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Milí příznivci kempování,
novou dekádu zahajujeme novým katalogem stanů. V tomto novém vydání si můžete vybrat svůj předstan z 
dobrých 50 modelů – a spolu s ním možná i kousek druhého domova.
Díky stanu vykouzlíte nejen více místa, ale především i útulnou a příjemnou atmosféru.

Nezáleží na tom, zda cestujete karavanem, obytným vozem nebo dodávkou, zda vyrážíte na pár dní k vodě 
nebo sháníte stan na dlouhodobé kempování u moře – v naší nabídce najdete stany vhodné pro každou 
příležitost. V tomto katalogu najdete všechny běžné varianty stanů v každé cenové kategorii. Navíc 
si můžete být jistí, že všechny stany kolekce Frankana Freiko i vybraných značkových výrobců jsou té 
nejvyšší možné kvality.

Přejeme vám hodně radosti při vybírání a těšení se na dovolenou, při které si budete moci dosyta užít svůj 
druhý domov.

Váš tým SvětKaravanů.cz

www.svetkaravanu.cz
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MÁ MNOHO PODOBODOB

!!! Ceny v katalogu jsou uvedeny v EUR. Jedná se o doporučené ceny. Aktuální cenu 
naleznete na našem eshopu www.svetkaravanu.cz vyhledáním kódu produktu !!!
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Proč vyrábíme stany sami?

Kolekce stanů Frankana Freiko

Již mnoho let nabízí firma Frankana Freiko své 
vlastní předstany. Plánovali jsme vyrábět 
předstany ruku v ruce se známými výrobci. 
Takové, které budou pro vás, naše zákazníky, 
představovat přidanou hodnotu. Obou těchto cílů 
jsme dosáhli s naší kolekcí stanů Frankana 
Freiko.

Zpětná vazba, kterou po mnoho let dostáváme 
od našich specializovaných obchodních partnerů 
i od vás, našich milých zákazníků, nám dává ty 
nejlepší informace, díky kterým mohou být naše 
výrobky do detailů perfektní.

Volitelně jsou navíc k dostání barevné boční části, 
které umožňují individuální vzhled. Boční části
 jsou vybaveny okenní fólií a síťkou proti hmyzu
 a zajišťují optimální větrání.

Přesvědčte se sami o výhodách kolekce stanů 
Frankana Freiko z hlediska kvality a ceny.

Tak vznikl předstan, který se vyznačuje kvalitou
 i funkčností. A zároveň má skvělý poměr ceny
a výkonu.

Ať už jde o volbu materiálu stanu, tyčí nebo 
konstrukce, vždy najdeme to pravé.

Například naši sluneční střechu STELLA najdete 
na straně 12 a 13. Díky štítu je na pohled
krásnější a zároveň nabízí i mnohem větší 
zastíněnou plochu.

Lago Allgäu

Naši specializovaní obchodní partneři vám rádi poradí na místě.
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Sluneční střecha pro příjemný volný čas!

Sluneční střechy

Sluneční střechy jsou ideální na cesty. 
Většinou mají málo tyčí a snadno se 
smontují. Podle způsobu využití jsou k 
dispozici různé materiály a provedení. Existují
čisté sluneční střechy, které jsou sice 
extrémně lehké, ale vůbec nechrání proti 
dešti.
Sluneční střechy je možné částečně nebo 
kompletně přizpůsobit délce vozidla. Lze je 
doplnit bočními díly nebo přední stěnou.
Kvalitní střechy poskytují ochranu také před 
deštěm a větrem. Sluneční střechu lze 
namontovat i na kedrovou lištu, nejen na 
stranu, kde je vchod. Modely Vario se při-

Robustní materiály Funkčnost a vzhled
Při výběru je rozhodující nejen funkčnost, ale i 
vzhled. Jedno- i vícebarevná sluneční střecha 
by měla barevně ladit s vozidlem. Většina vozů
je na sluneční střechy již dobře předpřipravena
díky kedrové liště. Tyto lišty jsou umístěny v 
závislosti na konstrukci vozu na přechodu 
mezi stěnou vozidla a střechou, minimálně na 
straně vchodu, resp. přes okna. Dlouhý otvor 
na profilu lišty je určen pro zasunutí sluneční 
střechy.

Pro stinné místečko před karavanem nebo dodávkou

způsobí vozidlům a lze je  připevnit ke stáva-
jícím předstanům. U nich je možnost nasadit 
poutka stavěcích tyčí předstanu na střechu.

 
Sluneční střechy jsou vyrobeny většinou z 
plastu, který má oproti bavlně výhodu v tom, 
že při sbalení ve vlhkém stavu nezahnívá. 
Navíc jsou střechy díky vlastnostem tkaniny 
částečně velmi odolné proti roztržení.
I u slunečních střech s bočními díly a přední 
částí je hmotnost při přepravě velmi nízká, což
je výhodné u omezené maximální přípustné 
celkové hmotnosti vozidla. Naložení vozu je

velké téma, protože pokud se při silniční 
kontrole zjistí jeho překročení, platí řidič 
vysoké pokuty a případně přijde i o body.
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Sluneční
střecha Fjord

na Fjord 260 070/132 269,95
na Fjord 300 070/133 289,95

Vzhledově atraktivní sluneční střecha 
s možností připevnění boční stěny
ve dvou různých velikostech.
Tuto sluneční střechu můžete připevnit dvěma 
různými způsoby. Můžete ji zasunout pomocí 
kedru do kedrové lišty, např. lišty Multirail, 
nebo do jiných běžných kedrových lišt. Druhou
možností je připevnění pomocí stavěcí tyče 
(součástí balení). Ta se zasune do dutého 
lemu sluneční střechy a vloží se do okapu 
vozidla (viz nákres). Střechu pak upevníte 
pomocí svorek, které jsou součástí balení.

Materiál:
All Weather Tex 1.7., vyroben ze 100% 
polyesteru, s PU zátěrem, extrémně lehký, 
odolný proti hnilobným procesům, vodě a 
přetržení, podlepené švy, zesílená očka

Obsah balení:
Sluneční střecha, stavěcí tyče (u velikosti 
260 cm 2 tyče, u velikosti 300 cm 3 tyče), 
upínací materiál, kolíky, stavěcí tyč, 
upevňovací svorky

070/130 137,50

Rozměry (š x h x v): 260 × 240 × 210 cm; 
Rozměry ve sbaleném stavu: 95 × 20 × 16 cm; 
Hmotnost: 6,35 kg

Sluneční střecha Fjord 260

2 možnosti upevnění

070/131 147,50

Sluneční střecha Fjord 300
Rozměry (š x h x v): 300 × 240 × 210 cm;  
Rozměry ve sbaleném stavu: 95 × 20 × 16 cm; 
Hmotnost: 8,5 kg

Rozšiřující set Fjord PR
Pomocí této sady můžete ze sluneční střechy 
Fjord vykouzlit předstan. Na vnitřní stranu sluneč-
ní střechy stačí připevnit boční a přední stěnu 
pomocí suchého zipu. Boční stěny a přední stěna 
se spojí zipem. Tím vznikne kompletně uzavřený 
předstan, ve kterém budete chráněni před větrem 

Se suchým zipem
k připevnění rozšiřující 
sady.

Hloubka: 240 cmMateriál: 100% polyester

od 137,50

260 cm 240 cm

30 cm

180 cm

30 cm

180 cm

300 cm 240 cm

Fjord 260

Fjord 300

Příslušenství

a deštěm. Boční stěny mají průhledná okna a 
přední stěna navíc ještě jedny vstupní dveře.
Včetně sady tyčí. Materiál: All Weather Tex.

od 269,95
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cc jednoduché postavení
cc stíní a chrání před deštěm
cc kompaktní ve sbaleném stavu

Výhody

Rozměry (š x h x v): 320 × 285 × 210 cm;
Rozměry ve sbaleném stavu: ø 15 × 61 cm; 
hmotnost: 4,4 kg 075/193 229,95

Tato hluboká sluneční střecha zajistí hodně stínu a ochrání vás před nepříznivým počasím. Pro 
lepší větrání je po stranách otevřená. Lze ji rychle připevnit na kedrovou lištu nebo pomocí lan 
přetažených přes vůz. Dvojité napínací šňůry po stranách jistí střechu při silném větru. Ideální na 
obytný vůz, karavan nebo dodávku.

3000 mm

Sluneční střecha Touring Canopy M

Hloubka stanu: 300 cmMateriál: 100% polyester

229,95

Ke karavanu, obytnému 
vozu nebo rodinné 
dodávce! 

Materiál:  Outtex® 3000 (polyesterový taft).

Tyče:  ocelová trubka ø 19 mm.

Obsah balení: sluneční střecha, ocelové tyče,
napínací šňůry, kolíky a taška na přenášení.

7Sluneční střechy2020
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New Zealand 
high rise

Oriental

New Zealand

Caribbean

Pro moderní nomády: S modelem Canvas 
budete mít všude na světě střechu nad hlavou. 
Včetně ochrany proti slunci a nepříznivému 
počasí. Model Bent spojuje životní styl s 
funkčností. Za minutu postavený. Hotovo! 
Připevněte Canvas jednoduše zipem k modelu 
svých přátel nebo se díky němu seznamte s 
novými lidmi. Model Bent je robustní a zcela 
modulární. Buďte kreativní a vytvořte si nový 
prostor s mnoha možnostmi využití. Jednoduše 
a kdekoli, s kýmkoli a za jakýmkoli účelem!

Obsah balení: sluneční střecha, ocelová 
stavěcí tyč, tyč je rozdělená pružinovými 
spojkami a lze ji použít ve 4 výškách 
46/91/136/180 cm, 3 hliníkové kolíky, 
3 napínací šňůry, taška se šňůrkou na utažení.

Tyče: ø 19 mm ocel; materiál: 100% PES 
polyester s PU zátěrem; rozměry (š x v): 250 ×
250 cm; rozměry ve sbaleném stavu: 55 × 14 
× 9 cm; hmotnost: 1,4 kg

Oriental stripe 
cherry

Caribbean stripe 
hawaii

New Zealand 
sun print

Oriental white

New Zealand 
sepia blue

Oriental autumn 
glory

Oriental 
barbados cherry

Caribbean 
ocean wave

Caribbean 
hawaiian ocean

1500 mm

Oriental stripe cherry 072/570 89,95
Oriental white 072/561 79,95
Oriental autumn glory 072/562 79,95
Oriental barbados cherry 072/565 79,95

New Zealand sun print 072/572 89,95
New Zealand high rise 072/568 79,95
New Zealand sepia blue 072/569 79,95

Caribbean stripe hawaii 072/571 89,95
Caribbean lime punch 072/563 79,95
Caribbean white 072/564 79,95
Caribbean ocean wave 072/566 79,95
Caribbean hawaiian ocean 072/567 79,95

Sluneční střecha
Bent Canvas

Caribbean lime 
punch

Caribbean white

Bent – nový funkční lifestylový produkt s mnoha možnostmi využití.

od 79,95
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Pro ještě větší
 pohodlí!

Ocelová stavěcí tyč, 4dílná

Hliníkové kolíky

Napínací materiál
Adaptér s dvojitým kedrem

XL Lounger

Napínací šňůry Bent

Koberec Bent Carpet

4dílná ocelová stavěcí tyč s celkovou výškou 
180 cm k modelu Bent Canvas. Díky 
pružinovým spojkám lze tyč použít ve výšce 
46/91/136/180 cm. Plastový kotouč zabraňuje 
zaboření tyče do měkkého podkladu.
Hmotnost: 735 g

Ultra lehké a nezničitelné kolíky do země s 
otevřeným očkem. Vhodné na tvrdé povrchy.
Délka: 18 cm; obsah balení: 3 ks

Kolík z tvrdého dřeva na měkké a písčité 
podloží. Kuličkový napínací kroužek lze 
snadno navléknout do poutka modelu Canvas 
a upevnit dřevěným kolíkem. Bukové dřevo 
pochází z udržitelného lesního hospodářství a 
vyrábí se v Evropě. Délka: 30 cm; obsah 
balení: 3 ks

Univerzální adaptér s dvojitým kedrem
umožňuje napojit model Canvas přímo na
kempingovou dodávku, obytný vůz nebo auto.
• Dvojitý kedr (ø 5,8 mm a ø 7,2 mm) k
připevnění na kedrovou lištu.
• Tunel na stavěcí tyč s přídavnou stavěcí tyčí
(není součástí balení) napnete přes vozidlo.
• Čtyři extra silné suché zipy k připevnění na
reling vozu.
Délka: 250 cm; hmotnost: 500 g

Nafukovací model Bent XL Lounger je 
nezbytným doplňkem relaxačního prostoru pod 
sluneční střechou Bent: pro pohodlné posezení 
nebo jako polštář pod hlavu. Včetně tašky na 
přenášení. Materiál: 100% PVC polyvinylchlorid; 
vnější materiál: 100% PES; rozměry (ø x d): 
30 × 180 cm; hmotnost: 1,2 kg

S kobercem Bent se sluneční střecha obratem 
ruky promění ve venkovní obývací pokoj.
Koberec lze kombinovat s modelem Canvas
i XL Lounger. Nepromokavý. Včetně tašky na 
přenášení. Svrchní materiál: polyester/nylex; 
spodní strana PVC. Rozměry (š x h): 250 × 
250 cm; rozměry ve sbaleném stavu: 55 × 18
× 9 cm; hmotnost: 2,9 kg

Délka: 3,5 m; obsah balení: 3 ks

Carpet Oriental 072/573 89,95
Carpet Caribbean 072/574 89,95
Carpet New Zealand 072/575 79,95

červená 
černá 
modrá 
oranžová 

072/582 5,95
072/583 5,95
072/584 5,95
072/585 5,95

červená 072/576 69,95
tmavě šedá 072/577 69,95

Carpet Oriental Carpet Caribbean Carpet New Zealand

072/579 14,95 072/580 3,95

072/581 7,95

072/578 59,95

od 79,95

69,95

59,95

Příslušenství

Bent kombinuje životní styl, svobodu a funkčnost.

9Sluneční střechy2020
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Sluneční střecha Playa
Mnohostranně využitelná sluneční střecha Playa slouží nejen jako příjemné zastínění karavanu, ale
také jako střecha nad box na plynovou láhev nebo nosič kol na zadní straně vozu. Dobrou službu 
udělá tato střecha ale i nad zadní částí karavanu jako přístřešek. Vyberte si ze 2 atraktivních barev,
šedé a modré.

Materiál:  z vnější strany tkanina Airtex se 
zátěrem, vodoodpudivá, odolná proti roztržení
a se snadnou údržbou.

Tyče: velikost 1 a 2 se 2 stavěcími tyčemi;
Velikost 3 až 6 se 3 stavěcími tyčemi.

velikost rozměry (š x h) hmotnost  šedá  modrá
1200 × 240 cm 6,1 kg 070/400 070/400-1 94,95

2 250 × 240 cm 6,5 kg 070/401 070/401-1 99,95
3 300 × 240 cm 8,2 kg 070/402 070/402-1 115,–
4 350 × 240 cm 8,7 kg 070/403 070/403-1 125,–
5 400 × 240 cm 9 kg 070/404 070/404-1 135,–
6 450 × 240 cm 9,3 kg 070/405 070/405-1 145,–

Sluneční střecha Playa šedá jako plachta nad 
zadní částí vozu

Sluneční střecha Playa šedá

Hloubka střechy: 240 cmMateriál: 100% Airtex

od 94,95

modrá šedá

Obsah balení: sluneční střecha, tyče a upínací
materiál.

10
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GT Shadow
Modely GT Shadow 190 a 360 jsou kombinací
markýzy a předstanu. Jako sbalená
markýza mohou tyto modely zůstat během 
jízdy venku na kedrové liště. Po sestavení je 
můžete kompletně uzavřít jako předstan. 
Všechny boční díly můžete jednotlivě vyrolovat
nahoru, takže model GT Shadow 190 a 360 
můžete využít i jako jednoduchou sluneční 
střechu.
Montáž zabere 2 minuty. Stačí otevřít zip 
obalu a vyrolovat markýzový předstan, který je
uvnitř upevněný. Poté nafouknete nafukovací 
trubici ve střešním prostoru, který podepřete a 
napnete pomocí 2 teleskopických tyčí (GT 
Shadow 190), resp. 3 teleskopických tyčí (GT 
Shadow 360). Instalační výška se může 
pohybovat mezi 200 a 270 cm. Jsou vybaveny
standardním kedrem 7,5 mm.

Montážní výška: 200 – 270 cm  Materiál: polybavlna

od 695,–

rozměry (ø x d)  č.zboží
40 × 235 cm 072/514 119,–
40 × 400 cm 072/516 149,–
40 × 500 cm 072/517 169,–
40 × 600 cm 072/518 199,–

Spodní krycí plachta GT Seal Tube

GT Shadow 190

GT Shadow 360

Robustní spodní krycí plachtu GT Seal Tube 
z materiálu „Double Ripstop PES“ položíte pod
vozidlo (max. výška podvozku 42 cm) a nafouk-
nete. Krycí plachta tak vozidlo zespoda chrání 
před větrem a nečistotami.
• snadné sestavení

účinná ochrana proti větru
efektivní bariéra proti psům

•
• 

od 119,–

Příslušenství

olivově zelená 
modrá 

072/593 695,–
072/597 695,–

olivově zelená 
modrá 

072/594 925,–
072/598 925,–

Rozměry (š x h x v): 360 × 240 × 270 cm;
Rozměry ve sbaleném stavu: 360 × 20 × 25 
cm; hmotnost: 14,5 kg

Rozměry (š x h x v): 190 × 200 × 270 cm;
Rozměry ve sbaleném stavu: 190 × 20 × 25 
cm; hmotnost: 9,5 kg

11Sluneční střechy2020
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Flexibilně rozšířitelná!

cc lze individuálně rozšířit
boční stěny ve 2 barvách
ochrana před rozmary počasí

cc
cc

Výhody

Hloubka: 240 cm
Materiál: trailtex

od 375,–

12
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velikost obvodová délka hmotnost č.zboží
10 821 – 850 cm 8,25 kg 075/200 375,–
11 851 – 880 cm 8,5 kg 075/201 390,–
12 881 – 910 cm 8,75 kg 075/202 400,–
13 911 – 940 cm 9 kg 075/203 410,–
14 941 – 970 cm 9,25 kg 075/204 420,–
15 971 – 1000 cm 9,5 kg 075/205 430,–
16 1001 – 1030 cm 9,75 kg 075/206 440,–
17 1031 – 1060 cm 10 kg 075/207 450,–

velikost  hmotnost  č.zboží
10 5,25 kg 075/211 250,–
11 5,5 kg 075/212 260,–
12 5,75 kg 075/213 270,–
13 6 kg 075/214 280,–
14 6,25 kg 075/215 290,–
15 6,5 kg 075/216 295,–
16 6,75 kg 075/217 305,–
17 7 kg 075/218 310,–

Sluneční střecha Stella

Příslušenství

Střecha s přišitým štítem; zipy k upevnění před-
ní stěny a bočních stěn. SHS kedr k připevnění 
prvků Vario-clip bez vrtání. 

Materiál: Střecha z polyesterové tkaniny z vněj--
ší strany povrstvené PVC; přední stěna a boční 
stěny z tkaniny Trailtex, z jedné strany povrstve-
né; okna z kvalitní fólie s vysokou UV stabilitou.

Napnutí: uvnitř lze napnout pomocí flexibilních
napínacích gum; vnější kotevní pás s oky.
Upevnění volitelného vypínacího popruhu proti 
bouřce přes trn tyče.

Obsah balení: základní modul (bez bočních 
stěn a bez přední stěny!), upínací materiál.

Boční stěny, přední stěnu a tyče si prosím 
objednejte zvlášť!

