jsou: jednoduché a
rychlé sestavní bez použití extra nářadí, prokázaná bezpečnost a mnoho doplňků pro
nadstandardní pohodlí.

28

PŘIPRAVIT, POZOR, START. Komerčním uživatelům stanů je moc dobře známa klasická poučka, že čím více času strávíte
stavěním stanu, tím méně času Vám zbyde na
propagování Vašich produktů. Když docházelo k vývoji stanů provedení SHOP společností MASTERTENT, naší prioritou byly vysoká
kvalita, rychlé sestavení a nízká váha. MASTERTENT shop se stříškami lze snadno vyložit z Vaší dodávky a postavit jen s nejmenším
úsilím.

4 x 4 s jednou stříškou

3 x 3 se 2 stříškami

6 x 4 s jednou stříškou

8 x 4 s jednou stříškou

6 x 3 se 2 stříškami

4,5 x 3 se 2 stříškami

VELIKOST
STANU
(NOMINÁLNÍ
HODNOTA)

4 STŘÍŠKY

2 STŘÍŠKY

1 STŘÍŠKA

VÝŠKA
PRŮCHODU

MAXIMÁLNÍ
VÝŠKA

VELIKOST BALENÍ (D x Š x V)

8x4m

/

80 cm

80 cm

215 cm

413 cm

71 x 42 x 204 cm

6x4m

/

80 cm

80 cm

215 cm

413 cm

57 x 42 x 204 cm

6x3m

/

80 cm

80 cm

201 cm

352,5 cm

71 x 42 x 158 cm

4,5 x 3 m

/

80 cm

80 cm

201 cm

352,5 cm

57 x 42 x 158 cm

4x4m

65 cm

80 cm

80 cm

215 cm

413 cm

42 x 42 x 204 cm

3x3m

65 cm

80 cm

80 cm

201 cm

352 cm

48 x 48 x 157 cm

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.

S PLÁTĚNÝMI STŘÍŠKAMI
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STAVBA

3 x 3 se 4 stříškami
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UNIKÁTNÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

31
MASTERTENT

PŘÍSLUŠENSTVÍ. Naše společnost
pečlivě vyvíjela praktické příslušenství
pro stany MASTERTENT. Nabízíme
mnoho řešení, jak vyhovět Vašim náročným požadavkům a splnit i ta nejsložitější očekávání. Standardní příslušenství
obsahuje: transportní obal a 5 universálních klipsen na příslušenství. Pro kompletní seznam příslušenství neváhejte
navštívít www.mastertent.cz

2

3
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1

4

6

5

BOČNICE . Bočnice jsou vyrobeny z polyesteru a upevňovány pomocí suchých zipů.
V případě zájmu lze potisknout celý jejich
povrch a vytvořit z nich účinný propagační
materiál. 1 UZAVŘENÉ tvoří velkou propagační plochu a zároveň úkryt kolem dokola.
2
PANORAMATICKÉ elegantní okna v
kostelním stylu poskytují výhled na okolí. 3
BOČNICE S DVEŘMI, zavírají a otevírají se
pomoci zipu zevnitř i zvenku a dají se uchytit v otevřené poloze pomocí suchých zipů. 4
POLOBOČNICE. Dokonale napnutá pomocí rozpěrné tyče s Kederovým profilem.

7

MASTERTENT
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

5 S PŘEPÁŽKOU. Optimální prodejní místo. 6 PŘÍČKY. Konfigurovatelné uvnitř stanu.

STAVBA. Bočnice jsou připojovány velice
jednoduše pomocí suchých zipů. Pomocí stejného principu dochází k přichycení k nohám
stanu a také k vypnutí bočnic. Tento speciálně
vyvinutý systém uzavírání zaručuje maximální
ochranu proti větru, počasí i zvědavým přihlížejícím. 7 PŘEPRAVNÍ VAK. tento speciálně navržený obal je nově průhledný a díky
tomu je vidět, jakou má přepravovaný stan
barvu.

