Nafukovací stany ABZ

Nabídková brožura nafukovacích stanů

Představujeme Vám náš výrobek

Nafukovací stan ABZ

Ceník základních typů stanů:
Nafukovací stan – ABZ 1

Jedná se o nafukovací konstrukci z PVC 1000g / Qm , která je opláštěna lehčím PVC ca 650 g/ Qm. Tyto stany vyrábíme

Vnější rozměry (d x š x v)

5520 x 5650 x 2980 mm

lze provést ve spoustě modifikací , a to s různě umístěnými dveřmi, okny, průduchy pro topení a elektrické kabely, s

Vnitřní rozměr

5520 x 5050 x 2680 mm

napojením více stanů do sestavy atd. Barevné provedení dle vzorníků výrobce materiálu Mehler, Sattler. Nafukovací

Sbalený stan

1000 x 1000 x 900 mm

konstrukce je tmavě šedá. Stany je možné vyrobit s libovolným potiskem, různou technologií tisku

Váha

135 kg

Čas nafouknutí

cca 3,5 min

možno vyrobit a dodat s ventilátory bez kontroly tlaku. Tuto variantu však nedoporučujeme v oblastech s rozdílnou

Ø tubusů

320 mm

teplotou vzduchu v průběhu dne.

Materiál

Mehler 7318 barva tm. šedá + Mehler 8509 barva libovolná

Tlak v tubusu

0,2-0,23 bar

v 3 základních velikostech, a sice ABZ 1, ABZ 2 a ABZ 3. Dle přání zákazníka je možno vyrobit i jiný rozměr. Opláštění

Standardně vyrábíme tyto stany s ventilátorem s trvalou kontrolou a regulací tlaku vzduchu v nafukovací konstrukci. Je

V přiloženém videu je možno vidět způsob montáže a demontáže tohoto stanu. Na videu je pouze venkovní opláštění
včetně sluneční clony, ale je možno vyrobit s různými vnitřními vložkami.

Příslušenství

Na fotografiích jsou nafukovací stany pro červený kříž ve Španělsku a fotografie z montáže pro zákazníka v Asii.

Pumpa s tlakem

4x otvory pro přívod topení - průměr 350-400mm; 4x otvor pro vstup kabeláže; 4x síťové okno vč.
polyglasové klopy a krycí klopy; 2x vstupní dveře na zipy o rozměru cca 1800x2000 mm
145 000 Kč,- bez DPH (pumpa s kontrolou tlaku)

Nafukovací stan – ABZ 2
Vnější rozměry (d x š x v)

8160 x 5650 x 2980 mm

Vnitřní rozměr

8160 x 5050 x 2680 mm

Sbalený stan

1400 x 1100 x 900 mm

Váha

170 kg

Čas nafouknutí

cca 4 min

Ø tubusů

320 mm

Materiál

Mehler 7318 barva tm. šedá + Mehler 8509 barva libovolná

Tlak v tubusu

0,2-0,23 bar

Příslušenství
Pumpa s tlakem

polyglasové klopy a krycí klopy; 2x vstupní dveře na zipy o rozměru cca 1800x2000 mm
175 000 Kč,- bez DPH (pumpa s kontrolou tlaku)

Vnější rozměry (d x š x v)

10800 x 5650 x 2980 mm

Vnitřní rozměr

10800 x 5050 x 2680 mm

Sbalený stan

1400 x 1400 x 900 mm

Váha

205 kg

Čas nafouknutí

cca 5 min

Ø tubusů

320 mm

Materiál

Mehler 7318 barva tm. šedá + Mehler 8509 barva libovolná

Tlak v tubusu

0,2-0,23 bar

Pumpa s tlakem

2

4x otvory pro přívod topení - průměr 350-400mm; 4x otvor pro vstup kabeláže; 4x síťové okno vč.

Nafukovací stan – ABZ 3

Příslušenství

1

3

4x otvory pro přívod topení - průměr 350-400mm; 4x otvor pro vstup kabeláže; 4x síťové okno vč.
polyglasové klopy a krycí klopy; 2x vstupní dveře na zipy o rozměru cca 1800x2000 mm
205 000 Kč,- bez DPH (pumpa s kontrolou tlaku)

Ceník základních typů stanů:
Nafukovací stan – ABZ 1
Vnější rozměry (d x š x v)

5520 x 5650 x 2980 mm

Vnitřní rozměr

5520 x 5050 x 2680 mm

Sbalený stan

1000 x 1000 x 900 mm

Váha

135 kg

Čas nafouknutí

cca 3,5 min

Ø tubusů

320 mm

Materiál

Mehler 7318 barva tm. šedá + Mehler 8509 barva libovolná

Tlak v tubusu

0,2-0,23 bar

Příslušenství
Pumpa s tlakem

4x otvory pro přívod topení - průměr 350-400mm; 4x otvor pro vstup kabeláže; 4x síťové okno vč.
polyglasové klopy a krycí klopy; 2x vstupní dveře na zipy o rozměru cca 1800x2000 mm
145 000 Kč,- bez DPH (pumpa s kontrolou tlaku)

Nafukovací stan – ABZ 2
Vnější rozměry (d x š x v)

8160 x 5650 x 2980 mm

Vnitřní rozměr

8160 x 5050 x 2680 mm

Sbalený stan

1400 x 1100 x 900 mm

Váha

170 kg

Čas nafouknutí

cca 4 min

Ø tubusů

320 mm

Materiál

Mehler 7318 barva tm. šedá + Mehler 8509 barva libovolná

Tlak v tubusu

0,2-0,23 bar

Příslušenství
Pumpa s tlakem

polyglasové klopy a krycí klopy; 2x vstupní dveře na zipy o rozměru cca 1800x2000 mm
175 000 Kč,- bez DPH (pumpa s kontrolou tlaku)

Vnější rozměry (d x š x v)

10800 x 5650 x 2980 mm

Vnitřní rozměr

10800 x 5050 x 2680 mm

Sbalený stan

1400 x 1400 x 900 mm

Váha

205 kg

Čas nafouknutí

cca 5 min

Ø tubusů

320 mm

Materiál

Mehler 7318 barva tm. šedá + Mehler 8509 barva libovolná

Tlak v tubusu

0,2-0,23 bar

Pumpa s tlakem

2

4x otvory pro přívod topení - průměr 350-400mm; 4x otvor pro vstup kabeláže; 4x síťové okno vč.

Nafukovací stan – ABZ 3

Příslušenství

1

3

4x otvory pro přívod topení - průměr 350-400mm; 4x otvor pro vstup kabeláže; 4x síťové okno vč.
polyglasové klopy a krycí klopy; 2x vstupní dveře na zipy o rozměru cca 1800x2000 mm
205 000 Kč,- bez DPH (pumpa s kontrolou tlaku)
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