Při použití základních tyčí doporučujeme od 
velikosti 11 dvě střešní tyče navíc, od velikosti 
13 dvě výztužné tyče navíc, od vel. 18 čtyři 
střešní tyče navíc, od vel. 21 čtyři výztužné 
tyče navíc (610/011 hliník, ø 25 mm; 
610/025 ocel ø 22 mm).

Tato atraktivní sluneční střecha chrání před úporným poledním vedrem a vytváří stinné místo na 
čtení, stolování a příjemné posezení. Boční stěny v barvě dle vaší volby si jednoduše přiobjednáte 
a získáte tak skvělou ochranu před větrem s velkými foliovými okny (včetně sítě).

Dvoudílná přední stěna se ke střeše a bočním 
stěnám připevní zipem.Toto rozšíření lze dopo-
ručit jen se základními tyčemi. Záclony nejsou 
součástí balení.

zelená/modrá oranžová

Boční stěna Stella

Sada záclon Stella

Přední stěna ke střeše Stella

Univerzální kompletní tyče

2 boční stěny (včetně sítí) s velkými fóliovými 
okny jako doplněk ke sluneční střeše Stella.

Sada záclon na přední stěnu a boční stěny.

Proměňte svou sluneční střechu v krásný předstan!

Ocel ø 25 mm 610/360 152,50
Hliník ø 28 mm 610/365 212,50

zelená/modrá 075/222 175,–
oranžová 075/223 175,–

075/224 125,–

13Sluneční střechy2020
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Předstan se natáhne přes celou délku karavanu a vytvoří maximum obytného prostoru navíc.
Hodí se na cesty, sezónní i dlouhodobé kempování a zajišťuje významné zvětšení obytného 
prostoru. Předstany se ke karavanu připevní přes celou obvodovou délku pomocí kedrové lišty. 
Okna, dveře, ale i závěsy vytváří příjemnou atmosféru. Tyče jsou stabilní, a díky tomu odolné 
proti nepřízni počasí. Předstany jsou vhodné na sezónní i dlouhodobé kempování. Sestavení je 
časově náročné, proto doporučujeme předstan používat spíše při dlouhodobějším pobytu. Pro 
spontánnější kempaře, kteří chtějí v kempu strávit třeba jen pár dní, se hodí tzv. cestovní 
předstany.

Sezónní a celoroční stany jsou rozhodně 
nejnákladnější typy předstanů. U tohoto typu 
stanů se používá materiál oboustranně 
povrstvený PVC. Materiál musí být odolnější 
proti roztržení a oděru, aby splňoval vyšší 
nároky.
Ke kondenzaci vody dochází u jednostranně i 
oboustranně povrstvených materiálů. Obecně 
se vlhkost u jednostranně povrstvených mate-
riálů vsakuje do tkaniny. Kondenzace vody 
závisí na teplotních rozdílech mezi vnitřní 
a vnější stranou stanu, cirkulaci vzduchu, 
těsnění podlahy a počasí. Při dlouhodobém 
používání však připadají v úvahu jen obou-
stranná povrstvení.

Stany pro sezónní a celoroční využití jsou 
většinou vybaveny extra vlastnostmi. 
Příkladem může být dvojité sukno proti bahnu 
a okenice. Kvůli použití odolných materiálů 
mají tyto stany vyšší hmotnost a jsou ve 
sbaleném stavu větší.

Vchodové předstany jsou robustní předstany, 
jejichž vybavení je někde mezi cestovními a 
sezónními předstany. Díky většímu počtu 
kusů, menšímu množství variant a 
jednoduššímu vybavení jsou tyto stany cenově
atraktivní a ideální pro všechny kempingové 
začátečníky.

Klasické vchodové předstany jsou vhodné 
jako cestovní stany, i když jsou zpravidla 
trochu těžší. Pro sezónní nebo celoroční 
využití však tyto modely nejsou vhodné, 
protože nejsou vybaveny na chladnější roční 
období. Jsou ideálním společníkem všech 
začínajících kempařů na letní dovolené.

Klasický cestovní předstan se hodí na kratší 
dovolenou a nikoli na dlouhodobé používání. 
Cestovní předstany jsou lehké a snadno se 
postaví. Kromě toho jsou ve sbaleném stavu 
velmi malé a lehké.

Dobrá ochrana proti slunci je alfou omegou 
dobrého předstanu. UV záření a extrémní vlivy
počasí kladou stále vyšší nároky na materiál a 
vybavení. Zakryté zipy více těsní a déle vydrží.
Svařované švy na střeše zajišťují spolehlivé 
těsnění. Obě tyto kvalitativní vlastnosti 
znamenají vyšší náklady, které se ale 
rozhodně vyplatí.

Cestovní předstanyVchodové předstany

Sezónní a celoroční
stany

Předstany

např. Lux

např. Rhön DC

např. Bodensee

Individuální rozšíření obytného prostoru!

U nás najdete ten pravý stan pro každou příležitost!

14

Zeltkatalog_1.indd   14Zeltkatalog_1.indd   14 24.01.20   08:3424.01.20   08:34



Vytvořte si ve svém samostatně stojícím před-
stanu pomocí volitelně dostupného vnitřního 
stanu rychle a snadno místnost na spaní. Dá se 
velmi snadno připevnit pomocí háků a vytvoříte 
jím prostor až pro dvě osoby. Ideální pro hosty 
nebo děti, které si přejí více soukromí, nebo 
pro všechny, kteří raději spí venku.

Na vozidle se většinou nachází kedrová lišta. 
Jde o hliníkový nebo plastový profil, do kterého 
se přichytí kedr na stanu. Kedrové lišty je 
možné na vůz připevnit i později. Kedrové lišty 
vypadají z profilu jako písmeno C. Kroužek 
nebo kedr se zasune do lišty.
Dole na vozidle se na straně předstanu 
nachází ještě jedna kedrová lišta. Do ní se 
vodorovně zasouvají clony proti větru nebo 
spodní kryty karavanu. Díky tomu se i tato 
strana předstanu dá uzavřít tak, že do něj 
nepronikne vítr.
Zasunutí stanu do kedrové lišty
Zkontrolujte, zda vaše lišta nemá ostré hrany! 
Aby kedr v liště lépe klouzal, doporučujeme 
lištu nastříkat naším sprejem Zip Fit 450/305.
Předstan by měl být samozřejmě zajištěn 
upínacím materiálem a kolíky, které jsou 
většinou součástí balení. Správnou stabilitu při 
bouřce stanu dodá i sada vypínacích popruhů. 
Většinou je na předstanech již připevněna 
odpovídající příprava, aby bylo možné 
jednoduše přimontovat sadu vypínacích 
popruhů.

Změřte obvodovou délku vašeho karavanu 
na rovné ploše u stojícího vozu tak, že 
povedete šňůrku kedrovou lištou z bodu A 
zpět k zemi do bodu B.
Pomocí naměřené obvodové délky najdete 
vhodnou velikost pro váš karavan, obytný vůz 
nebo dodávku.

Určete si velikost předstanu 
sami!Jak se stan upevňuje?

Vzdálenost od země - 
sukno proti bahnu

Vhodné tyče

Místo navíc díky spacím 
kabinám!

Předstany drží tvar díky tyčím nebo 
nafukovacím trubicím. U střešních tyčí jsou 
potřeba předstanová oka, která je třeba 
namontovat ještě na stěnu vozu. Některé 
předstany jsou vybaveny druhým kedrem k 
připevnění těchto ok. Tím pádem odpadá 
montáž na vozidlo. Možnosti tyčí: Airtube, 
ocel, hliník, sklolaminát.

Vzdálenost mezi spodní hranou látky a zemí 
se může lišit karavan od karavanu a také 
podle stavu podkladu. Sukno proti bahnu by 
mělo být nejméně tak vysoko, aby bylo možné
napnout napínací gumy. Zbytek sukna pak 
leží na zemi. Na něj lze pak položit 
podlahovou plachtu a koberec.

15Cestovní předstany2020
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od 659,–Luxus za výhodnou 
cenu pro začátečníky

cc 2 roky záruka
velká síťová okna v bočních stěnách
včetně záclon

cc
cc

Výhody Hloubka stanu: 240 cm
Materiál: 100% polyester 
s PVC zátěrem na obou stranách

16
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velikost  obvodová délka  hmotnost  č.zboží
12 881 – 910 cm 24 kg 070/340 659,–
13 911 – 940 cm 26 kg 070/341 679,–
14 941 – 970 cm 28 kg 070/342 719,–
15 971 – 1000 cm 30 kg 070/343 749,–
16 1001 – 1030 cm 32 kg 070/344 779,–

Cestovní předstan Lux Příslušenství

Informace o materiálu

Přední stěna a boční stěny odnímatelné.
Přední stěnu lze rozdělit. Přední stěna s mož-
ností verandy.Vyrolovatelné vstupní dveře.
Okna na přední stěně jsou kompletně vybavena 
záclonkami. Dutý lem ve střeše na přídavné 
napínací tyče (napínací tyče lze objednat zvlášť). 

Boční stěny mají vstupní dveře srolovatelné-
do strany. Pravá boční stěna s dvojitým rohovým 
krytem proti větru (výhodné pro aerodynamické 
karavany). Velká síťová okna.

Střecha s trvalým odvětráváním ve štítu.
Střecha stanu je na obou stranách směrem
k bočním dílům vybavena kedrem na okap.

Materiál: střecha stanu, přední stěna a boční 
stěny z kvalitní polyesterové tkaniny s PVC 
zátěrem na obou stranách,  extrémně odolné 
proti roztržení, omyvatelné, se snadnou
údržbou.
Tyče: Nejsou součástí balení, objednejte si je
prosím zvlášť.

Obsah balení: stan, obal na stan, záclony, kry-
ty kol, spodní kryt karavanu, napínací materiál. 

Atraktivní 5dílný model ve svěží, milé kombinaci barev nabízí velké množství vybavení a pohodlí 
za neuvěřitelnou cenu. Mnohostranné využití např. jako sluneční střecha, kterou lze používat s 
bočními stěnami nebo bez nich, jak vám to vyhovuje. Díky tomu si můžete užít dovolenou a volný
čas plnými doušky. Vchody v přední stěně a bočních stěnách umožňují pohodlný přístup ke 
stanu. Štítové větrání zajišťuje příjemné vnitřní klima.

Všechny části přední stěny a bočních stěn 
lze vyndat.

Přední stěnu lze z poloviny nebo zcela 
vyrolovat a užívat si efekt verandy.

včetně záclon  okapový kedr

Standardní ocelové tyče

Sada vypínacích 
popruhů 
Frankana Freiko 

Stanová tyč s oky 610/021 16,95
Výztužná tyč ø 22 mm 610/026 17,50
Střešní tyč s hákem 
ø 22 mm 610/017 17,50

070/926 42,95

Tyče o ø 25 mm se systémem Grip Stop. 
Trubka se zaaretuje jednoduchým stlačením, 
které ji nepoškodí. Manipulace je velmi 
jednoduchá. Rozměry ve sbaleném stavu:
17 × 119 × 25 cm;
Hmotnost: 15,6 kg

Napnutí prostřednic-
tvím stabilní tažné 
pružiny, která reguluje 
napnutí popruhu, 
zatímco železný kolík 
dodává potřebnou
stabilitu. U bouřkových střech bez přesahu se 
oko napínacího popruhu přetáhne přes trn 
stanové tyče. Délka: 280 cm; 100% polyester.

Obsah sady: 2 popruhy s očky, 2 odlehčovací 
pružiny, přezky, ochrana proti tření a 2 kolíky.
Vhodné pro modely: Lux, Prestige, Jubilee, 
Lago, Rhön DC a Feldberg.

Polyesterová tkanina Trevira s PVC zátěrem 

Výhody: absolutně těsnící, velmi snadné čiš-
tění i odolných skvrn, absolutně odolná i proti 
zahnívání, velmi vysoká odolnost proti roztržení; 
možnost svaření, a tedy vytvoření vodotěsnosti 
u švu střešního štítu

Nevýhody:neprodyšná, možnost kondenzace 
vody

Matné nebo vysoce lesklé lakování usnadňuje 
čištění.

610/063 169,–

17

Jako sluneční střecha Jako veranda

made in
germany

17Cestovní předstany2020

Zeltkatalog_1.indd   17Zeltkatalog_1.indd   17 24.01.20   08:3424.01.20   08:34



cc včetně záclon na přední stěnu
cc vč. krytů kol a spodního krytu
cc odolný proti počasí, omyvatelný

Výhody
Hloubka stanu: 240 cm
Materiál: 100% polyester

Pro všechny, kteří hledí
na cenu a kvalitu.

Extrasilné zipy

od 769,–

18
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Sluneční střecha Barcelona

Superstan pro ty, kteří se dívají na cenu, s možností napnutí ochranných prvků proti bouřce. 
Lze napnout uvnitř pomocí flexibilních napínacích gum. Včetně dvojitého kedru pro montáž na 
vůz bez vrtání.
Přední stěna  se skládá ze 2 částí, je odníma-
telná a lze ji odpojit od střechy (efekt verandy). 
Vstupní dveře. Velikost 4 se dvěma okny a ve-
likost 5 až 9 se třemi okny v přední stěně.
Boční stěny  jsou vybaveny 
síťovými/větracími okny a lze je zavřít pomocí
okenic z ražené fólie. Dveře v boční stěně se 
dají srolovat do strany. Přístavbu lze připevnit
doprava pomocí dvojitých kedrových lišt a 
boční stěna může zůstat jako příčka 
oddělující tyto prostory.

Střecha z tkaniny Trevira, s PVC zátěrem na 
obou stranách. Svařované střešní švy.

Vhodné i pro vozidla s aerodynamickým tvarem
střechy (Knaus, Bürstner, Eifelland atd.)

Zakryté zipy mají delší životnost, protože jsou 
chráněné proti UV záření a povětrnostním 
podmínkám.

Material: 100 % Polyester

Cestovní předstan Barcelona

Materiál: kompletně z kvalitní, z obou stran
povrstvené polyesterové tkaniny, odolné prot
počasí a omyvatelné.

Tyče: nejsou součástí balení, objednejte si je 
prosím zvlášť. Od vel. 5 doporučujeme 2 
výztužné tyče a 2 střešní tyče,

Obsah balení: stan, záclony na přední
stěnu, upínací materiál, obal na stan, kryty
podběhů kol a spodní krycí plachta.

velikost  obvodová délka  hmotnost  č.zboží
4 791 – 830 cm 28,3 kg 070/080 769,–
5 831 – 870 cm 29,2 kg 070/081 849,–
6 871 – 910 cm 31,5 kg 070/082 885,–
7 911 – 950 cm 32,8 kg 070/083 915,–
8 951 – 990 cm 34,5 kg 070/084 999,–
9 991 – 1030 cm 36,4 kg 070/085 1.019,–

Příslušenství

Informace

Další přídavné tyče najdete v hlavním katalogu.

Hliník ø 28 mm 
Ocel ø 25 mm 

610/059-1 222,50
610/058-1 173,50

Sada vypínacích popruhů 070/925 59,90
Spací kabina vel. 1 070/569 84,50
Spací kabina vel. 2 070/579 99,95
Spací kabina k přístavbě 070/569-1 74,50

Tyče předstanu

Boční přístavba Barcelona
Výklenek se samostatnými vstupními dveřmi 
s kulatým obloukem a větracím oknem. Pouze 
na přístavbu k předstanu Barcelona.
Rozměry (š x h x v): 120 × 240 × 190 cm

070/649 619,–
Sada vypínacích 
popruhů

070/925 59,90

Stabilita při nepříznivém
počasí a větru. Jistota je
jistota! Tento extrémně
robustní vypínací popruh
zajistí váš stan při silném
větru. Vypínací popruh
se připne po stranách přední stěny, aniž by 
zatěžoval postranní střešní tyče. Použitím 
přídavné pružiny se významně zmírní zatížení 
popruhů a stanu. Investice do bezpečnosti sta-
nu, která se vyplatí. Vypínací popruh je vhodný
pro všechny předstany značky Herzog s klipy.
Skládá se z:
3 kusů popruhu  cca 40 mm širokého, s 
přezkou; 3 pozinkovaných speciálních kolíků
cca 38 cm dlouhých; 3 spirálových pružin
cca 18 mm; napínacího poutka

 ø 
 s přezkou.

19Cestovní předstany2020
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od 1 029,–

Prestige – pro všechny, kteří chtějí víc..

cc vč. záclon v přední stěně
cc vč. tašky a krytů kol
cc vč. spodní krycí plachty

Výhody
Hloubka stanu: 240 cm
Materiál: 100% polyester s PVC 
zátěrem na obou stranách

20

Zeltkatalog_1.indd   20Zeltkatalog_1.indd   20 24.01.20   08:3524.01.20   08:35



Větrání ve střešním štítu zajišťuje optimální 
výměnu vzduchu spolu s větráním bočních stěn.

velikost  obvodová délka  hmotnost  č.zboží 
10 881 – 905 cm 29 kg 070/090 1.029,–
11 906 – 930 cm 30 kg 070/091 1.059,–
12 931 – 955 cm 31 kg 070/092 1.069,–
13 956 – 980 cm 32 kg 070/093 1.109,–
14 981 – 1005 cm 33 kg 070/094 1.119,–
15 1006 – 1030 cm 34 kg 070/095 1.149,–
16 1031 – 1055 cm 35 kg 070/096 1.179,–

Cestovní předstan Prestige

Příslušenství

Přední stěna  se skládá ze 4 částí, je odní-
matelná a srolovatelná do verandy. Okenní
segmenty s neprůhlednými PVC okenicemi. 
Vč. záclon v ladícím vzhledu, vchodové dve-
ře lze umístit vlevo nebo vpravo od středu.

Boční stěny odnímatelné. Síťové/fóliové ok-
no lze zavřít okenicemi z ražené fólie, která 
propouští světlo. Vždy jedny vstupní dveře.

Střecha je vyrobena z jednoho kusu, se 
zesílenými oky na tyče, střešní kedr SHS 
potažený tkaninou, svařovaný šev štítu a 
uzavíratelné větrací otvory štítu, hloubka 
stříšky nad vchodem 18 cm.

Materiál:stan je kompletně vyrobený z omy-
vatelné polyesterové tkaniny z obou stran 
povrstvené PVC.

Tyče (nejsou součástí balení): Tyče si prosím 
objednejte zvlášť. Doporučujeme navíc 2 
střešní tyče s hákem (610/043) a 2 výztužné 
tyče (610/044).

Obsah balení: stan, spodní kryty karavanu, 
kryty podběhů kol, upínací materiál, úložný 
vak a záclony na přední stěnu. Kedr SHS k 
upevnění bez vrtání.

7dílný předstan pro všechny, kteří chtějí víc. Vně položené sukno proti bahnu, lze napnout uvnitř, 
spojky na vypínací popruhy v přední stěně. Lze použít i jako sluneční střechu, protože boční 
stěny a přední stěna jsou odnímatelné. Zakryté zipy. Vhodné i pro vozy s aerodynamickým 
tvarem zadní části.

Celková ochrana pro ještě větší soukromíVariabilní vstupní dveře (vlevo nebo 
vpravo od středu)

Včetně záclon v přední 
stěně

Z vnější strany krycí 
plachta

Výztužné tyče 
Střešní tyč s hákem 
Sada vypínacích popruhů 
Frankana Freiko 

610/044 18,90
610/043 18,90

070/926 42,95
Spací kabina vel. 2 070/579 99,95

Tyče k předstanu Prestige

ø 25 mm ocel 610/069 145,–

Od velikosti 11 doporučujeme 2 střešní tyče
s hákem a 2 výztužné tyče.

Polyesterová tkanina s PVC zátěrem na 
obou stranách 

Výhody: absolutně těsnící, velmi snadné
čištění i úporných skvrn, absolutně odolná 
proti zahnívání, velmi vysoká odolnost proti 
roztržení; v závislosti na sérii se svařovaným 
švem střešního štítu
Nevýhody: neprodyšná, možnost konden-  

zace vody

Matné nebo vysoce lesklé lakování usnadňuje 
čištění.