34

RYCHLOUPÍNACÍ PŘEPÁŽKA. Odolná přepážka může být snadno a rychle namontována na konstrukci stanu. Může být připojena
k jedné nebo k více stranám stanu - dle libosti.
Přepážka může být potisknuta a poskytovat tak
dodatečný prostor pro Vaši reklamu. Vzhledem
k tomu, že přepážka může být snadno odejmuta, případné přesouvání není problém.

VELIKOST
PŘEPÁŽKY

VÁHA

ROZMĚR V OBALU
(D x Š x V)

6x4m

33,0 kg

45 x 16 x 202 cm

5m

28 kg

46 x 17 x 254 cm

4,5 m

30,0 kg

45 x 16 x 155 cm

4m

26,0 kg

45 x 16 x 202 cm

3m

22,0 kg

45 x 16 x 155 cm

2m

19 kg

45 x 16 x 202 cm

1,5 m

4,76 kg

45 x 16 x 155 cm

MASTERTENT
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PŘÍSLUŠENSTVÍ - ZÁVAŽÍ

ZÁVAŽÍ. společnost MASTERTENT nabízí systém přenosných, pozinkovaných a korozi odolných závaží, které zajištují maximální
stabilitu a dají se přidávat na sebe, pro větší zátěž. HMOSTNOST. Závaží jsou k dispozici
ve třech velikostech: Malá (2x 7 kg), střední
(14 kg) a velké (2 kusy 28 KG). Díky MODULÁRNÍMU SYSTÉMU. Můžete pomocí
závaží spojit až 4 stany dohromady

ZAJIŠTOVACÍ POPRUH. Vysoce kvalitní popruh s nastavitelnou klipsou k zajištění
stanu a maximalizaci stability. V nabídce je
několik druhů uchycovacích kolíků. KOTVÍCÍ SADA obsahuje buďto 6 kolíků, 6 napínacích pásů a jedno kladivo nebo 4 kolíky, 4
napínací pásy a jedno kladivo.

SPOJOVACÍ

SVORKY.

ROZPĚRNÁ TYČ s kederovým profilem zajišťuje maximální
stabilitu. Dokonale propíná polo
bočnici a brání proti její deformaci

OSVĚTLENÍ. Osvětlovací systém se skládá ze tří (150 w) svítidel a může být velmi snadno namontován na centrální tyč stanu.

TRANSPORTNÍ KOLEČKA. Díky těmto kolečkům, která

UCHYCENÍ VLAJKY. Hardware pro zpevnění střechy slouží
také k dodatečnému uchycení
vlajek nebo bannerů. To skýtá
prostor pro Valší reklamu a činí
Vaše logo viditelné i z velké dálky.

36

Naše speciálně navržené svorky
spojují a stabilizují dva a více stanů a to i v případě různých profilů
konstrukce.

TOPENÍ.
Naše
topidlo
(1 500W, 250V, 50 HZ) je určeno
k přichycení na centrální tyč stanu a rychle poskytuje dostatečné
a příjemné zateplení.

se přichytávají na nohy stanu. Ať
ve složeném nebo v rozloženém
stavu, se stává transport stanu
jednoduchou a bezproblémovou
záležitostí.

LED-OSVĚTLENÍ. Náš LED

MASTERTENT
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

osvětlovací systém, který lze ztlumit a který se skládá ze čtyř bodových světel, může být jednoduše
připevněn ke konstrukci pomocí
naší montážní sady.

KUŘÁCKÝ STAN. Většina
stanů společnosti MASTERTENT
může být snadno přeměněna na
kuřáckou variantu. 1 DEŠTNÍK.
Ochranný štít, který zabraňuje
dešti, aby pronikl dovnitř stanu.

ODVĚTRÁVÁNÍ. Všitá síť zajištuje odvzdušnění a přináší větší
komfort pro Vaše hosty. VELIKOSTI. Následující velikosti stanů
mohou být použity jako kuřácké
stany: 3x3, 4x4 a 5x5. Využití těchto stanů se hodí zejména v ubytovacích a stravovacích zařízeních.