Informace o materiálu

made in
germany
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od 999,–Předstan s příjemnou atmosférou

cc vč. záclon
vč. krytů kol a clon proti větru
variabilní boční díly

cc
cc

Výhody
Hloubka stanu: 240 cm
Materiál: PVC
a tkanina trailtex 

22
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Příslušenství
Standardní ocelové tyče
Tyče o ø 25 mm se systémem Grip Stop. Trub-
ka se aretuje jednoduchým stlačením dohroma-
dy a nepoškodí se. Manipulace je velmi jedno-
duchá. Rozměry ve sbaleném stavu: 17 × 119 
× 25 cm; hmotnost: 15,6 kg

Trailtex (Airtex, Light-Tex, Ten Cate All 
Season)

Výhody: lehký, podmíněně propustný pro
 vodní páru, odolný proti tlaku vody a vodo-
odpudivý, propouští světlo, snadné čištění.

Nevýhody: déle schne, možnost konden-
zace vody, nižší elasticita.

Material: PVC- und
trailtex-Gewebe

Cestovní předstan Lago

Přední stěna  a boční stěny odnímatelné. 
Přední stěnu lze rozdělit. Poloviny přední 
stěny jsou navzájem zaměnitelné. Přední 
stěna s vyrolovatelnými vstupními dveřmi a 
možností verandy. Okno přední stěny je 
uzavíratelné pomocí okenice na zip. Okno 
přední stěny se záclonkami. Zavěšení záclon 
pomocí kedru. Dutý lem na vodorovné tyče 
(tyče si případně objednejte zvlášť) pod okny 
v přední a boční stěně.

Boční stěny s velkými síťovými okny. Síťová -
okna lze uzavřít okenicí z ražené fólie se 
zipem. V obou bočních stěnách jsou vstupní 
dveře srolovatelné do strany. Pravá boční 
stěna s dvojitým rohovým krytem proti větru 
(vhodné pro aerodynamické karavany).

Střecha je vybavena SHS kedrem pro 
upevnění tyčí stanu bez vrtání (prvky Vario 
Clip lze objednat zvlášť). Trvalé odvětrávání 
ve štítu.

Materiál: Střecha a boční stěny z kvalitní 
polyesterové tkaniny, s PVC zátěrem na obou 
stranách, extrémně odolné proti roztržení, 
kompletně omyvatelné, snadná údržba. Přední
stěna vč okenic z tkaniny Trailtex. Tkanina 
Trailtex je lehká, průsvitná, prodyšná a 
omyvatelná.
Tyče nejsou součástí balení, objednejte si je 
prosím zvlášť.

Obsah balení: stan, úložná taška, záclonky, 
kryty podběhů kol, spodní krycí plachta 
karavanu, napínací materiál.

Tento atraktivní 5dílný model dokáže splnit všechna vaše přání ohledně vybavení a pohodlí. 
Okenice v přední stěně chrání před zvědavými pohledy. Vyztužení přední stěny umožňuje 
bezpečné vypnutí i za bouřky.

Absolutní soukromí

Střešní kedr SHS Včetně záclon

Lze používat jako sluneční střechuVariabilní vstupní dveře

velikost  obvodová délka  hmotnost  č.zboží
12 881 – 910 cm 26 kg 070/110 999,–
13 911 – 940 cm 27 kg 070/111 1.039,–
14 941 – 970 cm 28 kg 070/112 1.075,–
15 971 – 1000 cm 29 kg 070/113 1.099,–
16 1001 – 1030 cm 30 kg 070/114 1.140,–

610/063 169,–

Stanová tyč s oky 
Střešní tyč s hákem 
Výztužná tyč 
Sada vypínacích popruhů 
Frankana Freiko

610/021 16,95
610/043 18,90
610/044 18,90

070/926 42,95

Informace o materiálu
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od 1 059,–
Vysoká funkčnost a skvělé vybavení!

cc včetně záclon
odnímatelné přední & boční stěny
včetně zakrytí kol & ochrany proti větru

cc
cc

Výhody Hloubka: 240 cm 
Materiál: PVC a 
tkanina Trailtex

24
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Cestovní předstan Bodensee

Přední stěnu  lze rozdělit a z poloviny složit 
verandu, verandová tyč (volitelná).

Přední stěna a boční stěny  mají
vchodové dveře a jsou odnímatelné. Okna
v přední a boční stěně jsou vybavena záclon-
kami. Roh Vario k vyrovnání sešikmení.

Střecha  s uzavíratelným odvětráváním ve 
štítu a dutými lemy ve stříšce nad vchodem
na střešní tyče.

Materiál: Střecha z polyesteru s oboustranným
zátěrem (PVC), přední stěna a boční stěny

z tkaniny Airtex, ochrana proti cákancům a 
sukno proti bahnu z polyesteru z oboustran-
ným PVC zátěrem.

Tyče: nejsou součástí balení, objednejte si 
je prosím zvlášť.

Obsah balení: stan, úložný vak, napínací 
materiál, kryt podběhu kol a krycí plachta 
podlahy (rovné), záclonky, podstavec No-
Screw, návod k montáži.

Model Bodensee je skvělý cestovní stan. Díky vysoké funkčnosti a skvělému vybavení si svou 
příští dovolenou dokonale vychutnáte. 4 možnosti vchodu v přední stěně, funkce verandy, 
okna Air Vent a vyztužení pro dlouhodobé kempování (venkovní sukno proti bahnu 15 cm, vnitřní 
sukno proti bahnu 35 cm) jsou jen 4 z mnoha skvělých vlastností. Připočtěte k tomu ještě skvělý 
vzhled a 3letou záruku: přejeme příjemnou zábavu!

velikost obvodová délka hmotnost č.zboží
05 841 – 875 cm 22 kg 075/001 1.059,–
06 876 – 910 cm 23 kg 075/002 1.099,–
07 911 – 945 cm 24 kg 075/003 1.149,–
08 946 – 980 cm 25 kg 075/004 1.199,–
09 981 – 1015 cm 26 kg 075/005 1.249,–
10 1016 – 1050 cm 27 kg 075/006 1.309,–
11 1051 – 1085 cm 28 kg 075/007 1.359,–
12 1086 – 1120 cm 29,5 kg 075/008 1.399,–
13 1121 – 1155 cm 31 kg 075/009 1.469,–
14 1156 – 1191 cm 32,5 kg 075/010 1.529,–
15 1192 – 1227 cm 35 kg 075/011 1.629,–

Příslušenství
Tyče dle výběru: 25 mm ocel nebo 28 mm 
hliník s napínacícm systémem PowerGrip.
Od velikosti 7 doporučujeme 2 střešní tyče s 
hákem navíc a 2 výztužné tyče navíc.

Univerzální
tyče k markýze

Perfektní ochrana před sluncem. Vyberte si 
z našeho sortimentu vhodnou okenní markýzu 
na okno vašeho karavanu. Jednobarevné ne-
bo s pruhovaným vzorem, který se hodí k na-
šim předstanům. Prosím vyberte si vhodný
materiál a velikost.

Okenní markýza Shadow 

Ocelové tyče ø 25 mm 610/069 145,–
Hliníkové tyče ø 28 mm 610/069-1 217,50

071/009 69,–

Univerzální tyče k markýze 610/030 42,50

Mezikus se
zásuvným dílem 610/052 14,25

uzavíratelné odvětrávání ve štítu tyče (nejsou součástí balení)

Ke všem markýzám doporučujeme hliníkové
tyče (č. zboží: 610/030) s příchytkami
k upevnění.

made in
germany
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549,–

cc speciálně pro Hymer Eriba Touring
malé rozměry ve sbaleném stavu
velká okna
včetně sluneční střechy 

cc
cc 
cc

Výhody

Hloubka: 240 cm
Materiál: 100% polyester

Rychlé postavení

26
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Material: 100 % Polyester

Cestovní předstan Flex Hymer Eriba

Přední stěna je odnímatelná, má zaoblený 
vchod a dvě velká okna. Pevná sluneční 
střecha s bočními stěnami a okny.

Boční stěny mají velká okna, která zajišťují
příjemnou atmosféru a jsou vyrobena vždy z
poloviny ze síťovinové tkaniny a z poloviny z
průhledné okenní fólie.
Materiál: 185T polyester.

Tyče: stabilitu zajišťuje sklolaminát ø 12,7 mm
a ocel ø 19 mm.

Obsah balení: stan, tyče, upínací materiál, 
obal na stan.

Velké vstupní dveře po stranách. Připojení ke karavanu.

Speciální předstan ke karavanu Hymer Eriba Touring – Familia (PAN/TRITON/TROLL). Hlavními
přednostmi tohoto předstanu jsou malé rozměry ve sbaleném stavu a rychlé sestavení. Velká 
okna zajišťují optimální prosvětlení a v případě potřeby je lze zavřít tmavými okenicemi na zip.

Cestovní stan Flex Hymer Eriba Pan/Familia Cestovní předstan Flex Hymer Eriba Triton Cestovní předstan Flex Hymer Eriba Troll
Rozměry (š x h x v): 350 × 340 × 235 cm;
Rozměry ve sbaleném stavu: ø 30 × 80 cm;
Hmotnost: 23,8 kg

Rozměry (š x h x v): 400 × 340 × 235 cm;
Rozměry ve sbaleném stavu: ø 35 × 80 cm; 
Hmotnost: 24 kg

Rozměry (š x h x v): 450 × 340 × 235 cm; 
Rozměry ve sbaleném stavu: ø 35 × 80 cm; 
Hmotnost: 24,4 kg072/395 549,– 072/396 549,– 072/397 549,–

240 cm 100 cm

50 cm

35
0 

cm

240 cm

50 cm

4
0

0 
cm

240 cm 100 cm

50 cm
45

0 
cm

Příslušenství

Ať už potřebujete skládací lopatu, vytahovák 
kolíků, plastové kladivo nebo kolíky, toto 
příslušenství a mnoho dalšího najdete v našem
hlavním katalogu nebo online 
na www.frankanafreiko.de

Ideální na váš vůz Hymer Eriba.
100 cm3000 mm

27Cestovní předstany2020
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Plný komfort pro celou rodinu.

Hloubka: 250 cm
Materiál: 100% polyester

cc efekt verandy
plně integrovaný nafukovací stan
snadné a rychlé postavení

cc
cc

Výhody

od 1 899,–

28
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Příslušenství
Cestovní předstan Pluto

Přední stěna  s panoramatickým oknem 
zajišťuje v předstanu dostatek světla. Okna se 
síťovou vsadkou proti hmyzu lze také použít 
jako dveře nebo kompletně vyrolovat, aby 
předstan sloužil jako veranda.

Boční stěny  s průhlednými okny, síťkou proti 
hmyzu a bočními dveřmi lze umístit vlevo i 
vpravo.

Materiál:Celý stan je vyrobený ze speciálního 
materiálu HydroTech®. Z obou stran je povrstvený
speciálním PU zátěrem odolným proti UV záření, 
který chrání proti nepříznivým vlivům počasí.

Plně integrovaný předstan se systémem Advanced Air System® (AAS) je ideálním společníkem 
všech sezónních kempařů. Vzduchové komory se naplní vzduchem z jediného bodu, takže 
předstan snadněji a rychleji postavíte. Kromě toho má předstan i trvalou ventilaci a reflexní 
napínací popruhy. Vnitřní zatemnění oken je vybaveno zipy. Stěna předstanu na straně spoje
s karavanem je vybavena rohy Vario, které umožňují lepší upevnění předstanu.

Tyče: Advanced Air System® (AAS)

Obsah balení:stan, Airtube, síťka proti hmyzu, 
upínací materiál, spodní kryt karavanu a kryt 
podběhů kol, pumpička s přetlakovým ventilem, 
obal na stan

24
0 

– 
25

5

útulný vnitřní prostorvelké boční dveře

Cestovní stan Pluto s panoramatickými okny

Material: 100 % Polyester

velikost obvodová délka hmotnost č.zboží
8945 – 980 cm 39 kg 075/225 1.899,–

9 981 – 1015 cm 40 kg 075/226 1.999,–
10 1016 – 1050 cm 41 kg 075/227 2.049,–
11 1051 – 1085 cm 42 kg 075/422 2.099,–

Distanční díl k vyrovnání nerovností v přírodě. 
Rozměry (ø x v): 16 × 3 cm; obsah balení: 4 ks;
hmotnost: 2,3 kg

075/464 99,–

075/463 9,95

Elektrická pumpička

Distanční sada

Snadné vyrovnání 
nerovností

Už nikdy nebudete muset pumpovat ručně, 
elektrický kompresor s 12V přípojkou a ukaza-
telem tlaku váš stan nafoukne obratem ruky. Je 
vybavený digitálním manometrem a ukazatelem
tlaku v PSI nebo barech. Rozměry (š x h x v): 
27 × 17 × 19 cm; hmotnost: 2,3 kg

99,–

9,95

29Cestovní předstany2020
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Flexibilně rozšířitelný 
prostor pro celou rodinu.

rychle postavený díky Airtube

Hloubka: 240 cm
Materiál: polyester KlimaTex

cc plně integrovaný předstan
lze rozšířit
efekt verandy

cc
cc

Výhody

od 1 399,–

30
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Příslušenství

075/345 499,– 075/347 27,95

075/346 249,–

Přední stěna ze 2 částí, kompletně 
odnímatelná, s efektem verandy. Vlevo i 
vpravo jedny dveře. Okna s průhlednou fólií. 
Horní odvětrávání.

Boční stěny jsou kompletně odnímatelné a 
mají dveře. Síťová okna lze zavřít průhlednou 
okenicí se zipy.

Střecha je zaoblená, a díky tomu stabilnější.

vel. rozměr (š x h) hmotnost č.zboží
9 455 × 220 cm 3,4 kg 075/334 429,–
10 480 × 220 cm 3,6 kg 075/335 445,–
11 505 × 220 cm 3,7 kg 075/336 469,–
12 530 × 220 cm 3,9 kg 075/337 489,–
13 555 × 220 cm 4,1 kg 075/338 499,–
14 580 × 220 cm 4,3 kg 075/339 525,–
15 605 × 220 cm 4,5 kg 075/340 539,–
16 630 × 220 cm 4,7 kg 075/341 559,–
17 655 × 220 cm 4,9 kg 075/342 575,–
18 680 × 220 cm 5,1 kg 075/343 590,–
19 680 × 220 cm 5,3 kg 075/344 599,–

Materiál:Střecha a boční stěny z extra pevné 
polyesterové tkaniny KlimaTex s PU zátěrem.

Tyče:  Airtube.

Obsah balení: stan s nafukovacími trubicemi,
záclony, clona proti větru, upínací materiál a
taška na přenášení.

Sluneční střecha Octavia Air

Přístavba Octavia Air

Elektrická pumpička 
De Luxe

Vypínací popruh Safe Lock

Rozšiřte svůj cestovní předstan Octavia Air o 
sluneční střechu a zajistěte si tak ještě více 
místa ve stínu nebo v suchu, pokud prší. 
K předstanu ji připevníte plastovým spojova-
cím profilem. Hliníkové tyče jsou součástí 
balení. Materiál: TenCate All Season 70% PES
a 30% PVA s vnějším povrstvením.

Rozšiřte svůj cestovní předstan Octavia Air
přístavbou, díky které získáte ještě více úlož-
ného prostoru. Snadné a stabilní upevnění 
pomocí zipu. Rozměry (š x h x v): 220 × 150 
× 185 cm; rozměry ve sbaleném stavu: 61 × 
24 × 22 cm; hmotnost: 7 kg

Automatický vypínač pro přede-
psaný tlak. Vhodná pro 230 V, 12 V 
DC i provoz na baterie. Rozměry 
(š x h x v): 17,2 × 28,2 × 15,4 cm;
hmotnost: 6,5 kg

Pro všechny předstany a sluneční střechy Star-
Camp a Dorema, které jsou vybaveny přísluš-
nými zásuvnými přezkami. Obsah balení: 2 
kolíky (38 cm), 2 pružiny a 2 nastavitelné
popruhy. Obsah: 2 ks

Plně integrovaný předstan se vzduchovými trubicemi v moderním zaobleném tvaru se bude v
kempu skvěle vyjímat a bude senzací pro každého, kdo půjde kolem. V tomto nezvykle stabilním,
extrémně rychle postaveném předstanu, který dokonale pasuje ke tvaru karavanu, zaplesá srdce
každého kempaře. S tímto předstanem si dovolenou začnete vychutnávat už při stavbě stanu.
Model Octavia Air lze volitelně rozšířit sluneční střechou a přístavbou.

10.000 mm
Cestovní předstan Octavia Air

Material: KlimaTex Polyester

Vytvořte si  
před předstanem suché místo.

Ideální doplněk modelu Octavia Air

velikost  obvodová délka  hmotnost  č.zboží
9 850 – 875 cm 30 kg 075/323 1.399,–

10 875 – 900 cm 32 kg 075/324 1.499,–
11 900 – 925 cm 33,4 kg 075/325 1.549,–
12 925 – 950 cm 34,7 kg 075/326 1.624,–
13 950 – 975 cm 36 kg 075/327 1.699,–
14 975 – 1000 cm 37,7 kg 075/328 1.799,–
15 1000 – 1025 cm 39,1 kg 075/329 1.879,–
16 1025 – 1050 cm 40,6 kg 075/330 1.949,–
17 1050 – 1075 cm 42 kg 075/331 1.999,–
18 1075 – 1100 cm 43,4 kg 075/332 2.069,–
19 1100 – 1125 cm 45 kg 075/333 2.139,–
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Zeltkatalog_1.indd   31Zeltkatalog_1.indd   31 24.01.20   08:3524.01.20   08:35



od 1 369,–Náš stan pro náročné sezónní 
nebo celoroční kempaře.

cc vč. záclonek v přední stěně
cc možnost verandy
cc vč. tašky, krytů kol a spodního krytu

Výhody Hloubka: 240 cm
Materiál: 100% polyester 
s PVC zátěrem na obou
stranách

32
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velikost  obvodová délka  hmotnost  č.zboží
09 856 – 880 cm 35 kg 070/210 1.369,–
10 881 – 905 cm 36 kg 070/211 1.399,–
11 906 – 930 cm 37 kg 070/212 1.449,–
12 931 – 955 cm 38 kg 070/213 1.489,–
13 956 – 980 cm 39 kg 070/214 1.499,–
14 981 – 1005 cm 40 kg 070/215 1.529,–
15 1006 – 1030 cm 41 kg 070/216 1.569,–
16 1031 – 1055 cm 42 kg 070/217 1.589,–
17 1056 – 1080 cm 43 kg 070/218 1.609,–

Celoroční předstan Rhön DC

Přední stěna  se skládá ze 4 částí. Každou 
část lze jednotlivě odendat. Možnost verandy.
Všechna okna lze zavřít okenicemi. Dveře 
přední stěny lze umístit vlevo nebo vpravo od
středu. Vyrolovatelné dveře. Pod okny suchý 
zip.

Boční stěny  jsou odnímatelné, v každé stěně 
jsou jedny dveře. Okna ze síťoviny s 
průhlednou fólií a okenicí. Pod okny suchý zip.

Střecha bez sesazovacího švu. Zakryté 
větrací otvory ve štítu se svařeným štítovým 
švem a kedrem na okap, přesah střechy 
18 cm.

Materiál: přední stěna, boční stěny a
střecha z omyvatelné plachtoviny s PVC
zátěrem.

Tyče: nejsou součástí balení, objednejte si je 
prosím zvlášť!

Obsah balení: stan, obal na stan, upínací 
materiál, taška s příslušenstvím, záclonky na 
přední stěnu, spodní krycí plachta karavanu a 
kryty podběhů kol z plachtoviny. Kedr SHS k 
upevnění bez vrtání.

Náš předstan kompletně z PVC pro náročné dlouhodobé a sezónní kempaře i pro všechny, 
kterým záleží na kvalitě a pohodlí. Okenice po celém obvodu z plachtoviny. Těžké a zakryté zipy. 
Dvojitá záclonová lišta a záclony s kolečkovým zavěšením a dvojité sukno proti bahnu. Kapsy v 
dutém lemu ve stříšce nad vchodem. Suché zipy pro stabilitu stanu při bouřce. Vhodné i pro 
vozidla s aerodynamickým tvarem střechy (Knaus, Bürstner, Eifelland atd.)

zakryté větrací otvory štítuvčetně záclonek na přední stěně

Příslušenství

Tyče Rhön DC
Tyče Power Grip - vždy 5 střešních a opěrných
tyčí.
Ocelové tyče ø 25 mm 610/060 240,–

Sada vypínacích popruhů Frankana 
Freiko

070/926 42,95

Napnutí prostřednictvím 
stabilní tažné pružiny, která 
reguluje napnutí popruhu,
zatímco železný kolík dodává
potřebnou stabilitu. U bouř-
kových střech bez přesahu se
oko napínacího popruhu pře-
táhne přes trn stanové tyče.
Délka: 280 cm; 100% 
polyester.

Obsah sady: 2 popruhy s očky,
2 odlehčovací pružiny, přezky, ochrana proti 
tření a 2 kolíky.
Vhodné pro modely: Lux, Prestige, Jubilee, 
Lago, Rhön DC a Feldberg

Záclonky na boční stěnu
Zkrášlete si své prázdninové obydlí atraktiv-
ními záclonkami a vytvořte si útulnou
atmosféru úplně jako doma. Ochrání
vás i před zvědavými pohledy. V balení
jsou 4 záclonky.

Záclonky na boční stěnu 
Okenní markýza Rhön 

070/409 66,50
071/004 69,–

Pro větší soukromí

made in
germany
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s přišitým klipem na vypínací popruh

cc včetně záclon
možnost verandy
integrovaná lišta na popruh

cc
cc

Výhody
Hloubka stanu: 240 cm / 
280 cm Materiál: 100% 
polyester s PVC zátěrem 

od 1 729,–
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Všechna okna lze zavřít okenicemi.

Boční části jsou dvoudílné a navzájem 
vyměnitelné

5 našitých klipů na vypínací popruhy Stěny stanu lze složit a využívat stan jako 
verandu

Ideální předstan pro všechny celoroční kempaře. Pod všemi okny jsou zvenku lišty na vypínací 
popruhy a na vnitřní straně duté lemy. Okna se záclonkami. Všechny okenice mají clonu a lze je 
zavřít zipem.
Stan má 3 střešní kanály, speciální kedr na instalaci stabilizačního podstavce bez vrtání (není 
součástí balení) a postranní kedr na okap. Díky rohu Vario může předstan optimálně přiléhat k 
vašemu karavanu. Dvojité sukno proti bahnu s kedrem přišitým mezi dvěma vrstvami umožňuje 
podle libosti posunovat upínací háky. 

Padne jako ulitý!
Hloubka stanu: 240 cm

Hloubka stanu: 280 cm

Přední stěna 4dílná, od velikosti 11 6dílná, 
všechny díly jsou navzájem vyměnitelné. Lze 
složit do verandy. Vchod lze vyrolovat nahoru, 
se dvěma zipy navíc pro normální šířku dveří 
(80 cm). Vertikální suché zipy. Uzavíratelné 
horní odvětrávání. 

Boční stěny  2dílné, všechny díly jsou navzájem
vyměnitelné (1 x dveře, 3 x okno), 1/2 okna ze 
síťoviny, 1/2 fólie, přes ní tmavý kryt. 
Možnost verandy. Vertikální suché zipy. 

Střecha  se 3 střešními kanály k připevnění
střešních tyčí suchým zipem. Duté lemy ve 
stříšce nad vchodem k vložení vypínacích tyč
stříšky.

.

Materiál: Střecha, boční a přední stěna a
sukno proti bahnu z PVC.

Tyče: ocelové tyče ø 32 mm:
 5 střešních tyčí, 5 stavěcích tyčí, tyče na 
stříšku nad vchodem. 

Obsah balení: stan, tyče, záclony, kryty kol,
spodní krycí plachta, napínací materiál, taška.

Celoroční předstan Grönland

velikost  obvodová délka  hmotnost  č.zboží
07 911 – 945 cm 76 kg 075/391 1.919,–
07,5 930 – 964 cm 77 kg 075/392 1.929,–
08 946 – 980 cm 78 kg 075/393 1.939,–
08,5 965 – 999 cm 79 kg 075/394 1.949,–
09 981 – 1015 cm 80 kg 075/395 1.969,–
09,5 1000 – 1034 cm 81 kg 075/396 1.979,–
10 1016 – 1050 cm 82 kg 075/397 1.989,–
11 1051 – 1085 cm 84 kg 075/398 2.019,–
12 1086 – 1120 cm 86 kg 075/399 2.039,–

velikost  obvodová délka  hmotnost  č.zboží
07 911 – 945 cm 74 kg 075/382 1.729,–
07,5 930 – 964 cm 75 kg 075/383 1.739,–
08 946 – 980 cm 76 kg 075/384 1.749,–
08,5 965 – 999 cm 77 kg 075/385 1.759,–
09 981 – 1015 cm 78 kg 075/386 1.779,–
09,5 1000 – 1034 cm 79 kg 075/387 1.789,–
10 1016 – 1050 cm 80 kg 075/388 1.799,–
11 1051 – 1085 cm 82 kg 075/389 1.829,–
12 1086 – 1120 cm 84 kg 075/390 1.849,–

35Celoroční předstany2020
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od 1 799,–Náš trhák na 
dlouhodobé kempování!

cc vč. záclonek na přední stěnu 
vč. tyčí a obalu na stan
vč. krytů kol/spodní části karavanu 

cc
cc

Výhody
Hloubka: 240 cm
Materiál: 100% polyester s PVC
zátěrem na obou stranách

36
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velikost  obvodová délka  hmotnost  č.zboží 
09 856 – 880 cm 72 kg 070/161 1.799,–
10 881 – 905 cm 73 kg 070/162 1.819,–
11 906 – 930 cm 74 kg 070/163 1.859,–
12 931 – 955 cm 75 kg 070/164 1.889,–
13 956 – 980 cm 76 kg 070/165 1.899,–
14 981 – 1005 cm 77 kg 070/166 1.919,–
15 1006 – 1030 cm 78 kg 070/167 1.949,–
16 1031 – 1055 cm 79 kg 070/168 1.969,–
17 1056 – 1080 cm 80 kg 070/169 1.979,–
18 1081 – 1105 cm 86 kg 070/170 1.999,–
19 1106 – 1130 cm 87 kg 070/171 2.099,–

Celoroční předstan Feldberg DC

Přední stěna  se skládá ze 4 částí, je odní-
matelná a srolovatelná do verandy. Vyrolo-
vatelné dveře. S poutkem na vypínací po-
pruhy uvnitř, lištou na vypínací popruhy 
zvenku a zakrytými zipy. Vnější okenice z 
plachtoviny.
Boční stěny kompletně odnímatelné. 
Síťová/fóliová okna a fóliovou okenicí a vnější 
okenicí z plachtoviny. Dveře se dají srolovat do 
strany. Se zakrytými zipy.
Střecha je vyrobená z jednoho kusu. Střešní
kedr s vrstvou tkaniny (na systém SHS). 
Svařovaný šev štítu, zesílená očka a zakryté 
větrání štítu. Sponky v dutém lemu ve stříšce
nad vchodem. Přesah střechy 30 cm po 
celém obvodu.

Materiál:Přední stěna, boční stěny a střecha 
z omyvatelné PVC plachtoviny, která se snad-
no udržuje.

Tyče: ocelové tyče ø 25 mm: 5 střešních
tyčí, 5 opěrných tyčí, vybavení na přesah
střechy.

Obsah balení: stan, tyče, spodní kryt karavanu
a kryt podběhů kol z plachtoviny, záclony na 
přední stěnu, napínací materiál, úložný vak. 
Kedr SHS k upevnění bez vrtání.

7dílný předstan ideální na dlouhodobé kempování s bohatým vybavením a vynikajícím zpracová-
ním Plachtovina je omyvatelná a velmi snadno se udržuje. Tento předstan z kolekce stanů 
Frankana Freiko je superfunkční a má promyšlené vybavení.

Kompletně uzavřený

Llišta na vypínací popruhy proti bouřceVětrání štítu, které lze zakrýt

Příslušenství

Střešní tyč s hákem 
Výztužná tyč 

610/113 21,90
610/044 18,90

Sada vypínacích popruhů Frankana 
Freiko

070/926 42,95

Napnutí stabilní 
tažnou pružinou, 
která reguluje napnutí
popruhu, nezbytnou 
stabilitu zajišťuje
železný kolík. U
střech proti bouřce 
bez přesahu
se oko popruhu
natáhne přes trn
stanových
tyčí. Délka: 280 cm;
100% polyester.
Obsah sady: 2 popruhy s očky, 2 odlehčovací 

-pružiny, přezky, ochrana proti tření a 2 kolíky.
Vhodné pro modely: Lux, Prestige, Jubilee, 
Lago, Rhön DC und Feldberg.

Od velikosti 17 doporučujeme 2 střešní tyče s 
hákem navíc (610/113) a 2 stavěcí tyče k vy-
ztužení stanové konstrukce (610/044).

made in
germany
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od 1 849,–

Materiál: 100% PVC

cc celoroční, samostatně stojící stan
dvojité sukno proti bahnu
včetně záclon

cc
cc 

Výhody

Hloubka: 250 cm

Pro všechny, kteří chtějí zůstat déle!

Samostatně stojící!

38
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Předstan Allgäu

Přední stěna 2dílná, oba díly lze vzájemně 
zaměňovat. Rolovací vstupní dveře. Vertikální 
suché zipy umožňují další fixaci tyčí a také 
rychlé otevírání a zavírání.

Boční stěny lze vzájemně zaměňovat a mají 
uzavíratelné otvory na trvalé odvětrávání 
nahoře. Jeden boční díl s velkým síťovým 
oknem s průhledným krytem a okenicí z PVC. 
Druhý boční díl s dveřmi srolovatelnými do 
strany, sítí, průhlednou fólií a okenicí z PVC.

Zadní stěna se skládá ze dvou dílů, na které 
lze pomocí zipu připevnit patky.

z pěnové hmoty. Výška zadní stěny může 
být 235 - 250 cm.

Tyče (součástí balení): ocelové, ø 32 mm  
(5 střešních tyčí, 8 vertikálních tyčí, tyče na 
stříšku nad vchod).

Obsah balení: Stan s 6 již namontovanými 
klipy proti bouřce (vypínací popruhy proti 
bouřce jsou k dostání zvlášť), napínací 
materiál, tyče, záclonky s kolečkovým 
zavěšením.

Tento samostatně stojící předstan odolný proti nepřízni počasí je kompletně vyrobený z PVC. 
Dvojité sukno proti bahnu se všitým kedrem umožňuje podle libosti posunout speciální napínací 
háky. Duté lemy ve stříšce nad vchodem a uvnitř pod okny umožňují spolu s lištami na vypínací 
popruhy proti bouřce pod všemi okny venku montáž přídavných tyčí (proti bouřce). Všechny 
okenice je možné zavřít zipem. 3stranný přesah střechy, cca 25 cm a 40 cm široká přesahující 
lamela po celé délce střechy směrem ke stěně vozu.

pro větší soukromívariabilní vchod velkorysý obytný prostor
úplně samostatně stojící!

bezpečnější  při silném větru!

velikost  rozměry (š x h)  hmotnost  č.zboží
450 450 × 250 cm 110 kg 075/136 1.849,–
500 500 × 250 cm 115 kg 075/137 1.979,–
550 550 × 250 cm 120 kg 075/138 2.199,–
600 600 × 250 cm 130 kg 075/139 2.349,–

Příslušenství

070/927 24,95

Speciální sada popruhů k
našim předstanům Garmisch
a Allgäu, které jsou vybaveny
 příslušnými poutky (vlevo/
vpravo na přední stěně a vpředu na bočních 
stěnách).
Sada se skládá vždy ze dvou těžkých látkových 
popruhů, spirálových pružin a robustních kolíků 
k ukotvení. Díky této sadě zůstane stan pevně 
ukotvený i při silném větru. Spirálové pružiny 
vyrovnávají pohyby a šetrně tak chrání povrch 
stanu a tyče.

Sada vypínacích 
popruhů proti bouřce
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malou hloubku stanu a s ní související strmou
střechu, po které může sníh snadno 
sklouznout dolů.
Správný výběr klasického tyčového stanu, 
nafukovacího předstanu nebo i předstanu k 
dodávce je základem vydařené dovolené.

Částečné stany
Nafukovací částečné stany

Částečné stany s tyčemi
Částečný stan s tyčemi vám klasickým 
způsobem zvětší obytný prostor vašeho 
obytného vozu nebo karavanu. Tyče jsou 
stabilní a robustní, jsou vyrobeny v závislosti 
na typu stanu z oceli, hliníku, skleněných 
vláken Duratec nebo jiných materiálů jako 
např. karbonu.

Pomocí nafukovacího předstanu můžete 
vytvořit více místa obratem ruky.
Užijte si dovolenou hned od začátku se 
snadno nafouknutelným předstanem. Tyto 
předstany rychle vytvoří další prostor, 
perfektně pasují na váš karavan, a díky tomu 
jsou nepostradatelným společníkem při 
okružních cestách. Velký výběr velikostí, stylů 
a materiálů dopřeje každému maximální 
možný komfort – a to za každého počasí.

Vega Sienna

Částečné předstany nepokrývají celou délku 
karavanu. Díky tomu nezávisí na obvodové 
délce karavanu. Je třeba dát pozor na okna a 
otvory.
Stejně jako u stanů přes celou délku vozu se 
tyto předstany ke karavanu postaví tak, že se 
stanový kedr zasune do kedrové lišty na 
střeše a případně doleva nebo doprava.
Částečné předstany jsou v každém případě
mnohem variabilnější, protože pasují na různá
vozidla a lze je namontovat jak doprostřed,
tak i doprava nebo doleva.
Částečné stany jsou optimálně uzpůsobeny 
účelu využití, ať už na krátké cesty nebo zimní
kempování. Kempaři oceňují rychlé sestavení 
a zimní kempaři velmi výhodnou

Variabilní obytný prostor 
na dovolené!

Dokonalý doplněk k vašemu karavanu!
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Včetně tyčí a záclon.

Rádi kempujete v zimě a potřebujete využívat vstupní prostor na zimní sportovní výbavu? Pak 
pro vás máme s naším modelem Tessin přesně to pravé. Robustní materiály a dobré zpracování 
vás jednoduše nadchnou. Těšte se na svou příští lyžařskou dovolenou. Střecha, přední stěna a 
boční stěny jsou z omyvatelné polyesterové tkaniny se zátěrem na obou stranách. Zadní výška 
stanu je nastavitelná pomocí napínacích gum.

velikost  rozměry (š x h)  hmotnost  č.zboží
200 200 × 150 cm 19 kg 075/030 449,–
225 225 × 180 cm 21 kg 075/031 509,–
275 275 × 180 cm 23 kg 075/032 549,–

od 449,–

Přední stěna a boční stěny mají z vnější 
strany sukno proti bahnu s očky na důležitých 
místech. Boční vchod s vysokým obloukovým 
zipem.
Přední stěna s velkým oknem a záclonou.
Napínací trojúhelník je zapracovaný v přední 
stěně.

Materiál: 100% polyester.

Obsah balení: stan, ocelové tyče ø 25 mm, 
přítlačné kroužky, úložný vak, přítlačné tyče 
a přítlačné polštářky, napínací materiál, 
záclonky, podstavec No-Screw, návod  
k montáži.

Celoroční částečný stan Tessin

Hloubka: 150/180 cmMateriál: 100% polyester

vč. přítlačných tyčí a polstrování

made in
germany

Montážní výška: 235 – 255 cm
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Exkluzivně u nás!

Přední stěna  s oknem, rolovací.

Boční stěny s okny a okenicemi. Z obou 
stran síťované dveře.

Materiál: polyesterová tkanina Weathertex 
s PU zátěrem. 

Tyče: Airtube.

Obsah balení: stan, Airtube, pumpička, 
napínací materiál, obal na stan..

4000 mm

Vnitřní nebesa
Quick'n Easy
Vnitřní nebesa vytvoří ve vašem částečném 
stanu Quick'n Easy Air příjemnou atmosféru
a zároveň sníží kondenzaci vody.

Příslušenství
Díky centrálnímu nafukovacímu ventilu stan postavíte neuvěřitelně rychle a pohodlně a pomocí 
přídavných sloupů můžete ještě zvýšit jeho stabilitu. Rozmanité funkce nabízí mnoho možností 
využití. Mimořádně malé rozměry sbaleného stanu a skvělá výbava umožňují optimální využití na 
krátkou dovolenou nebo víkendový výlet. Stabilitou ve větru a nepříznivém počasí budete navíc 
vždy nadšeni.

Částečný stan Quick'n Easy Air

Montážní výška: 230 – 250 cm  Materiál: 100% polyester  Hloubka: 240 cm

velikost  rozměry (š x h)  hmotnost  č.zboží 
225 225 × 240 cm 9 kg 075/180 259,–
265 265 × 240 cm 11 kg 075/181 299,–
325 325 × 240 cm 13 kg 075/182 389,–

velikost  č.zboží
225 075/189 15,50
265 075/190 21,50
325 075/191 26,50

Sada přítlačných tyčí 
Střešní tyč s nafukovací 
trubicí

075/192 25,90

075/188 26,95

Pro příjemnou 
atmosféru!

Výhody
cc vodní sloupec 4000 mm

systém nafukovacích trubic
rychleschnoucí materiál

cc
cc

od 259,–
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Model Sienna je lehký částečný předstan k při-
pevnění ke karavanu. Má jen jednu zahnutou tyč, 
a proto se velmi snadno a rychle postaví. Všech-
ny stěny lze díky zipu kompletně odendat, abyste
mohli předstan využívat i jako sluneční střechu. 
Všechna okna mají průhlednou fólii a zatemnění. 
Pevná stříška nad vchodem chrání před deštěm 
a stíní. Ideální stan na víkendové výlety a krátké 
dovolené.
Délka kedru: 250 cm, ø 7 mm

Přední stěna odnímatelná, se dvěma okny, 
-jedněmi vchodovými dveřmi a stříškou nad 

vchodem.

Boční stěny odnímatelné s oknem.

Materiál:100% PES polyester s polyuretano-
vým zátěrem. 075/034 325,–

Materiál: 100% PES polyester s polyuretanovým 
zátěrem; rozměry (š x h x v): 350 × 250 × 240 cm;
rozměry ve sbaleném stavu: ø 25 × 70 cm; 
hmotnost: 9,95 kg

3000 mm

snadné sestavení

Předstan Sienna

325,–

Příslušenství

Doporučené příslušenství k modelu Sienna:

1 | Koberec do předstanu Arisol 350 x 250 cm 
šedý (č.zboží 610/735)
K upevnění koberce vám mohou pomoci 
naše upevňovací klipy (č.zboží 610/896). 
Tento 6dílný balíček se hodí na měkký 
podklad.
Další možností upevnění koberce, aniž byste
ho museli perforovat, je 4dílná sada Peggy 
Peg (č.zboží 610/127). S ní koberec pevně 
připevníte v rozích.

2 |

 

3 |

1 2 3

Tyče:  ø 12,7 mm GFK, ø 19 mm ocel.

Obsah balení:stan, tyče ø 12,7 mm GFK a
 ø 19 mm ocel, upínací materiál, taška.