OKAP. Je ideální pro drsné počasí. Umisťuje se mezi dvěma stany pomocí suchých zipů a odvádí
vodu mimo oblast stanu. K dispozici je i verze použitelná mezi
stanem a stěnou.

38

EFEKTIVNÍ ZÁCHRANA

KIT RESCUE

ždá vteřina počítá. Rychlost, se kterou lze
postavit stany KIT Tescue je bezkonkurenční. Stany se osvědčili v mnoha situacích, například při poskytování úkrytu
při záchranných misích, nehodách, přírodních katastrofách, požárech, policejní
činnosti, kontroly totožnosti, vojenských
operacích, záchranách na moři i v horách.

39 PŘÍKLAD

KIT RESCUE. V případě nouze se ka-

40

OCHRANA PROTI HMY- OKENICE. Okna mohou být DVEŘE. Dveře s integrovaným
ZU. Permanentní síto zajištuje uzavřena zevnitř a zabraňují tak oknem mohou být srolována
excelentní ventilaci a propouští
čerstvý vzduch, ne však hmyz.

nechtěným přihlížejícím výhled
dovnitř stanu.

zvenčí.

SPOJOVACÍ SYSTÉM. Podlaha je připojena ke stanu jedinečným spojovacím systémem, ten
zabraňuje posouvání a udržuje
stan napnutý.

SPOJIVACÍ TRUBKA. Spojovací trubka se vkládá do bočnic
a udržuje je napjaté. Je možné
použít kotvící kolíky k ukotvení
podlahy a bočnic k zemi.

PRODLOUŽENÍ. Spodní třetina bočnic je vytvořena z PVC.
Jejich prodloužená část je uzpůsobena k zajištění pomocí pytlů
s pískem a tak zabrání zaplavení
stanu vodou a blátem.

KIT RESCUE

41 VYBAVENÍ

OKNA. Odnímatelné boční
stěny stanu Kit Rescue jsou vyrobeny z vysoce kvalitních nehořlavých materiálů. Jsou připevněny
ke stanu pomocí silných suchých
zipů a obsahují okna, která jsou
zavíratelná.

PODLAHA. Podlaha ve stanech Kit Rescu je vytvořena z
neklouzavého PVC a zvyšuje bezpečnost a stabilitu.

42

VŽDY STYLOVĚ

PŘÍKLAD
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KIT MROYAL

KIT ROYAL. Tento typ stanu je
hvězdou mezi ostatními a vyzařuje
osobností. Vysoce kvalitní materiály a
individuální konfigurace z něj činí senzační událost. Koncept funkčnosti stanu
MASTERTENT se zde snoubí se stylovým designem a maximálním luxusem
ideálním pro speciální příležitosti. Stany
Royal skrývají jedinečný šarm a v pouhých pár minutách je můžete kdekoliv
postavit jako mávnutím kouzelného
proutku.

44

KIT ROYAL

TŘÍDA SAMA PRO SEBE

KONSTRUKCE + MATERIÁLY

1

45

FUNKCE. Sada Royal je vhodná pro slavnostní
příležitosti. Obsahuje osvětlení 1 , elegantní rohové závěsy 2 a elegantní podhled 3 , pro vytvoření
luxusní atmosféry. I přes maximální zaměření na
design a estetiku, stany Royal jsou velmi funkční
a bezpečné. Jako všechny stany MASTERTENT
jsou lehké na manipulaci a kompaktní, co se týče
přepravy a skladování. Pro sestavení není zapotřebí
žádných nástrojů. Stan se velmi snadno vztyčí. Materiály jsou větru a vodě odolné a splňují veškerá
nařízení požární ochrany

2

3

46

ŠPIČKOVÝ POTISK

MASTERTENT

47

TISK

EFEKTIVNÍ REKLAMNÍ MEDIUM.