Montážní výška: 240 – 255 cm  Materiál: 100% polyester  Hloubka: 250 cm

43Částečné předstany2020
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Stan s jedinečnou atmosférou

cc snadné a rychlé postavení
panoramatická okna
trvalá ventilace

cc
cc

Výhody
Hloubka stanu: 250 cm 
Materiál: 100% polyester

od 999,–

44
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Přístavba Air Annex
Univerzální přístavba pasuje ke všem před-
stanům série Premium a lze ji využít jako další
úložný prostor nebo místo na spaní. Přístavbu 
lze postavit doprava i doleva, takže se vejde 
v podstatě kamkoli. Rozměry (š x h x v): 
180 × 200 × 170 cm; hmotnost: 7,7 kg

075/415 329,–

Vnitřní stan pro přístavbu Air Annex
Volitelný vnitřní stan pro přístavbu Annex se 
sítí proti hmyzu vytvoří prostor na spaní o 
velikosti 180 x 200 cm. Rozměry (š x h x v): 
180 × 200 × 170 cm;
Hmotnost: 7,7 kg 075/416 59,95

Nafukovací předstan Vega je perfektní volbou pro ty, kteří hodně cestují a často mění místo 
pobytu, protože ho velmi rychle postavíte i sbalíte. Stan nabízí velký vnitřní prostor, protože 
oblouky jsou konstruovány tak, že můžete využít téměř celou jejich výšku. Extra velká okna 
pustí dovnitř spoustu světla a posilují pocit přímého spojení s přírodou. Vzduchové komory 
se plní vzduchem z jednoho bodu. 

Přední stěna  s panoramatickým oknem a 
funkcí dveří

Boční stěny  s průhledným oknem, síťkou 
proti hmyzu a postranními dveřmi. Z vnitřní 
strany zatemnění oken se zipem.

Materiál : Celý stan je vyrobený ze speciál-
ního materiálu HydroTech® Cotton Touch. 
Oboustranný zátěr chrání před nečistotami 
a vlhkostí. K předstanům Westfield Jupiter,

Pluto, Vega a Neptune.

59,95

329,–

Částečný stan Vega

Příslušenství

Distanční díl k vyrovnání nerovností v přírodě. 
Rozměry (ø x v): 16 × 3 cm; obsah balení: 4 ks;
hmotnost: 2,3 kg 075/464 99,–075/463 9,95

Elektrická pumpička

Distanční sada

Snadné vyrovnání 
nerovností

Stan postavíte 
během chvilky.

Pro ještě větší pohodlí a bezpečnost!

Ke všem předstanům 
Westfield Airtube.

Už nikdy nebudete muset pumpovat ručně, ele-
ktrický kompresor s 12V přípojkou a ukazate-
lem tlaku váš stan nafoukne obratem ruky. Je 
vybavená digitálním manometrem, který zob-
razuje tlak v PSI nebo barech. Rozměry (š x
h x v): 27 × 17 × 19 cm; hmotnost: 2,3 kg

99,–

9,95

velikost  montážní výška  hmotnost  č.zboží
375 245 cm 27,1 kg 075/411 1.099,–
330 250 – 265 cm 26,9 kg 075/412 999,–
330 265 – 280 cm 26,9 kg 075/413 1.049,–
330 280 – 295 cm 27 kg 075/414 1.099,–

Tyče: Advanced Air System ® (AAS)

Obsah balení: stan, Airtube, napínací
materiál, 2 přítlačné tyče, spodní kryt
karavanu a kryt podběhů kol, pumpička
s přetlakovým ventilem, úložný vak.

45Cestovní předstany 2020
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cc velké panoramatické okno
speciálně ke vchodu
mnohostranné možnosti využití

cc
cc

Výhody Montážní výška: 
245 – 255 cm
Hloubka stanu: 235 cm
Materiál: 100% polyester

od 389,–
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Rozměry (š x h x v): 240 × 235 × 245 cm;
ve sbaleném stavu: 116 × 24 × 22 cm; 
hmotnost: 11,2 kg

Rozměry (š x h x v): 200 × 235 × 245 cm;
ve sbaleném stavu: 113 × 24 × 22 cm; 
hmotnost: 9,75 kg

Částečný stan Lynx 200 Částečný stan Lynx 240

075/426 399,–075/425 389,–

3000 mm

Přední stěna  má velké panoramatické 
okno, dvě postranní okna a trvalou ventilaci,
všechna okna lze neprůhledně zavřít. 
S vnitřním zakrytím oken.

Boční stěny  s průhledným oknem, bočními 
dveřmi včetně dveří s ochranou proti hmyzu.

Střecha s přídavnou hliníkovou výztužnou
střešní tyčí, díky které stan funguje ještě lépe.

Materiál  kvalitní vnější materiál HydraDore SL
Pro s odolností proti UV záření zajišťuje 
vysokou odolnost proti roztržení a mimořádně
rychlé schnutí.

070/319 24,95

Přítlačné tyče (pár) 
Sada přítlačných tyčí k pevnému přitlačení 
předstanu na stěnu vozidla. Vhodné pro modely: 
Gemini, Dorado, Omega a Lynx.
ø 16 mm; vytažitelné: 235 – 280 cm; materiál: 
ocel; obsah balení: 2 ks; hmotnost: 2700 g

Lehký model Lynx je částečný stan se systémem Airtube, který velmi rychle postavíte. Byl vyvinut
speciálně pro oblast vchodu do karavanu. Postavíte ho během pouhých několika minut a 
poskytne vám praktickou ochranu proti nepřízni počasí a mnoho možností využití. Všechny 
okenní plochy lze neprůhledně uzavřít a získat tak ještě více soukromí.

Tyče: technologie Airtube; 1 hliníková 
výztužná střešní tyč.

Obsah balení : stan, Airtube, 1 hliníková 
výztužná střešní tyč, napínací materiál, 
spodní kryt karavanu, kryt podběhů kol, 
dvojzdvižná pumpička s přetlakovým 
ventilem, úložný vak.

24
5

235
200/240

200/240

Částečný stan Lynx

24,95

075/464 99,–

Elektrická pumpička

Stan je 
postavený 
během chvilky.

Jeden z nejlehčích částečných stanů.

Vhodné pro modely: Gemini, 
Dorado, Omega a Lynx. 

Už nikdy nebudete muset pumpovat ručně,
elektrický kompresor s 12V přípojkou a
ukazatelem tlaku váš stan nafoukne obratem
ruky. Je vybavená digitálním manometrem, 
který zobrazuje tlak v PSI nebo barech. 
Rozměry (š x h x v): 27 × 17 × 19 cm; 
hmotnost: 2,3 kg

99,–

Distanční díl k vyrovnání nerovností v přírodě.
Rozměry (ø x v): 16 × 3 cm; obsah balení: 4 ks; 
hmotnost: 2,3 kg 075/463 9,95

Distanční sada

Snadné vyrovnání 
nerovností 9,95

Příslušenství

47Nafukovací částečné stany2020
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snadné a rychlé postavení

reflexní
vypínací popruhy

cc snadné a rychlé postavení
vnitřní zakrytí oken
včetně krytů proti větru & krytů kol

cc
cc

Výhody Montážní výška: 
235 – 250 cm
Hloubka stanu: 260 cm
Materiál: 100% polyester

999,–
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6000 mm

Tyče Airtube

Přední stěna  je tvořena 2 předními panely, 
které mají extra velká panoramatická okna
která lze pomocí krytů zcela neprůhledně 
zavřít.

Boční stěny (2 kusy) jsou odnímatelné a 
vybavené průhledným oknem a dvojitými 
dveřmi s moskytiérou.

Materiál:  kvalitní a nadprůměrně stabilní 
vnější materiál HydraDore-6000-XT-PRO. 
Extrémně světlostálý a rychleschnoucí.

Tyče: Advanced Air System® (AAS), 1 hliní-
ková výztužná stavěcí tyč, 1 verandová tyč.

Obsah balení: stan, Airtube, tyče, napínací 
materiál, přítlačný polštářek, přítlačné tyče,

spodní kryt karavanu, kryt podběhů kol, pum-
pička s přetlakovým ventilem, úložný vak.

Možnost rozšíření: volitelná přístavba, 
volitelná výměna předních panelů za panely 
s moskytiérou, možnost dovybavení 
předstanovými nebesy.

Nafouknutý 
z jednoho místa! 

Částečný stan Omega

Příslušenství

075/047 99,95

299,–

Přístavba Columba 400/450
Tato přístavba je vhodná pro model Omega 
400/450. Lze ji umístit vlevo nebo vpravo. 
Snadné postavení díky nejnovější technologii 
Airtube. Přístavba se pevně připojí k předstanu
pomocí zipu.
Materiál: 100% PES polyester;
Rozměry (š x h x v): 210 × 230 × 180 cm
Hmotnost: 6,65 kg 075/045 299,–

Síťku lze bez velké námahy natáhnout pomocí 
zipu. Materiál: 100% PES polyester

Moskytiéra na přední stěnu 
Omega 450

99,95

Snadné a rychlé rozšíření.

U předstanu Omega se klasika setkává s inovací – klasický tvar předstanu doplňuje nejnovější 
nafukovací technologie AAS.
Model Omega je vybaven systémem AAS značky Westfield, ve kterém jsou vzduchové komory 
navzájem propojeny a lze je nafouknout z jednoho místa. Díky technologii AAS s 3vrstvým rámem
vzduchových komor nabízí předstan enormní stabilitu. Díky strmým stěnám nabízí model Omega 
velkorysý prostor, ve kterém se můžete pohodlně postavit. Reflexní napínací popruhy jsou 
bezpečné i ve tmě a díky vnitřním krytům oken můžete částečný stan kompletně zatemnit.

Rozměry (š x h): 450 × 260 cm;
ve sbaleném stavu: 116 × 35 × 43 cm;
hmotnost: 35,6 kg 075/044 999,–

49Nafukovací částečné stany
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cc velká panoramatická okna
lze flexibilně rozšířit
včetně sluneční střechy 

cc
cc

Výhody Hloubka stanu: 260 cm 
Materiál: 
100% polyester

Lze rozšířit až na 7,5 m!
1 699,–
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Částečný stan Jupiter 380

Přední stěna se dvěma velkými panorama-
tickými okny s funkcí dveří. Vnitřní zatemnění
oken se zipem.

Boční stěny  s průhlednými a síťovými okny 
a bočními dveřmi.

Materiál: inovativní HydroTech® CottonTouch
(100% polyesterová tkanina).

Tyče: systém AAS. Vzduchové komory se plní-
vzduchem z jednoho bodu. Hliníkové přítlačné
tyče.

Obsah balení: stan, Airtube, 1 hliníková 
přítlačná tyč, pumpička s přetlakovým 
ventilem, kryty podběhů kol a spodní kryt 
karavanu, těsnicí polštářky, napínací materiál, 
úložný vak.

Jupiter 380 je prvotřídní nafukovací předstan ke karavanu vybavený nafukovací technologií AAS. 
Na předstan o šířce 380 cm vám stačí kedrová lišta dlouhá jen 350 cm. Velkým plusem je stříška 
na přední části stanu, která vám poskytne vysoký komfort a zajistí sucho uvnitř stanu. 
S přístavbami lze model Jupiter 380 po pravé i levé straně rozšířit.

075/472 1.699,–

5000 mm

Rozměry (š x h x v): 380 × 260 × 250 cm;
Rozměry ve sbaleném stavu: ø 43 × 113 
cm; hmotnost: 34,9 kg

799,–

69,90

Boční přístavba Jupiter 380
Volitelná přístavba k částečnému stanu Jupiter
380 má zadní stěnu se zipem a velká 
panoramatická okna, která lze použít i jako 
dveře. Přístavbami lze model Jupiter 380 
rozšířit, aniž byste museli použít delší kedr. 
Připojením obou bočních přístaveb získáte 
obytnou plochu o velikosti 19 m², a tudíž i 
spoustu místa a úložného prostoru.
Materiál: 100% polyester;
Rozměry (š x h x v): 190 × 260 × 250 cm;
hmotnost: 15,9 kg

umístění  č.zboží
vlevo 075/473 799,–
vpravo 075/474 799,–

Jupiter Airtube Set
Extra sada vzduchových trubic, které poskytují
předstanu Jupiter další oporu. Tuto sadu 
doporučujeme, pokud používáte přístavbu. 
Zlepšuje odtok vody za špatného počasí. 
Materiál: HydroTech® CottonTouch (100% 
polyesterová tkanina) 075/475 69,90

Zvyšte stabilitu 
svého předstanu.

Příslušenství

Sluneční střecha na přední stěně 
zajišťuje suchý vnitřní prostor.

51Nafukovací částečné stany
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cc rolovací panely přední stěny
lze rozšířit
průhledné panely na střeše pro 
dostatek světla

cc
cc

Výhody

od 989,–

Montážní výška: 
235 – 250 cm
Hloubka stanu: 300 cm
Materiál: 100% polyester

52
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Částečný stan Libeccio Air

Boční stěny s vchodovými dveřmi, mosky-
tiérou a okenicí.

Přední stěna se 3 rolovacími fasádními 
panely.

Materiál: 100% polyester se zátěrem All 
Weather SR17

Tyče:  Airtube

Obsah balení: stan, Airtube, ruční pumpička, 
napínací materiál

Velký předstan pro všechny, kteří cestují malým karavanem. Trubice stanu jsou navzájem 
propojené. Díky tomu můžete stan nafouknout z jednoho místa. Průhledné panely na střeše 
zajišťují dobré osvětlení. Volitelná boční přístavba poskytuje ještě více místa před karavanem.

075/452 989,–

075/453 1.169,–

Rozměry (š x h x v): 260 × 300 × 250 cm;
Hmotnost: 22 kg

Rozměry (š x h x v): 390 × 300 × 250 cm;
Hmotnost: 28,3 kg

Částečný stan Libeccio Air 260

Částečný stan Libeccio Air 260

Průhledné panely na střeše zajišťují ještě větší prosvětlení.

extra velká okna

Částečný stan Libeccio Air 390

Částečný stan Libeccio Air 390

Přístavba Libeccio Air
Pomocí boční přístavby si vytvoříte ještě větší 
úložný a obytný prostor. Okno v průčelí s mos-
kytiérou lze sundat. Zadní stěna má v horní 
části velké okno a v dolní části zip, abyste se 
dostali k zadní části vozu. Materiál: polyester 
se zátěrem All Weather SR17.

Materiál: 100% PES polyester; 
Rozměry (š x h x v): 260 × 300 × 250 cm; 
Hmotnost: 15,2 kg

umístění č.zboží
vlevo 075/454 459,–
vpravo 075/455 459,–

459,–

Příslušenství
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Airtube

AirtubeAirtubeAirtube

Airtube Airtube

Airtube

Airtube Tyče

Předstany k dodávkám a obytným vozům

 Strana  56/57

Strana 56/57 Strana 58 Strana 59

Strana 63Strana 62Strana 62

Strana 60/61

Strana 64

Stany k obytným vozůmStany ke karavanům Stany k dodávkám

799,–

1 399,–

629,95

899,–

649,–

749,–

679,–

od 1 249,–

od 1 109,–

Montážní výška: 270 – 300 cm

Montážní výška: 240 – 280 cm

Montážní výška: 235 – 250 cm

Montážní výška: 180 – 210 cm

Montážní výška: 255 – 280 cm

Montážní výška: 210 – 240 cm

Montážní výška: 210 – 270 cm

Montážní výška: 235/280 – 
250/295 cm

Montážní výška: 220 – 300 cm

Celoroční částečný stan 
Garmisch

Částečný stan Neptune

Částečný stan Gemini Pro 390 
Caravan

Stan k dodávce Aquarius Pro 300

Částečný stan Gemini Pro 390 
Reisemobil

Stan k obytnému vozu Aquarius 
Pro 300

Částečný stan Quick'n Easy Luxus

Částečný stan Pampeo Air 400

Částečný stan Liberty Air

Pro menší rozpočet se hodí předstan k dodávce pro začátečníky, který je obvykle bez pevné podlahy 
a s nízkým vodním sloupcem – tedy ideální na vaši letní dovolenou. Moderní řešení nabízí předstan k dodáv-
ce s nafukovacími tyčemi včetně vnitřní podlahy. Právě díky svému vysokému vodnímu sloupci a dobrému vět-
rání se tyto předstany skvěle hodí na podzimní dovolenou, u moře nebo v severských zemích. 

Většina předstanů k dodávkám je samostatně stojících a s možností zatažení zadní stěny, pomocí které lze 
předstan kompletně zavřít. Díky tomu můžete přes den vyrážet na výlety autem a kempingové vybavení jako 
židle, stoly a gril nechat v postaveném předstanu v kempu.

Zvětšte si obytný prostor před obytným vozem nebo dodávkou.
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Airtube
Airtube

Airtube

Airtube

Airtube

AirtubeAirtube

Airtube

Airtube

Tyče Tyče Tyče

Tyče

Strana 67

Strana 70

Strana 80

Strana 66

Strana 69

Strana 73

Strana 79

Strana 68

Strana 78

Strana 68

Strana 71

Strana 76/77Strana 74/75

Strana 81

od 999,95

154,90

1 099,95

549,–

269,–

569,–

od 449,–

299,–

od 1 149,–

799,–

od 699,–

99,90

od 549,95

od 799,95

Montážní výška: 180 – 210 cm

Montážní výška: 230 cm

Montážní výška: 180 – 205 cm

Montážní výška: 205 cm

Montážní výška: 210 – 245 cm

Montážní výška: 180 – 220 cm

Montážní výška: 180/220 – 
210/260 cm

Montážní výška: 180/240 – 
210/295 cm

Montážní výška: 180 – 195 cm

Montážní výška: 180/240 – 
210/270 cm

Montážní výška: 180/240 – 
205/290 cm

Montážní výška: 180 – 205 cm

Montážní výška: 170 cm

Montážní výška: 180/240 – 
210/290 cm

Předstan Hydra 300 Low

Předstan Milestone Nap Air

Předstan Scenic Road SA

Zadní stan Comet

Předstan Hydra 300 High

Airtube

Strana 65 od 849,–

Montážní výška: 210/240 – 
245/280 cm

Částečný stan Hydrus 420

Předstan Travel Extra

Airtube

Strana 72 899,–

Montážní výška: 180 – 240 cm
Předstan Advantourer

Předstan Orion

Předstan Sporty Air

Předstan Pisa

Předstan Quick'n Easy Air

Předstan Milestone Pro Air

Předstan Scenic Road

Zadní stan Pilote

PředstanSan Marino Air/ 
Portofino Air

55Předstany k dodávce2020
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Hloubka stanu: 240 cm 
Materiál: 100% polyester

cc rychle postavený
cc vč. krytů proti větru a krytů kol
cc dvojitý kedr (model Caravan)

Výhody

od 799,–

tyče Airtube

optimální větrání

Nafukovací stan pro celou rodinu

56
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Částečný stan Gemini Pro 390
Model Gemini Pro 390 pro karavan/obytný vůz nabízí nejlepší zpracování a dostatek prostoru pro
celou rodinu. Technologie AAS (volitelně) zaručuje extrémně jednoduchou manipulaci a díky 
vylepšeným třívrstvým tyčím Airtube také velmi vysokou stabilitu. Výhodou tohoto systému je, že 
spojuje všechny vzduchové komory s jedním stabilním rámem, který lze nafouknout přes jediný 
ventil.

Montážní výška: 235 – 250 cm; Montážní výška: 255 – 280 cm
Gemini Pro 390 Caravan Gemini Pro 390 Reisemobil

Rozměry (š x h): 390 × 235 cm; ve 
sbaleném stavu: 116 × 32 × 36 cm; 
hmotnost: 17,8  kg

Rozměry (š x h): 390 × 250 cm; ve 
sbaleném stavu: 116 × 32 × 36 cm; 
hmotnost: 18,8  kg075/035 799,– 075/039 899,–

Tyče Airtube Hlavní vchod se stříškou proti dešti

Příslušenství

Systém AAS Gemini Pro 390

Spací kabina ke 
stanu Gemini Pro 390

Přítlačné tyče (pár) 

AAS znamená Advanced Air System . Tato 
technologie umožňuje nafouknutí stanu z 
jednoho centrálního místa, aniž byste museli 
pumpičku používat několikrát na různých 
místech. Hloubka: 24 cm; rozměry ve sbale-
ném stavu: 78 × 32 × 24 cm

®

Spací kabina ke stanu Gemini Pro 390 je ideál-
ním místem na spaní pro děti nebo hosty. 
Rozměry (š x h x v): 130 × 210 × 240 cm;
ve sbaleném stavu: 60 × 4 × 4 cm; 
hmotnost: 2,5 kg

Sada přítlačných tyčí k pevnému přitlačení 
předstanu na stěnu vozidla.
Vhodné pro modely Gemini, Dorado a Omega.
ø 16 mm; vytažitelné: 235 – 280 cm; 2 ks v ba-

075/038 99,–

075/037 59,90

070/319 24,95lení; hmotnost: 2700 g

Vhodné příslušenství 
k vašemu stanu!