Velký povrch stanů společnosti MASTERTENT
se prokázal jako velice efektivní reklamní medium. Je samozřejmostí, že naše grafické oddělení se postará o Váš design na Vaše stany
MASTERTENT. Natiskneme text a grafiku na
střechy, bočnice (PVC a polyesterové), bannery a vlajky, jak digitálně tak pomocí nažehlování. Bočnice mohou být potisknuty na požádání
z obou stran. Naše dodací lhůty jsou rekordní,
jelikož je vše pouze z jednoho zdroje.

48

VLAJKY: SUBLIMAČNÍ TISK
BOČNICE 3m: SUBLIMAČNÍ TISK Z OBOU STRAN
BOČNICE 4,5m: SUBLIMAČNÍ TISK
STŘECHA: NAŽEHLOVÁNÍ
HORNÍ ČÁST STŘECHY: SÍTOTISK

MASTERTENT
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TISK

50

MASTERTENT
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TISK

52

KVALITA A DOKONALOST

STANOVÁ STRUKTURA

53

GENIÁLNÍ.

SKLÁDACÍ STANY

JEDNODUŠE

MASTERTENT je vzorem pro stabilitu. Geniální skládací mechanismus
je vyroben z vysoce pevného hliníkového rámu speciálně vyrobeného pro
MASTERTENT. Vyzkoušené a pečlivě otestované, všechny konektory a spoje, společně
s nově navrženými osmiúhelníkovými nohami, zajištují že stany MASTERTENT obstojí
i v té nejtvrdší konkurenci. Není tedy divu,
že naše stany poskytují bezproblémové služby bezpočtu zákazníků po celou řadu let.
MASTERTENT – přesvědčivá kvalita.
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EXTRÉMNÍ UZEMNĚNÍ

1

3

VLASTNOSTI

2

ZAMĚŘENO NA DOKONALOST.

4

SKLÁDACÍ STANY
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Výzkum a vývoj jsou zásady naší firemní filosofie. Nové oktogonální hliníkové profily,
umožnují větší stabilitu a zároveň snižuje
hmotnost. Nově vyvinutý šroubový systém
společně s patentovaným pružinovým tlačítkem, zaručují snadnost použití při prodlužování stanové nohy. Hliník zajišťuje stabilitu
stanu. 1 2 3 4 5

5

ROHY. Všechny body, ve kterých
přichází tkanina do kontaktu s hliníkem, jsou vyztuženy měkkými PVC
komponenty.

UTĚSNĚNÍ. Vyvinuli jsme napínací
pásy, které zajištují maximální napnutí
střechy, tím odpadají jakékoliv nerovnosti na případném tisku a je zajištěno
dokonalé odvodnění.

MATERIÁL. Na našich stanech
jsou použity polyesterové materiály,
speciálně navržené tak, aby vyhověli
vašim potřebám (Standardně nejsou
dostupné). Každá dodávka prochází externí kontrolou kvality. Síla našeho materiálu byla testována dle všech směrnic
ISO. Stejné testy byly použity k zajištění
nepromokavosti a stálobarevnosti. Jsou
také ohnivzdorné dle norem EN 13501
– 1:2002 a M2.

ODPOVDÍDAJÍCÍ ODSTÍNY.

UPÍNÁNÍ A ZIPY. Extra široký suchý
zip na vnitřní straně střechy umožnují,
aby byly bočnice připnuty a odepnuty
během vteřiny. Barvy suchých zipů
odpovídají barvám stanu. Suché zipy
zaručují, že je bočnice vždy připnuta
správně.

ŠTÍTEK. Střechy jsou podrobovány
přísným zkouškám jakosti. Po náročných testech je každá střecha vybavena
sériovým číslem. Ty jsou našitá na
štítku. Bezpečnostní a doplňující instrukce jsou vyobrazeny na zadní straně.
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PERFEKTNÍ OCHRANA. Nově
vyvinuté gumové kryty, chrání střechu
během převozu, skladování i používání.
Již není nutné náročné odstraňování
střechy po každém použití.

Materiál, nitě, hákované smyčky a
sponky jsou všechny ve stejné barvě a zajišťují, že naše stany vypadají dokonale.

POJISTNÉ TLAČÍTKO. Absolutní
stabilita a bezpečnost našich stanů je
zaručena sofistikovaným systémem
západek. Tento systém umožňuje bezproblémové otevírání a zavírání stanu.
Stačí jemné stlačení rohového tlačítka
a stan je bezpečně složen.

PROPOJENÍ. Spojovací prvky našich stanů jsou vyrobeny z hliníku, díky
tomu se nelámou a drží tvar v teplých
i studených podmínkách. Upevňovací
materiál je připojen na nůžkový profil
pomocí patentovaného systému. Pro
ochranu střechy od zbytečného opotřebení, všechny kontaktní plochy jsou
opatřeny gumovými krytkami.

ZAOBLENÍ. Příruby jsou zaobleny,
aby se zabránilo poškrábání a odření při
otevírání a zavírání stanových nůžek.

PLASTOVÉ SPONY. Konce nohou jsou chráněny plastem, díky tomu
vzniká menší tření a nohy se při prodlužování a zkracování nepoškrábou.

NAPÍNÁK. Patentovaný systém
plastových napínacích pásů zajišťuje
dokonalé napnutí plachet. Výhody jsou
jasné: Látka je rovnoměrně natažena,
propagační plochy jsou dokonale rovné
a vše je esteticky bezchybné. Napínací
pás také maximálně zjednoduší otevírání stanu.

ZAJIŠTĚNÍ STŘECHY. Patentovaný hardware střechy plní dva hlavní
úkoly, upevňuje střechu a zajištuje aby
stan perfektně seděl, když je otevřen.

VLASTNOSTI

RÁM. Všechny části hliníkového rámu
jsou osazeny viditelným číslováním.
Díky tomu je vyměňováni všech dílu
mnohem jednodušší. Stačí poskytnout
číslo vadného komponentu a obratem
obdrží vhodný náhradní díl. Pro více informací o náhradních dílech, neváhejte
navštívit www.mastertent.com

MASTERTENT
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KRYTY SVOREK. Konce hliníkového rámu jsou pokryty vyjímatelnou
plastovou svorkou, ta chrání tkaninu
střechy před poškozením. Dále zamezuje proniknutí vlhkosti a špíny do
útrob rámu. Tato svorka je zásadním
prvkem patentovaného systému propojení.
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MODULÁRNÍ SYSTÉM

59
MASTERTENT

MODULÁRNÍ SYSTÉM. Modulární systém
společností MASTERTENT nabízí variabilní možnosti rozšíření a propojení jakéhokoliv množství
stanů. Náš jednoduchý, avšak efektivní systém propojení nabízí možnost propojit stany různých velikostí. Vše je možn. Od malých prodejních stánků až
po obrovské stanové město na velkých událostech a
výstavách. V nejkratším čase dokáže být propojeno
libovolné množství stanů. Je nekonečné množství
možností jak stany propojit, do všech stran i všemožných tvarů.
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ROZMĚRY

ŠÍŘKA

VÝŠKA

Small

90 cm

250 cm

Large

95 cm

340 cm

MASTERTENT - FLAG
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MASTERTENT-FLAG. Díky novému zakulacení horní části vlajky více upoutá pozornost a je dokonalejší reklamní nástroj k použití
na trzích, veletrzích, výstavách atd. Je k dispozici ve dvou velikostech a je možné jí připevnit
na zem pomocí závaží 2 , nebo čtyřnohého
podstavce 1 . Jako vždy, může být nová MASTERTENT vlajka potištěna sublimačním
tiskem.