24,95

59,90

Patery dveře předstanu a vícenásobné
odvětrávání zajišťují optimální ventilaci.

Přední stěna má 3 velké přední dveře
s panoramatickými okny a zatemněním oken. 
Vchod se stříškou na ochranu proti dešti.

Boční stěny mají každá jedny velké dveře se 
sítí proti hmyzu a jedno okno.

Střecha s dvojitým kedrem k připojení na 
karavan a markýzu.

Materiál: kvalitní vnější materiál HydraDore 
SL Pro s odolností proti UV záření zajišťuje
vysokou odolnost proti roztržení a mimořádně 
rychlé schnutí.
Tyče: technologie Airtube. Rám vzduchové ko--

mory v nadměrné velikosti se 3 bezpečnostními 
vrstvami.

Obsah balení: stan, Airtube, napínací materiál, 
spodní kryt karavanu, kryt podběhu kol, pumpič-
ka s přetlakovým ventilem, taška na přenášení.

4000 mm

57Nafukovací částečné stany
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Spojovací tunel

749,–

075/184 749,–

Částečný stan Quick'n Easy Luxus

Hloubka stanu: 250 cmMateriál: 100% polyester

Malé rozměry ve sbaleném stavu a nejjednodušší manipulace jsou nejvýznamnější vlastnosti 
tohoto stanu spolu s nepřekonatelným poměrem cena/výkon. Nabízíme vám samostatně stojící 
předstan k obytnému vozu, který je možný propojit s tunelem, který je vhodný pro téměř všechna 
vozidla (tunel je třeba objednat zvlášť).
Přední stěna odnímatelná nebo rolovací se 
síťovým oknem a okenicí.

Boční stěny vyrolovatelné, každá s jedním 
oknem a okenicí.

Zadní stěna je uzavíratelná.

Materiál: polyesterová tkanina KlimaTex
s PU zátěrem.

Tyče:  Airtube.

Obsah balení: stan, Airtube, pumpička, 
napínací materiál, obal na stan.

10.000 mm

Rozměry (š x h x v): 300 × 250 × 210 cm;
Rozměry ve sbaleném stavu: 80 × 48 × 37 cm; 
hmotnost: 24 kg

Montážní výška: 210 – 270 cm

Tunel Quick'n Easy
Tunel Quick'n Easy zajišťuje čisté a suché 
spojení stanu s vaším volnočasovým vozem. 
Je vybaven dvojitým kedrem a lze ho upevnit 
pomocí zipu. Na obou stranách má dveře.

pocit jako v otevřeném 
prostoru

Připojení k vozidlu!

Exkluzivně u nás

velikost montážní výška č.zboží
M 210 – 240 cm 075/185 139,–
L 240 – 270 cm 075/186 149,–

Příslušenství
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od 1 249,–

Boční stěny  jsou odnímatelné a mají
jedny vstupní dveře (s moskytiérou a
okenicí).

Přední stěna  se 3 rolovacími fasádními 
panely, díky kterým se do předstanu můžete 
dostat i zepředu.

Částečný stan Liberty Air
Částečný stan Liberty Air je samostatně stojící, nafukovací stan nejvyšší kvality, který postavíte 
snadno a rychle. Je vhodný pro obytné vozy s montážní výškou 220 až 300 cm. Trubice stanu 
jsou navzájem propojené. Díky tomu můžete stan nafouknout z jednoho místa. Stan připojíte k 
vozidlu pomocí spojovacího tunelu (90 cm), který je vybaven dvojitým kedrem k zabudování do 
markýzové nebo jiné lišty.

Materiál:100% polyester se zátěrem All
Weather

Tyče:  Airtube

Obsah balení: stan, Airtube, ruční 
pumpička, napínací materiál

Montážní výška: 185 – 255 cm  Materiál: 100% PES  Hloubka stanu: 250 cm

velikost  rozměry (š x h x v)  hmotnost  č.zboží
260 260 × 340 × 255 cm 34 kg 075/460 1.249,–
330 330 × 340 × 255 cm 35 kg 075/461 1.369,–
390 390 × 340 × 255 cm 39,3 kg 075/462 1.499,–

Do stanu můžete vcházet
boční nebo přední stěnou.

59Částečné stany2020

Zeltkatalog_2.indd   59Zeltkatalog_2.indd   59 24.01.20   08:3624.01.20   08:36

NOVÝ



cc ideální pro velké obytné vozy
střecha na ochranu proti dešti
velká okna

cc
cc

Výhody

Hloubka stanu: 380 cm
Materiál: HydroTech® Cotton-
Touch (100% polyester)

extra vysoká střecha

velká panoramatická okna

1 399,–

Montážní výška: 240 – 320 cm

60
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5000 mm

Nafukovací předstan Neptune je perfektní pro 
všechny velké obytné vozy. Postavíte ho supe
snadno a rychle a získáte díky němu spoustu 
místa před obytným vozem. Tento předstan 
má mimořádně vysokou střechu, která 
umožňuje bez problémů otevřít dveře vozu. 
Stříška na ochranu před nepřízní počasí nabíz
obrovský komfort a zajišťuje sucho uvnitř 
předstanu. K dostání je také spojovací zámek, 
který propojí samostatně stojící nafukovací 
předstan s vaším obytným vozem. Na stan jej 
připevníte zipem a na obytný vůz kedrem.

Přední stěna  s panoramatickým oknem a 
funkcí dveří.

Boční stěny  s průhlednými okny, moskytiérou
a bočními dveřmi.

Materiál: HydroTech®  CottonTouch 100% 
polyester

Tyče: systém AAS. Vzduchové komory se plní
vzduchem z jednoho bodu.

Obsah balení:stan, Airtube, pumpička
s přetlakovým ventilem a ukazatelem tlaku, 
napínací materiál, obal na stan

Částečný stan Neptune

Příslušenství

075/466 1.399,– 075/465 59,95

075/471 159,95

Rozměry (š x h x v): 400 × 380 × 240 cm; 
Rozměry ve sbaleném stavu: ø 45 × 113 cm;
hmotnost: 33,2 kg

Spojovací zámek Neptune

Vnitřní stan Neptune

Podlaha do stanu Neptune

Spojovací zámek k předstanu Neptune se 
výborně hodí k montáži na středně velké nebo
velké obytné vozy. Zámek se připojí ke stanu 
pomocí zipu a má dvojitý kedr, který pasuje do
všech markýz.

Univerzální vnitřní stan nabízí možnost zavě-
šení spací kabiny pro hosty. Upevňovací prvky 
ke stanu jsou již předmontované. Rozměry 
(š x h x v): 180 × 200 × 240 cm; rozměry ve 
sbaleném stavu: 60 × 20 × 8 cm; hmotnost: 1,5 kg

Volitelnou stanovou podlahu Neptune 
propojíte se stanem pomocí suchého zipu. 
Rozměry (š x h): 400 × 220 cm; rozměry 
ve sbaleném stavu: 60 × 23 × 18 cm;
hmotnost:7,5 kg.

159,95

HydroTech® CottonTouch 
 Jde o speciální tkaninu vyvinutou pro předsta-
ny. 100% polyesterová tkanina je vybavena 
speciálním PU zátěrem odolným proti UV zá-
ření. Díky němu materiál na dotek připomíná 
bavlnu. Speciální vlákna a způsob tkaní jsou
mimořádně odolné proti přetržení a poškození.

Oproti barveným materiálům z polybavlny nebo 
bavlny má HydroTech® CottonTouch vynikající
vlastnosti:
• nízká gramáž 200 g/m²

vysoká ochrana proti UV záření
ochrana proti nepříznivým vlivům 
vodoodpudivý
lepší odolnost proti roztržení 
velmi snadná údržba

• 
• 
• 
• 
• 

Informace o materiálu

montážní výška hmotnost č.zboží
240 – 260 cm 3 kg 075/467 249,–
260 – 280 cm 3,2 kg 075/468 249,–
280 – 300 cm 3,7 kg 075/469 269,–
300 – 320 cm 3,8 kg 075/470 299,–
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Přední stěna  se vstupními dveřmi a stříškou -
na ochranu před nepříznivým počasím. 
Panoramatické okno se zatemněním.

Boční stěna se spojovacím bočním vchodem 
se síťovými dveřmi, 2 boční okna se 
zatemněním a trvalou ventilací.

Materiál:  mimořádně rychle schnoucí 
HydraDore® SL (100% polyester). Podlaha: 
100% polyetylen.

Tyče: systém AAS. Třívrstvý systém Airtube
s velmi vysokou stabilitou.

Předstan k dodávce Aquarius Pro 300

od 649,–

Obsah balení:stan, Airtube, pumpička
s přetlakovým ventilem, podlaha, výztužné 
střešní tyče, napínací materiál, obal na stan.

Rozměry (š x h x v): 300 × 310 × 210 cm

Hloubka stanu: 310 cmMateriál: 100% PES

Nafukovací předstan Aquarius Pro 300 je perfektní pro dodávky nebo středně velké obytné 
vozy. Funkční spojovací zámek propojí samostatně stojící nafukovací předstan Aquarius
s vaším vozem. K vozidlu jej připevníte pomocí kedru. Hlavní vchod do stanu je chráněný před 
deštěm stříškou. Supersnadné a rychlé postavení.

Rozměry ve sbaleném stavu: 
113 × 33 × 28 cm; hmotnost: 17,9 kg Rozměry ve sbaleném stavu: 118 × 35 × 34 cm;

hmotnost: 18,1 kg

Předstan k dodávce Aquarius Pro 300 Předstan k obytnému vozu Aquarius 
Pro 300

AAS Airtube pro Aquarius Pro 300 

Montážní výška: 180 – 210 cm;
Montážní výška: 210 – 240 cm

Přídavné nafukovací tyče ke zpevnění celkové
konstrukce za bouřky. Materiál: HydraDore SL.

075/481 679,–

075/482 49,95

075/480 649,–

Příslušenství

4000 mm

Pro extra vysokou stabilitu.

kompaktní a samostatně stojící

62
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od 1 109,–

Hloubka stanu: 300 cmMateriál: 100% PES

Rozměry (š x h x v): 400 × 300 × 250 cm;
ve sbaleném stavu: 120 × 41 × 39 cm

montážní výška  hmotnost  č.zboží
235 – 250 m 30,5 kg 075/456 1.109,–
250 – 265 m 31 kg 075/457 1.129,–
265 – 280 m 31,5 kg 075/458 1.149,–
280 – 295 m 32 kg 075/459 1.199,–

Přední stěna s velkými okny a záclonami.

Boční stěny  lze zcela otevřít. Díky tomu je 
možné stan na obou stranách rozšířit. Na 
každé boční stěně jsou vstupní dveře
s moskytiérou.

Materiál: 100% polyester se zátěrem All 
Weather SR17.

Částečný stan Pampeo Air 400
Tento nafukovací částečný stan vytvoří spoustu místa před vaším obytným vozem. Oblouky stanu
jsou navzájem propojené. Díky tomu můžete stan nafouknout z jednoho místa. Pasuje k 
obytnému vozu s výškou 2,35 až 2,95 metrů. Model Pampeo je vybavený kedrovým adaptérem
(ø 4,5 und 7 mm), který lze namontovat na markýzovou lištu nebo na lištu upevněnou na stěně 
vozu.

Tyče:  Airtube.

Obsah balení: stan, Airtube, ruční pumpička, 
napínací materiál.

Boční stěny lze 
zcela otevřít.
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Připojení k vozu  Větrání

Boční stěny mají každá jedny vstupní dveře.

Střecha se pomocí 60 cm dlouhého pásu 
napne přes obytný vůz a připojí se k němu po 
jeho délce pomocí látkového tunelu.

Zadní stěna se 2 zipy pro variabilní vstup, 
odnímatelná nebo srolovatelná. Navíc je možné 
k zadní stěně pomocí páskůpřipevnit dva 
pěnové polštáře.

Materiál:Střecha je z obou stran povrstvená 
PVC a omyvatelná; stěny stanu z materiálu 
TenCate, světlostálého, odolného proti roz-
tržení, nepromokavého a lehkého, cca 190 g/m². 075/141 629,95

Rozměry (š x h): 180 × 180 cm;
Rozměry ve sbaleném stavu: ø 40 × 120 cm; 
hmotnost: 30 kg

2 vchodové dveře
Samostatně stojící

Celoroční částečný stan Garmisch

629,95

Tyče:  ocelové tyče ø 25 mm se zahnutou
střední tyčí.

Obsah balení: stan, ocelové tyče, záclony.

Montážní výška: 270 – 300 cm  Materiál: 100% PVC  Hloubka stanu:180 cm

Tento samostatně stojící celoroční stan je vhodný pro obytné vozy s maximální výškou dveří 
280 cm a je ideální pro použití v zimě. Příslušenství

070/927 24,95

Speciální sada popruhů 
k našim předstanům 
Garmisch a Allgäu, které 
jsou vybaveny příslušnými
poutky (vlevo/vpravo na přední stěně a vpředu 
na bočních stěnách). Sada se skládá vždy 
ze dvou těžkých látkových popruhů, spirálových 
pružin a robustních kolíků k ukotvení. Díky této 
sadě stan pevně ukotvený i při silném větru. 
Spirálové pružiny vyrovnávají pohyby a šetrně 
tak chrání povrch stanu a tyče.

Sada vypínacích 
popruhů 
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Přední stěna  s průhlednými okny, 
moskytiérou a dveřmi.

Boční stěna s velkými okny a bočními 
dveřmi. Všechna okna lze zatemnit.

Materiál:  mimořádně rychle schnoucí 
HydraDore® SL (100% polyester).

Tyče: systém AAS. Třívrstvé tyče Airtube pro
vysokou stabilitu.

Obsah balení: stan, Airtube, pumpička s pře-
tlakovým ventilem, podlaha, napínací mate-
riál, obal na stan.

Částečný stan Hydrus 420

Hloubka stanu: 290 cmMateriál: 100% PES

Tento prosvětlený předstan je ideální pro všechny obytné vozy. Díky tyčím Airtube a dvojitému 
kedru pro připojení k obytnému vozu a markýze tento stan postavíte v nejkratším možném čase.
Stříška na ochranu proti nepřízní počasí na přední straně vás ochrání před deštěm a sluncem.

AAS Airtube pro Hydrus Pro 420 

Vnitřní stan
Hydrus Pro 420

Přídavné nafukovací tyče ke zpevnění celkové 
konstrukce za bouřky. 
Materiál: HydraDore ® SL 

Univerzální vnitřní stan nabízí
možnost zavěšení spací kabi-
ny pro hosty. Upevnění ke 
stanu je již předmontované. 
Rozměry (š x h x v): 180 × 200 × 230 cm; 
rozměry ve sbaleném stavu: 60 × 20 × 8 cm;
hmotnost: 1,5 kg.

075/479 99,–

075/478 69,–

Rozměry (š x h x v): 420 × 290 × 245 cm;
Rozměry ve sbaleném stavu: 113 × 38 × 28 cm

Příslušenství

4000 mm

montážní výška  hmotnost   č.zboží
210 – 245 cm 21 kg 075/476 849,–
240 – 280 cm 21,3 kg 075/477 869,–

od 849,–
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Malé rozměry ve sbaleném stavu a nejjednodušší manipulace jsou nejvýznamnější vlastnosti 
tohoto stanu spolu s nepřekonatelným poměrem cena/výkon. Nabízíme vám samostatně stojící 
předstan k dodávce, který je díky přišitému tunelu vhodný pro téměř všechny dodávky a 
mikrobusy. Díky nízké hmotnosti a mnoha možnostem větrání bude tento částečný stan 
dokonalým společníkem na vaší příští dovolené.

4000 mm

Rozměry (š x h x v): 265 × 350 × 210 cm;
sbalený stan: 80 × 33 × 34 cm; hmotnost: 13 kg

Předstan k dodávce Quick'n Easy Air

od 449,–

Hloubka stanu: 350 cmMateriál: 100% polyesterExkluzivně u nás!

Nyní k dostání ve 2 montážních výškách.

Přední stěna je rolovací s oknem a
uzavíratelnou síťovou vsadkou pro dobré
odvětrávání.
Boční stěny mají každá jedno okno a okenici.

Zadní stěna s dveřmi.

Tunel  je přišitý a spojuje částečný stan
s dodávkou. Dvojitý kedr 4 mm / 6 mm.
Připojení k obytnému vozu pomocí odnímatel-
ného kedru a zipu, který lze napnout přes 
obytný vůz pomocí 2 upínacích popruhů. 
S rolovacími dveřmi.

Materiál:  polyesterová tkanina Weathertex
s PU zátěrem.

Tyče:  Airtube.

Obsah balení: stan, Airtube, pumpička,
napínací materiál, obal na stan.

montážní výška  č.zboží
180 – 210 cm 075/183 449,–
240 – 270 cm 075/403 479,–NOVĚ

Příslušenství

Vnitřní nebesa Quick'n Easy
Vnitřní nebesa vytvoří ve vašem částečném 
stanu Quick'n Easy Air příjemnou atmosféru 
a zároveň sníží kondenzaci vody.

075/190 21,50

21,50

cc s podlahou stanu
postranní vchody
snadné postavení

cc
cc

Výhody
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5000 mm

Samostatně stojící předstan k dodávce s praktickou stříškou nad vchodem. Příjemnou atmosféru 
zajišťuje mnoho možností větrání stanu. Předstan San Marino Air lze k dodávce připojit různými 
způsoby: pomocí 7mm kedru, stavěcí tyče nebo suchého zipu na reling. Model Portofino RV Air je
vybaven 6+7mm kedrem, který lze odstranit pomocí zipu.

Předstan k dodávce San Marino Air

Předstan k dodávce Portofino Air

Montážní výška: 180 – 210 cm
Rozměry ve sbaleném stavu: 40 × 75 × 30 cm; 
hmotnost: 21,5 kg

Montážní výška: 240 – 290 cm
Rozměry ve sbaleném stavu: 40 × 75 × 40 cm; 
hmotnost: 22,9 kg 075/380 749,–

075/379 699,–

300 cm

11
0 

cm
25

0 
cm

Předstan San Marino Air / Portofino Air

od 699,–

Hloubka stanu: 250 cmMateriál: 100% polyester

Přední stěna s velkým panoramatickým oknem
a zatemněním. Vstupní dveře s trvalou ventilací.
Dveře s mřížkou na ochranu proti hmyzu.

Tyče: ø 10 cm Airtube, ø 9,5 mm 
sklolaminátová stavěcí tyč.

Materiál:Střecha: polyester 210D (vodní 
sloupec 5000 mm); stěny: polyester 185T 
(vodní sloupec 3000 mm); podlaha: 100% PE 
polyetylen.
Obsah balení: stan, přišitá podlaha, Airtube, 
stavěcí tyč, napínací materiál, dvojzdvižná

pumpička s přetlakovým ventilem a úložný 
vak. Rozměry (š x h x v): 300 × 360 × 225 cm
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Příslušenství

Technologie Air Erect System (AES) zaručuje extrémně jednoduchou manipulaci. Díky systému
Airtube se vzduchové komory nafouknou v nejkratším možném čase. Předstan má pevně
přišitou podlahu, trvalou ventilaci a dvojitý kedr vhodný na markýzu.

Vnitřní stan Hydra 300
Vnitřní stan se výborně hodí jako oddělená 
spací kabina k doplnění stanu k obytnému vozu 
Hydra 300. Rozměry (š x h): 140 × 205 cm

Rozměry (š x h x v): 300 × 370 × 205 cm;
sbalený stan: ø 31 × 103 cm; hmotnost: 15,5 kg

Předstan k dodávce Hydra 300 Low

Předstan k obytnému vozu Hydra 300 High

Montážní výška: 180 – 210 cm

Montážní výška: 210 – 245 cm
070/983 569,–

070/982 549,–

070/307 59,95

4000 mm

rolovací 
panoramatické okno

Předstan Hydra 300

od 549,–

Hloubka stanu: 370 cmMateriál: 100% PES

Přední stěna Panoramatické okno se 
zatemněním. Lze vyrolovat nebo případně 
použít jako sluneční střechu.

Boční stěny se stavěcím bočním vchodem
s dveřmi ze síťoviny Mesh, dvě boční okna.

Materiál: obzvlášť lehký, rychleschnoucí 
vnější materiál HydraDore SL 3000 s UV 
ochranou. Podlaha: 100% polyetylen. 

Tyče: Air Erect System ® (AES), třívrstvé 
tyče Airtube pro vysokou stabilitu.

Obsah balení: stan, Airtube, pumpička
s přetlakovým ventilem, podlahová plachta, 
tříbodový připojovací systém tunelu Triple 
Point, dutý lem na stavěcí tyč, upínací 
materiál, taška.
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Příslušenství

Rozměry (š x h x v): 300 × 310 × 210 cm;
Rozměry ve sbaleném stavu: ø 34 × 98 cm; 
hmotnost: 19,6 kg Montážní výška: 220 – 260 cm 075/420 179,–

Spojovací zámek Orion

Montážní výška: 180 – 210 cm 075/419 169,–
075/418 799,–

4000 mm

Funkční spojovací zámek, který je k dostání
ve dvou instalačních výškách, propojí samo-
statně stojící předstan Orion s vaším vozem.
Na stan jej připevníte zipem a na obytný vůz 
kedrem.

Předstan Orion

799,–

Hloubka stanu: 310 cmMateriál: 100% PES

Nafukovací předstan Orion je perfektní pro středně velké obytné vozy. Funkční spojovací zámek 
je k dostání ve dvou velikostech a spojí samostatně stojící nafukovací předstan Orion s vaším 
obytným vozem. Na stan jej připevníte zipem a na obytný vůz kedrem. Hlavní vchod do stanu je 
chráněný před deštěm stříškou. Supersnadné a rychlé postavení. Předstan můžete od 
spojovacího zámku odpojit rozepnutím zipu a nechat ho stát samostatně. Stan je vybavený 
dvojitým kedrem na markýzy.

Přední/boční stěny: s velkými 
panoramatickými okny a dvěma bočními 
stěnami, včetně moskytiéry a bočních dveří.

Materiál: HydroTech® CottonTouch 100% 

Tyče: systém AAS, třívrstvé tyče Airtube pro 
vysokou stabilitu. Lze nafouknout z jednoho 
místa. 

polyester.

Obsah balení: stan, Airtube,

pumpička s přetlakovým ventilem, podlahová 
plachta, tříbodový připojovací systém tunelu 
Triple Point, dutý lem na stavěcí tyč, upínací 
materiál, taška.
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od 799,95

Tyče:Rigid Air System, sklolaminát ø 8,5 mm
1 ocelová trubka ø 16 mm

Obsah balení: stan, Airtube, závěsy, taška na 
přenášení, přišitá podlaha stanu z polyetylenu
se zátěrem na obou stranách, napínací mate-
riál, pumpička.

Předstan k dodávce Milestone Pro Air Předstan k dodávce Milestone Pro Air Tall

Rozměry (š x h x v): 280 × 300 × 220/ 210 cm;
Rozměry ve sbaleném stavu: ø 30 × 80 cm;
hmotnost: 15,5 kg

Montážní výška: 180 – 205 cm Montážní výška: 240 – 290 cm
075/132 819,95075/071 799,95

210/220
180 – 205
240 – 290

Předstan Milestone Pro Air

075/073 99,95
Hloubka stanu: 300 cmMateriál: 100% polyester

Užijte si více pohodlí s předstanem Milestone Pro Air od značky Outwell. Tento inovativní, samo-
statně stojící předstan bude vaším dokonalým společníkem na dovolené. Disponuje systémem 
Outwell Rigid Air prostřednictvím snadno přístupných vnějších ventilů, pomocí kterých ho lze 
rychle nafouknout.
Přední stěna  kompletně odnímatelná. Stříška -
nad vchodem odolná proti dešti. Přední vchod 
s dveřmi se sítí proti hmyzu, velké okno. 
Volitelně můžete k vnitřnímu stanu Milestone 
připojit spací kabinu.

Boční stěny mají boční vchod se sítí proti -
komárům ve dveřích, velké okno. Systém 
Link Access Zone jako boční dveře.

Střecha s extra dlouhými upevňovacími 
spojkami - v případě, že nemáte kedrovou 
lištu, můžete pomocí spojek natáhnout 
předstan přes střechu vašeho vozu.
Materiál:Outtex® 3000 (100% polyesterový taft)

3000 mm

Přidejte ke svému samostatně stojícímu 
předstanu Milestone od Outwell snadno a rychle
spací kabinu: pomocí mnohostranně 
využitelného vnitřního stanu Milestone. Vnitřní 
stan můžete postavit na kteroukoli ze tří pozic 
uvnitř stanu - doleva, doprava nebo dozadu - a 
vytvořit tak soukromý prostor na spaní pro dvě 
osoby. Upevníte ho pomocí koleček. Nové 
vertikální stěny zajistí mimořádně prostornou 
atmosféru a dveře na obou stranách umožní 
flexibilní přístup. Rozměry (š x h x v): 
130 × 250 × 180 cm.

Vnitřní stan Milestone Pro

99,95

Příslušenství
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1 099,95

cc samostatně stojící předstan
cc 3 vchodové dveře
cc spací kabina pro 5 osob

Výhody

Nabízí místo 
až pro 5 osob

Rozměry (š x h x v): 530 × 300 × 230 cm;
Rozměry ve sbaleném stavu: 85 × 47 × 47 cm; 
hmotnost: 23,3 kg 075/156 1.099,95

Obsah balení: stan s přišitou podlahou,
vnitřní stan, Airtube, stavěcí tyče, závěsy, 
upínací materiál, taška na přenášení, 
pumpička.

Boční stěny mají velká okna s rolovacími 
závěsy.

Přední stěnu se sítí proti komárům lze zcela 
otevřít a vytvořit tak verandu. Přední část lze 
ve slunečných dnech otevřít a postavit.

Materiál: Outtex 3000® Select (100% 
polyesterový taft), PE podlaha

Tyče: Rigid Air System, sklolaminát ø 12,7 mm 
/ 8,5 mm

3000 mm

Předstan Milestone Nap Air
Hloubka stanu: 300 cmMateriál: 100% polyester

Nafukovací předstan Milestone Nap Air může stát samostatně nebo vedle dodávky. Dá se velmi 
jednoduše a rychle nafouknout. Velký vnitřní prostor včetně uzavřené podlahy lze otevřít ze tří 
stran, což znamená dobré větrání a flexibilní možnosti použití. Boční stříšky navíc chrání a 
poskytují dobré připojení k dodávce. Do spací kabiny se vejde až 5 osob. Jde tak o ideálního 
společníka i pro velké rodiny.
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899,–

075/194 899,–

Předstan Advantourer
Hloubka stanu: 440 cmMateriál: polybavlna

Model Advantourer je ideální předstan k dodávce. Díky vnějšímu povrchu stanu z polybavlny je 
předstan podstatně prodyšnější a odolnější vůči UV záření než běžné polyesterové stany. Velký 
prostor verandy láká k příjemnému pobytu a uvolnění.
Přední stěna odnímatelná. Velké vchodové 
dveře s moskytiérou, lze částečně nebo kom-
pletně otevřít. Okna lze zatemnit, stříška nad 
vchodem s bočními stěnami na ochranu před 
sluncem a deštěm.
Boční stěny odnímatelné a s velkou sítí proti 
komárům (zatemnitelnou) a bočním vchodem.

Materiál: polybavlna, podlaha z polyetylenu.

Tyče:  Airtube A.I.R. Tech

Obsah balení: stan, Airtube, 2 ocelové 
stavěcí tyče, přišitá podlaha stanu, napínací 
materiál, taška.

3000 mm

Rozměry (š x h x v): 350 × 440 × 230 cm;
Rozměry ve sbaleném stavu: ø 41 × 80 cm; 
hmotnost: 34,6 kg

Montážní výška: 180 – 240 cm

ideální větrání
kompletně uzavíratelný
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od 1 149,–

Předstan Sporty Air
Materiál: 100% PES

3 vchodové dveře

kompletně
samostatně
stojící

Částečný předstan Air je samostatně stojící, nafukovací stan nejvyšší kvality, který postavíte 
snadno a rychle. S tímto stanem získáte téměř 10 m² obytné plochy navíc a samostatně stojící 
koncept vám umožňuje například vyrazit z kempu dodávkou na jednodenní výlet, aniž byste 
museli balit stan. Díky integrované dělicí stěně můžete předstan rozdělit a vytvořit si tak 
multifunkční prostor: koutek na spaní + kuchyňský kout. Trubice stanu jsou navzájem propojené
a lze je tudíž nafouknout z jednoho centrálního místa. Stan lze připevnit k obytnému vozu pomocí 
spojovacího tunelu (85 cm), který připevníte na kedrovou lištu na vozidle.

Boční stěny  jsou odnímatelné a mají jedny
vstupní dveře s moskytiérou a okenicemi.

Přední stěna  se 3 rolovacími panely, díky 
kterým se do stanu snadno dostanete.

Materiál: 100% polyester se zátěrem All -
Weather

Tyče: Airtube

Hloubka stanu: 355 cm

Obsah balení: stan, Airtube, ruční pumpička,
napínací materiál.

Rozměry (š x h x v): 390 × 355 × 200 cm

montážní výška    hmotnost    č.zboží
180 – 210 cm 34,2 kg 075/450 1.149,–
240 – 295 cm 34,6 kg 075/451 1.199,–
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cc praktický, stojí samostatně
Outwell Link Access Zone 
nepromokavá stříška

cc
cc

Výhody Montážní výška: 
180 – 205 cm 
Materiál: 100% polyester

Velké dveře se sítí proti hmyzu 
od 549,95
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Material: 100 % Polyester
Rozměry (š x h x v): 340 × 200 × 225 cm;
sbalený stan: ø 42 × 80 cm; hmotnost: 21,3 kg

Rozměry (š x h x v): 340 × 250 × 225 cm;
sbalený stan: ø 45 × 80 cm; hmotnost: 26 kg

Rozměry (š x h x v): 340 × 300 × 225 cm;
sbalený stan ø 45 × 80 cm; hmotnost: 30 kg

Vnitřní stan Scenic Road 075/095 119,95Vnitřní stan Scenic Road 075/096 109,95075/091 549,95
075/092 599,95 075/093 649,95

4000 mm

Předstan Scenic Road
Přední stěna má tónované okno, které lze 
zcela otevřít a zabezpečit vsadkou ze síťoviny
Mesh. Závěs Zip-up. Stříška nad vchodem 
odolná proti nepřízni počasí, v případě 
nedostatku prostoru ji lze zatáhnout dovnitř.

Boční stěny: systém Link Access s bočními 
dveřmi. Velká tónovaná okna na obou stranách.

Materiál:  lehký a odolný Outtex® 4000 (100%  
polyesterový taft), vnější stan: 100% polyester, 
zapečetěné švy. Podlaha: dvojitě povrstvený 
polyetylen.

Samostatně stojící 
předstan pro každého!

Outwell Link Access Zone

Předstan k dodávce Scenic Road 300

Scenic Road 200
Praktický, kompaktní předstan Scenic Road 
200 je ideální pro páry, na jednodenní výlety
a pro všechny, kteří potřebují další prostor na 
své vybavení. Díky vyššímu bodu upevnění ho
lze snadno připevnit k vašemu vozu.

Scenic Road 250
Prostorný, samostatně stojící předstan se 
perfektně hodí na rodinná dobrodružství.  
V předstanu je také dostatek místa na stůl
a židle. S volitelnými vnitřními stany vytvoříte 
prostor na spaní až pro čtyři osoby. Rychle 
postavený předstan zůstává rovný, abyste 
v něm mohli uskladnit své věci.

Scenic Road 300
Pro všechny, kteří mají rádi velký prostor. Model 
Scenic Road 300 je praktický, nabízí spoustu 
místa na stoly, židle a kuchyňské náčiní. Můžete 
si k němu pořídit extra dlouhé vnitřní stany, ve 
kterých vzniknou spací kabiny až pro čtyři osoby. 
Díky rychlému a jednoduchému upevnění k vozu 
a praktické stříšce nad vchodem je Scenic Road 
300 flexibilním řešením na delší dovolené.

Tyče: ocelové tyče ø 16 mm a ø 19 mm a -
sklolaminátové tyče ø 11 mm.

Obsah balení: stan, tyče, přišitá podlaha, 
taška na přenášení, napínací materiál.

Informace
Outwell Link Access Zone
Systém se používá k připojení předstanu 
k vozidlu, přičemž funguje jako závěs, který 
vyplňuje mezeru mezi vozidlem a podlahou. 
Ve spojení s podlahou stanu v uzavřené 
předsíni tak vznikne čistý přístup ke stanu 
chráněný před větrem.
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cc samostatně stojící předstan
vysoce zatížitelné zipy
možnost verandy

cc
cc

Výhody Montážní výška: 
180 – 205 cm 
Materiál: 100% polyester

Nafouknutý za 3 minuty! od 999,95
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Material: 100 % Polyester

Předstan Scenic Road SA

6000 mm

Rozměry (š x h x v): 340 × 390 × 225 cm; 
sbalený stan: ø 45 × 85 cm; hmotnost: 25,5 kgRozměry (š x h x v): 340 × 340 × 225 cm;

sbalený stan: ø 40 × 85 cm; hmotnost: 23 kg

Rozměry (š x h x v): 340 × 440 × 225 cm;
sbalený stan: ø 45 × 90 cm; hmotnost: 27,5 kg

075/065 1.149,95
075/064 999,95

075/066 1.249,95
Vnitřní stan Scenic Road 075/097 109,95 Vnitřní stan Scenic Road 075/098 119,95

Vhodný stan pro 
každou velikost!

Kompletní přední stěna s moskytiérou

Tyče: systém Advanced Air Tube, ocelové
tyče ve stříšce nad vchodem ø 16 mm. 

Obsah balení: stan, Airtube, stavěcí tyče, 
přišitá podlaha z polyetylenu s dvojitým 
zátěrem, pumpička, taška na přenášení, 
napínací materiál.

Scenic Road 200SA
Kompaktní a přesto prostorný: Model Scenic 
Road 200SA od značky Outwell je samostatně
stojící předstan ideální pro páry, na 
jednodenní výlety nebo pro podnikavé 
kempaře. Získáte prostor na stůl, židle a vařič.
Skvěle se hodí do všech povětrnostních 
podmínek. Flexibilní stříška nad vchodem 
poskytuje stín a dá se přizpůsobit velikosti 
postaveného stanu.

Scenic Road 250SA
Středně velký předstan Scenic Road 250SA 
slouží především k relaxaci. Prostorný a 
přívětivý předstan je jako dělaný pro 
kempování beze stresu. Využijete ho jako 
další obytný prostor nebo pomocí vnitřních 
stanů vytvoříte místo na spaní až pro 4 osoby 
navíc. Díky vysokým stropům a vstupu, kde se
můžete postavit a narovnat, je možné se 
pohodlně pohybovat sem a tam mezi stanem 
a vozem.

Scenic Road 300SA
Potřebujete více místa? Samostatně stojící 
předstan Scenic Road 300SA značky Outwell 
vám ho nabízí dostatek. Nejdelší předstan této
kolekce má rozšířený obytný prostor a boční 
síťované dveře pro extra větrání. Můžete si 
navíc pořídit i vnitřní stany, které vytvoří dvě 
prostorné ložnice, ve kterých se vyspí až čtyři 
osoby. Velká stříška nad vchodem vytvoří stín 
a ochrání vás před nepřízní počasí. Perfektní 
volba pro velké rodiny.

Přední stěna má tónované okno, které lze 
zcela otevřít a zabezpečit vsadkou ze síťoviny
Mesh. Závěs Zip-up. Stříška nad vchodem 
odolná proti nepřízni počasí s vyrolovatelnými 
bočními stěnami.
Boční stěny  mají systém Link Access
s bočními dveřmi. Velká tónovaná okna na 
obou stranách.
Materiál:  lehký a odolný Outtex® 6000 (150D 
100% polyesterový taft), vnější stan: 100% 
polyester, zapečetěné švy.
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Tunelový stan
k dodávce 
s něčím navíc.

269,–

Předstan Travel Extra

Spací kabina je ideálním mís-
tem na spaní pro děti nebo 
hosty. Lze použít u všech tune-
lových předstanů k dodávkám.

Přední stěna se dvěma velkými 
panoramatickými okny. Okna lze zavřít 
pomocí přišitých neprůhledných záclon. 
Vstupní dveře jsou srolovatelné do strany.

Boční stěna má jedno velké větrací okno (½ 
-síťovina / ½ průhledná fólie) s neprůhlednou 

látkovou okenicí; uzavíratelná zipem.

Zadní stěnu lze otevřít ve dvou různých
šířkách. Široký spojovací zámek. Upevnění
zámku na vůz pomocí stavěcí tyče (podle
série).
Materiál: 68D polyester, s PU zátěrem.

Rozměry (š x h): 340 × 240 cm; ve sbaleném 
stavu: 21 × 28 × 78 cm; hmotnost: 15 kg

070/001 269,–

Spací kabina 
Travel Extra 

Podlaha Travel Extra
Podlaha do stanu Travel Extra chrání před
obtížným hmyzem a snižuje kondenzaci vody. 
Materiál: 100% PE polyetylen; rozměry (š x h): 
220 × 230 cm; ve sbaleném stavu: 29 × 48
× 5 cm; hmotnost: 1,4 kg. 070/007 39,95

Podlaha stanu a spací kabina pro ještě
větší pohodlí a nerušený spánek.

3000 mm

Předstan k dodávce s podlepenými švy na vnitřní straně a vnějším suknem proti bahnu.
Hloubkové vyztužení stanu pomocí dvou horizontálních teleskopických stanových tyčí s oky pod
povrchem střechy.

Tyče: ø 12,7 mm GFK se dvěma teleskopic-
kými ocelovými střešními tyčemi ø 19 mm a
ocelovou stavěcí tyčí. 

Obsah balení: stan, tyče, taška na přenášení, 
taška na tyče, napínací materiál, návod k 
montáži.

Montážní výška: 180 – 220 cm  Materiál: 100% polyester     Hloubka stanu: 240 cm

Příslušenství

070/003 52,95

Rozměry (š x h): 140 × 200 cm; 
sbalená: 42 × 64 × 5 cm; hmotnost: 1,4 kg

78
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3000 mm

075/061 299,–

Rozměry (š x h x v): 260 × 250 × 180 cm;
Rozměry ve sbaleném stavu: 70 × 25 × 25 cm; 
hmotnost: 10,3 kg

Model Pisa je ideální předstan na víkendové výlety a krátké dovolené. Jde o lehký částečný stan
k připevnění na dodávky. Předstan k dodávce má jen jednu zahnutou tyč, a díky tomu lze obzvlášť 
rychle a snadno postavit. Je možná i montáž na střešní reling. Kedr ø 7 mm.

Ideální na víkendové výlety!