1

2
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PERFEKTNÍ STÁNEK

63 PŘÍKLAD
PAVILION

PAVILION. Jako všechny naše produkty,
stany Pavilion mohou být postaveny kdekoliv,
bleskovou rychlostí a to bez použití jakýchkoliv
nástrojů. Pavilion je navržen jako mobilní a flexibilní zařízení pro propagaci a prodej. Zajištuje
stabilní přístřeší za všech povětrnostních podmínek. Jeho používání je velmi snadné. Schopnost
jeho přizpůsobení je velmi vyspělá. Propagační
materiály mohou být aplikovány na střehu a
přední přepážky, což činí z Pavilionu vynikající
reklamní medium. Můžete přidat i vlastní vlajky. Pro více informací, neváhejte a navštivte:
www. mastertent.cz
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RYCHLÉ SESTAVENÍ

SESTAVENÍ. Díky našemu
systému rychlého uvolnění, lze
sestavit MASTERTENT Pavilion
ve velmi krátkém čase. Je pevně
ukotven k zemi a vydrží velký nápor větru. Nejdříve je smontován
rám, poté přední panel a pulty
a na závěr je roztažena střecha.
Inovativní systém zajištuje ideální
pnutí a stabilitu střechy.

PAVILION
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STAVBA
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Pavilion osmiúhleník
Šířka střechy 

Víceúčelový transportní box
6,13 m DxŠxV 2,21 x 0,90 x 1,10 m

Vnitřní šířka 

3,66 m Skládá se z:

5 Dílů

Výška střechy 

3,52 m Váha balení

125,6 kg

Výška přepážky

1,00 m

Šířka přepážky

0,40 m Celková váha

Markýza

0,81 m

Váha pavilionu

403 kg

300,7 kg

Prostor pro osoby okolo stánku: 40 lidi, 56 s prodlouženou přepážkou

ŠTĚDRÝ. Velkorysé vnější
rozměry osmiuhelníkováho
profilu vytváří dostatečný
prostor pro vaše návštěvníky.
Přepážky jsou uzpůsobeny,
aby pojmuly až 40 osob.
Uvnitř pavilionu je dostatek
mísa pro pracovníky výdeje. Použití: prodej nápojů,
informační nebo obchodní
stánek.

VELIKOSTI
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PAVILION
TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Pavilion šestiúhelník
Šířka střechy 

Víceúčelový transportní box
5,76 m DxŠxV 2,21 x 0,80 x 1,10 m

Vnitřní šířka 

3,25 m Skládá se z:

5 Dílů

Výška střechy 

3,35 m Váha balení

125,6 kg

Výška přepážky

1,00 m

Šířka přepážky

0,40 m Celková váha

Markýza

0,81 m

Váha pavilionu

366 kg

258,4 kg

Prostor pro osoby okolo stánku: 24 lidi, 42 s prodlouženou přepážkou

TRADICE. Tento pavilion
byl využíván předními pivovary více než stokrát. Klasická
konstrukce ve spojení s vynikající funkčností je kombinací
snů. Využití: Hospody, oslavy,
venkovní události.
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Pavilion čyřstěn
Šířka střechy 

Víceúčelový transportní box
3,25 m DxŠxV 2,21 x 0,70 x 1,13 m

Vnitřní šířka 

1,64 m Skládá se z:

3 Dílů

Výška střechy 

3,35 m Váha balení

72,2 kg

Výška přepážky

1,00 m

Šířka přepážky

0,30 m Celková váha

Markýza

0,57 m

Váha pavilionu

154,5 kg

Prostor pro osoby okolo stánku: 16 lidí.

221 kg

PRAKTICKÝ.
Tento
Pavilion byl koncipován
jako informační a prodejní
stánek. Kompaktní velikost
zajišťuje, že může být sestaven i v omezeném prostoru. Použití: Informační
stánek, degustační stánek,
stánek na veletrh.

TRANSPORTNÍ BOX
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Pavilion mohou být úhledně a snadno
uloženy v přepravním boxu. Box představuje
čisté, bezpečné a kompaktní úložné místo,
které lze transportovat vysokozdvižným
vozíkem. V případě potřeby může být
rozdělen do několika částí a přepraven ručně.