Stojí jen 
s jedním obloukem

Montážní výška: 180 – 195 cm  Materiál: 100% polyester      Hloubka stanu: 250 cm

Předstan Pisa

299,–

250 cm

26
0 

cm

Přední stěna je částečně i zcela odnímatelná,-
se stříškou nad vchodem, která chrání před 
deštěm. Okna s průhlednou fólií a zatemněním.

Boční stěny odnímatelné, každá má jedno 
okno s průhlednou fólií a zatemněním.

Materiál: 185 T polyester, všechny švy 
podlepené.

Obsah balení: stan, tyče ø 12,7 mm GFK a
ocelové tyče ø 19 mm, upevňovací tyč k 
montáži na dodávku, upínací materiál a 
praktická taška na přenášení.

79Předstany k dodávce2020
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Ideální na váš VW Caddy. Kompletně zavřený

Speciálně vyvinutý bezrámový stan k připev-
nění na zadní dveře VW Caddy. Ideální 
k vytvoření dalšího prostoru za vozidlem 
a získání větší volnosti pohybu uvnitř. Rychlá
a jednoduchá montáž. 1 velké vstupní dveře 
umožňují dobré větrání a příjemné vnitřní 
klima. S upevňovacím materiálem a taškou na 
přenášení.

Materiál:  150 D Oxford polyester

Obsah balení: stan, upínací materiál, stavěcí 
tyče, taška na přenášení.

Rozměry (š x h x v): 135 × 135 × 200 cm;
Rozměry ve sbaleném stavu: ø 12 × 50 cm; 
hmotnost: 2,1 kg 075/381 99,90

3000 mm

Zadní stan Pilote
Hloubka stanu: 135 cmMateriál: 100% polyester

Snadná montáž na
 zadní dveře.

Montážní výška: 170 cm

99,90

Informace
Díky zadnímu stanu získáte mnohostranně využitelný prostor, ve kterém se můžete postavit 
a narovnat, přímo u vozidla. Využijete ho ke sprchování, převlékání, vaření, spaní, nebo
jednoduše jako úložný prostor na jízdní kola. Ideální řešení pro všechny, kteří rychle potřebují 
další prostor nebo mají v kempu málo místa vedle vozu nebo za ním.

Zadní stany na dodávky

80
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154,90

075/195 154,90

Zadní stan Comet
Materiál: 100% polyester s PU zátěrem  Hloubka stanu: 200 cm

Díky snadné montáži, bezrámové konstrukci
a velmi kompaktní velikosti v zavazadlovém 
prostoru je stan na zadní dveře Comet 
perfektní volbou pro všechny majitele VW 
T5/T6. Vytvoří prostor navíc za vozidlem, ve 
kterém můžete skladovat kola, vařit nebo spát.
Perfektní způsob, jak vašemu vozidlu dodat 
více prostoru.

Umístěte Comet přes zadní dveře vašeho VW.
Není třeba žádný rám.
2 velké vstupní dveře umožňují dobré větrání 
a příjemné vnitřní klima.
Materiál:  150 D Oxford polyester s PU
zátěrem

Tyče:  2 ocelové stavěcí tyče ø 16 mm, 195 cm.

Obsah balení: stan, upínací materiál, 2 stavěcí
 tyče, taška na přenášení.

3000 mm

Rozměry (š x h x v): 200 × 200 × 205 cm;
sbalený stan: ø 18 × 63 cm; hmotnost: 4,8 kg

Montážní výška: 205 cm

Pro více místa vzadu 
za vozidlem!

Samostatně stojící stan na zadní dveře 
 pro více místa!

Pro větší soukromí

81Předstany k dodávce2020
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Trento IShadow

Passau

TerraRhön

Okenní markýzy

Univerzální tyče na markýzu

Perfektní ochrana před sluncem. Vyberte si z našeho 
sortimentu vhodnou okenní markýzu na okno vašeho 
karavanu. Jednobarevné nebo se vzorem sladěným 
s našimi předstany. Zkontrolujte si prosím materiál a velikost.

Univerzální tyče na markýzu z hliníkové
trubky o ø 18 mm jsou teleskopické. Pro
markýzy o max. šířce 2 m. Upevnění do
kedrové lišty a úchytek.

typ  materiál  rozměry (š x h) č.zboží
1Rhön 100% PVC polyvinylchlorid 180 × 70 cm 071/004 69,–

2 Terra 100% PVC polyvinylchlorid 180 × 70 cm 071/008 69,–
3 Shadow 100% PVC polyvinylchlorid 180 × 70 cm 071/009 69,–
4 Trento I 100% akrylová vlákna 180 × 80 cm 071/006 79,–
5 Passau 100% PES polyester s polyuretanovým zátěrem 190 × 75 cm 070/849-2 69,– 610/030 42,50

5

4321

made in
germany

Extra vybavení na vaši kempingovou dovolenou!

Užitkové stany a příslušenství

Přídavné stany jsou stále oblíbenější. Nejen 
u dlouhodobého kempování k rozšíření
stávajícího obytného prostoru, ale i při
víkendovém stanování. Možnosti využití jsou
mnohostranné, stan můžete používat jako
kuchyni nebo sklad nářadí, jako garáž na kola
nebo skladovací prostor na vaše kempingové
vybavení. Tyto stany by měly být stabilní,
chránit proti větru a nepřízni počasí, a zároveň
být i dobře větrané. I zde je rozhodujícím
faktorem spíše využití než provedení, ať už
jde o vypínací popruhy proti bouřce, okna
nebo rychlé postavení a složení na cestách.

Kuchyňské a užitkové stany Příslušenství k předstanu

Doporučení pro všechny 
okenní markýzy

Stanování má u lidí dlouhou tradici a v mnoha
ohledech se v průběhu let změnilo. Tak 
například co se týče příslušenství. Je možné 
splnit takřka každé přání a naši obchodní 
partneři nabízí mnoho smysluplných produktů,
s jejichž výběrem vám rádi odborně poradí.

U příslušenství se jedná o věci, které 
usnadňují život, o bezpečnost a údržbu, ale
i o kreativní doplňky. Ať už jde o podlahu do 
předstanu z jednoduché plachtoviny nebo 
pevné podlahy, které vypadají jako doma,

energeticky úsporné LED osvětlení pro různá 
zařízení, světelná technologie pro příjemnou 
atmosféru v předstanu, silné stanové kolíky 
nebo také vhodné přídavné tyče. Ale i altán 
nabízí další ochranu před sluncem a deštěm 
a rozšíří obytný prostor před vaším karavanem 
nebo obytným vozem.

42,50
od 69,–
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Stan na zadní dveře
S tímto stanem rychle uskladníte své kempin-
gové náčiní. Pomocí kedru jej snadno připev-
níte na zadní stranu volnočasového vozu. 
Ideální místo ke skladování kola nebo jiných 
kempingových potřeb mimo dohled a jejich 
ochraně před deštěm a znečištěním.
Obsah balení: stan, kolíky.

070/504 69,95

Materiál: 100% PES polyester; rozměry (š x h): 
150× 190 cm; hmotnost: 489 g

Přístřešek na kola Velo
Náš přístřešek na kola chrání vaše kola před 
větrem a nepřízní počasí. Je vyroben z poly-
esteru odpuzujícího nečistoty a vodu s vodním
sloupcem 3000 mm. Díky ventilačním otvorům
lze přístřešek využít i jako stan. Není vhodný
na dlouhodobé používání.
Obsah balení: stan, upínací materiál a taška 
na přenášení.

Rozměry (š x h x v): 200 × 160 × 167 cm;
Rozměry ve sbaleném stavu: 25 × 59 × 25 cm;
hmotnost: 3,3 kg 070/562 74,95

velký úložný 
prostor

Pro bezpečné uskladnění stolu a židlí, sáněk, lyží 
nebo i jízdních kol. Vzadu nebo vedle obytného 
vozu či karavanu.

Všechny produkty jsou součástí kolekce Frankana Freiko.

Užitkový stan Equipo
Praktický užitkový stan s rozmanitými 
možnostmi využití. Užitkový stan Equipo 
nabízí velký úložný prostor a je velmi snadné 
ho postavit. Vchod v přední stěně lze vyrolovat
nahoru. Na zadní straně je velké větrací okno. 
Materiál : omyvatelný PVC odolný proti 
nepřízni počasí. Obsah balení : stan, ocelové
tyče ø 22 mm, upínací materiál a taška.

Materiál: 100% PVC polyvinylchlorid, ocel; 
rozměry (š x h x v): 150 × 220 × 200 cm;
Rozměry ve sbaleném stavu: 30 × 25 × 130 cm; 
hmotnost: 15 kg

070/558 299,–

3000 mm

299,–

69,9574,95

83Užitkové stany 2020
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velikost rozměry (š x v) hmotnost č.zboží 
3 620 × 140 cm 10 kg 072/595 279,–
4 820 × 140 cm 13,8 kg 072/596 329,–

Nafukovací zástěna proti větru

Snadno a rychle 
postavený!

Příslušenství ke všem stanům 
Outwell

Nabízí ochranu před větrem 
i zvědavými pohledy.

Nafukovací zástěna proti větru se nafukuje 
z jednoho místa a postavíte ji tak velmi snadno
a rychle. Nafukovací zástěnu proti větru můžete 
používat samostatně nebo ve spojení
s předstanem, který tak zcela oddělíte od okol-
ního prostoru. Ideální na cesty se psem. Obsah 
balení: zástěna proti větru, ruční pumpička, 
napínací materiál, kolíky, úložná taška.
Materiál: 100% PES polyester.

od 279,–

072/559 99,95

Pumpička Squall
Pumpička na stany Squall od značky Outwell
s automatickým vypínačem a LCD displejem 
vám umožní snadné a rychlé nafouknutí stanu
Funkce automatického vypnutí zabrání příliš 
silnému nafouknutí stanu a zajišťuje vysokou 
stabilitu. Elektronické nastavení tlaku až 1,1 
bar. Včetně 2 různých hubic. Napětí: 12 V; 
délka kabelu: 5 m; rozměry (š x h x v): 17 × 14
× 25 cm; hmotnost: 1,35 kg

99,95

Sada na vyrovnání výšky Disc
Vyrovnejte nerovnosti povrchu pomocí prvků 
na upravení výšky od značky Outwell. Zasuňte
prvky jednoduše do kapsy předpřipravené na 
rámu - a váš předstan bude ihned stát rovně. 
Prvky jsou vždy 4 cm silné. Obsah: 4 ks;
hmotnost: 0,25 kg

075/051 34,95

Utěsňovací podložky k oknům
Utěsňovací prvky od značky Outwell zajistí, 
že váš předstan bude bezpečně upevněn na 
vašem karavanu i na nerovných místech. 
Zážitek z kempování bez starostí je tak 
zaručen za každého počasí. Obsah: 4 ks;
hmotnost: 0,2 kg 075/052 30,95

34,95

30,95
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Skládací altán Zebò Enjoy 2.0

Sada bočních stěn Zebò Enjoy 2.0 
Užitečná sada bočních stěn ke skládacím altá-
nům Zebò Enjoy. Boční stěny jednoduše upev-
níte k lemu altánu pomocí připraveného suché-
ho zipu, a v případě potřeby je můžete propojit
 navzájem zipem.

Obsah balení: 1 x boční stěna se zipem;
2 x boční stěna s oknem; 1 x boční stěna bez 
okna; úložná taška.

Exkluzivně u nás!

Praktický skládací altán (automatický) s centrální střešní tyčí pro maximální sklon střechy, který 
usnadňuje stékání vody. Stabilní ocelový rám s práškovým nástřikem (40 x 40 mm) s výškově 
nastavitelnými nohami. Svařované švy. Snadné a rychlé postavení a sbalení. Možnosti použití: 
kempování, party a oslavy, veletrhy. Není nehořlavý. Přišroubované součástky lze snadno 
vyměnit.

velikost  rozměry (š x h)  hmotnost  č.zboží
300 300 × 300 cm 25,5 kg 070/992 199,–
450 300 × 450 cm 32,2 kg 070/993 269,–

velikost rozměry (š x h) hmotnost č.zboží
300 300 × 300 cm 7,4 kg 070/994 124,90
450 450 × 300 cm 10,4 kg 070/995 137,90

Obsah balení: praktická taška na přenášení
s kolečky, napínací šňůry a kolíky.  

Materiál:100% polyester s PVC zátěrem
290 g/m²

od 124,90

Touring Connect 7/5 mm 610/333 29,95
Touring Connect 7/7 mm 610/334 29,95

Magnetický adaptér
Tento 3dílný magnetický adaptér umožňuje 
rychle upevnit předstan Touring k vašemu 
vozu. Drží na plechových střechách a se 
stanem se propojí pomocí kedru a profilů. 
Rozměry (š x h x v): 260 × 17 × 1 cm

Dvojitý kedr navléknete do kedrové lišty vozu. 
Připevněním lišty s dvojitým profilem můžete 
kedr předstanu snadno propojit s vozem. K 
předstanu tak snadno připojíte vůz a snadno s 
ním i odjedete. K dostání ve dvou tloušťkách 
kedru: Standardní 7 mm nebo 5 mm pro 
připevnění na markýzy.

Spojovací sada Touring Connect

610/335 44,95

Drží na plechových střechách

Snadné napojení 
i odpojení vozidla!

Rychle postavený 
i sbalený!

7/5 mm

44,95

29,95

Informace
Přehled možností upevnění předstanu k vaší 
dodávce najdete v hlavním katalogu na straně 
38. Vhodné kedry najdete v hlavním katalogu
na straně 88.

od 199,–

Příslušenství

852020 Altány I Příslušenství
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6 Fjord 070/130… vol. vol.
7 Touring Canopy M 075/193
8,9 Bent Canvas 072/571…
10 Playa 070/400-1…
11 GT Shadow 072/593… 3 3 3 3

12,13 Stella 075/200… vol. vol.
16,17 Lux 070/340… 3 3 3 3 3 3 3 3

18,19 Barcelona 070/080… 3 3 3 3 3 3 3 3

20,21 Prestige 070/090… 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

22,23 Lago 070/110… 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

24,25 Bodensee 075/001… 3 3 3 3 3 3 3 3 3

26,27 Flex Triton/Troll/Pan 072/395… 3 3 3 3 3 3

28,29 Pluto 075/225… 3 3 3 3 3

30,31 Octavia Air 075/323… 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

32,33 Rhön DC 070/210… 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 vol.
34,35 Grönland 075/382 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

36,37 Feldberg DC 070/161… 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

38,39 Allgäu 075/136… 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

41 Tessin 075/030… 3 3 3

42 Quick'n Easy Air 075/180… 3 3 3 3 3 3 3

43 Sienna 075/034… 3 3 3 3 3

44,45 Vega 075/411… 3 3 3 3 3 3

46,47 Lynx 075/425… 3 3 3 3 3

48,49 Omega 075/043… 3 3 3 3 3 3 3 3 3

50,51 Jupiter 075/472… 3 3 3 3 3 3

52,53 Libeccio 075/452… 3 3 3 3 3 3 3

56,57 Gemini Pro 390 075/035… 3 3 3 3 3 3

58 Quick'n Easy Luxus 075/184 3 3 3 3 3 3 3 3

59 Liberty 075/460… 3 3 3 3 3 3 3

60,61 Neptune 075/465… 3 3 3 3 3 3 3 3

62 Aquarius 075/480… 3 3 3 3 3 3 3 3

63 Pampeo 075/456… 3 3 3 3 3

64 Garmisch 075/141 3 3 3 3

65 Hydrus 075/476… 3 3 3 3 3 3

66 Quick´n Easy Air Van 075/183… 3 3 3 3 3 3 3

67 San Marino / Portofino Air 075/379… 3 3 3 3 3 3 3

68 Hydra 300 070/982… 3 3 3 3 3 3 3

69 Orion 075/418 3 3 3 3 3 3

70 Milestone Pro Air 075/071… 3 3 3 3 3 3 3 3

71 Milestone Nap Air 075/156 3 3 3 3 3 3 3

72 Advantourer 075/194 3 3 3 3 3 3 3 3

73 Sporty Air 075/450… 3 3 3 3 3 3 3

74,75 Scenic Road 075/091… 3 3 3 3 3 3 3

76,77 Scenic Road SA 075/064… 3 3 3 3 3 3 3

78 Travel Extra 070/001 3 3 3 3 3 3

79 Pisa 075/061 3 3 3 3 3 3

80 Pilote 075/381 3 3 3 3

81 Comet 075/195 3 3 3 3 3 3 3
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6 Fjord 070/130… 3 3 3

7 Touring Canopy M 075/193 3 3 3

8,9 Bent Canvas 072/57… 3 3 3

10 Playa 070/400-1… 3 3 vol.
11 GT Shadow 072/593… 3 3 3

12,13 Stella 075/200… vol. vol. 3 vol.
16,17 Lux 070/340… vol. 3 3 3

18,19 Barcelona 070/080… vol. vol. 3 vol. 3

20,21 Prestige 070/090… vol. 3 3 3

22,23 Lago 070/110… vol. 3 3 3

24,25 Bodensee 075/001… vol. vol. 3 3 3

26,27 Flex Triton/Troll/Pan 072/395… 3 3 3 3

28,29 Pluto 075/225… 3 3 3 vol. 3

30,31 Octavia Air 075/323… 3 3 3 vol. 3 vol.
32,33 Rhön DC 070/210… vol. . 3 3 3

34,35 Grönland 075/382 3 3 3 3

36,37 Feldberg DC 070/161… 3 3 3 3

38,39 Allgäu 075/136… 3 3 3

41 Tessin 075/030… 3 3 3

42 Quick'n Easy Air 075/180… 3 3 3

43 Sienna 075/034… 3 3 3 3

44,45 Vega 075/411… 3 3 3 vol. 3 vol.
46,47 Lynx 075/425… 3 3 3 3

48,49 Omega 075/043… 3 3 3 vol. 3 vol.
50,51 Jupiter 075/472… 3 3 3 vol. 3

52,53 Libeccio 075/452… 3 3 vol. 3

56,57 Gemini Pro 390 075/035… 3 3 3 3 vol.
58 Quick'n Easy Luxus 075/184 3 3 3 vol.
59 Liberty 075/460… 3 3 3

60,61 Neptune 075/465… 3 3 3 vol.
62 Aquarius 075/480… 3 3 3 vol.
63 Pampeo 075/456… 3 3 3

64 Garmisch 075/141 3 3 3 3

65 Hydrus 075/476… 3 3 3 vol.
66 Quick´n Easy Air Van 075/183… 3 3 3

67 San Marino / Portofino Air 075/379… 3 3 3

68 Hydra 300 070/982… 3 3 3 vol.
69 Orion 075/418 3 3 3

70 Milestone Pro Air 075/071… 3 3 3 vol.
71 Milestone Nap Air 075/156 3 3 3 3

72 Advantourer 075/194 3 3 3 vol.
73 Sporty Air 075/450… 3 3 3

74,75 Scenic Road 075/091… 3 3 3 3 3 vol.
76,77 Scenic Road SA 075/064… 3 3 3 vol.
78 Travel Extra 070/001 3 3 3 vol.
79 Pisa 075/061 3 3 3 3

80 Pilote 075/381 3 3 3

81 Comet 075/195 3 3 3
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www.svetkaravanu.cz Twitter YouTubeInstagram

Vše pro karavany I kempování I volný čas 
Bavoryně 221
267 51 Zdice

Telefon +420 311 280 311
 info@svetkaravanu.cz

Všechny produkty, u kterých je uvedeno „Made in Germany“ byly podle údajů výrobce vyrobeny v Německu. Prosíme o pochopení, jelikož nemůžeme zaručit, že během doby plat-
nosti katalogu nedojde ke změnám. I přes pečlivé sestavování katalogu se mohly vloudit chybičky. Za takové chyby neručíme. Tiskové chyby, omyly a změny vyhrazeny!
Ilustrace zčásti obsahují dekorace a předměty navíc, které nejsou součástí balení.
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