KIT PAVILION

TRANSPORTNÍ BOX. Všechny stánky
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FUNKCE. Maximální bezpečí: galvanizovaný ocelový rám. Nehořlavá střecha. Komponenty přepážek jsou natřeny nehořlavou
barvou. Dále jsou k dispozici dveře, nerezové
nastavitelné tyče a víceúčelový transportní
box vyrobený z oceli.

PŘÍSLUŠENSTVÍ. Je k dispozici široké
spektrum dodatečného příslušenství. 1
Přídavné rozšíření pultu. 2 3 Polykarbonátové panely pro noční bezpečnost. 4 Skladovatelná dřevěná podlaha. 5 Elektrická zásuvka pro 6 Topení a 7 Osvětlení.

TISK A BARVY. Propagační materiál
může být vytištěn na PVC střešní panely
pomocí více technik. K dispozici je 9
základních barev.

1

KIT PAVILION
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2

5
4

6
7

TISK, BARVY + PŘÍSLUŠENSTVÍ

3

Společnost MASTERTENT® zastává filozofii vysoké kvality, která je patrná z četných záruk, mezinárodní certifikace, stejně jako ze spolehlivých služeb zákazníkům.

ZÁRUKY
• 5 letá záruka na veškeré defekty materiálu, případě výrobní vady na aluminiovém rámu.
• Doživotní záruka proti korozi hliníkového rámu.
• 10 letá záruka na dostupnost náhradních dílů.

CERTIFIKÁTY
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• MASTERTENT® je TÜV certifikován (produkční certifikace).
• Materiály MASTERTENT splňují požární směrnice EU EN 13501 -1:20002 a M2 a byly úspěšně testovány na
splnění norem ISO pro pevnost v tahu, nepromokavost a barevnou stálost.
•M
 ASTERTENT byl úspěšně testován pro svoji stabilitu v povětrnostních podmínkách aerodynamického tunelu
akreditovaném vědeckými instituty.
• M ASTERTENT prošel strukturální analýzou autorizovaných vědců a nepotřebuje žádné další certifikace.

SERVIS
• Extrémně spolehlivý s rychlými dodacími lhůtami.
• Lokální klientská podpora.
• Rozsáhlá síť obchodních zástupců.
• Vlastní vývoj a výroba produktů.
• Speciální požadavky jsou vždy vítány.

OBECNÉ INFORMACE
• Kontinuální technický vývoj našich produktů znamená, že se mohou změnit bez předchozího upozornění a
mohou se lišit od obrázků uvedených v této brožuře.
• Nové technologicky inovované produkty jsou dodávány ihned, jakmile jsou k dispozici. Pro další informace
kontaktujte naše technické oddělení.
• Společnost si vyhrazuje právo na změny v tomto katalogu

73 GARANCE / CERTIFIKÁTY A SERVIS
MASTERTENT

KORPORÁTNÍ FILOZOFIE.
Ctihodná společnost,
založená v roce 1948. 50 000 spokojených klientů po celém
světě. Inovativní, vynalézavé a 100 % zaměřené na vývoj stanů.
Používáme materiály, které nejsou komerčně dostupné, ale
jsou vyráběné speciálně pro naše účely. Naše výrobní procesy chrání životní prostředí. Naši zaměstnanci jsou skvěle
vyškoleni a motivováni. Zahraniční obchodní partneři a jejich
zaměstnanci jsou kdykoliv k dispozici. Podporujeme, sportovní, kulturní a sociální programy. Náhradní díly jsou rychle
a spolehlivě dodávány. Náhradní díly jsou dostupné na www.
mastertent.cz. Nespočet zahraničních certifikátů jsou zárukou
vysoké kvality, filozofie a vysokých záruk. Mezinárodní záruka v případě extrémních situací. Zavázali jsme se k nejlepším
službám. Naše produkty jsou prvotřídní a vyrobené v Itálii.
Pokud zadáte do vyhledávače pojem stan, naleznete více než 40
milionů položek, ale žádná není tak dokonalá jako MASTERTENT.
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