
  



JEHLAN – NÁVOD 

DOPORUČUJEME 

1. Dávejte pozor, abyste se během rozkládání nebo skládání rámu nezranili.

2. Předtím, než začnete rozkládat stan se, prosím, důkladně seznamte s návodem k montáži.

3. K montáži a demontáži stanu potřebujete: s jedním sloupem – 2 osoby, se dvěma sloupy – 2 osoby, se
třemi sloupy – 3 osoby. 

4. Před složením konstrukce ji důkladně očistěte. Naše společnost nenese zodpovědnost za případná
poškození, která jsou výsledkem opakovaného skládání/rozkládání znečištěné konstrukce. 

5. Opláštění stanu (střecha a bočnice) musí být očištěno a vysušeno před každým sbalením do přepravního
obalu. Naše společnost nenese žádnou odpovědnost za vznik případných skvrn vzniklých v důsledku 
skladování vlhkého či znečištěného opláštění stanu.  

6. Při poryvech větru pravidelně kontrolujte usazení všech kotvících prvků stanu (kotvící kolíky, závaží stanu
apod.). 

7. Pro vytahování kolíků a kotev doporučujeme použít speciální přípravek (dostupný v rámci příplatkové
výbavy stanu). 

BEZPEČNOST 

1. Stan JEHLAN není určen k používání během silného větru, vánice, krupobití, bouřky apod.

2. Stan nesmí být ponechán bez dozoru.

3. Stany nejsou přizpůsobené k využití pod sněhovou zátěží. Pokud je vrstva sněhu na střeše stanu vyšší než
2 cm, musí být neprodleně odstraněna. 

4. Naše společnost prohlašuje, že polyesterové látky označené symbolem „OG/FR“ jsou látky se sníženou
hořlavostí a splňují požadavky normy PN-EN 13501-1. 

5. Stan JEHLAN Alu (Static) v rozměrech Mini 1, Mini 2, Mini 3, Base 1, Base 2, Base 2 Stage, Base 3, mohou být

používány při rychlosti větru v nárazech do 28 m/s (100 km/h) pod podmínkou, že jsou zajištěny před nárazy 

větru způsobem popsaným v tabulce 2. Během silnějšího větru je bezpodmínečně nutné složení stanu (nejdříve 

demontujte stěny, pak složte samotnou konstrukci). Mechanická poškození plynoucí z nedodržování výše 

uvedeného pokynu nejsou kryta zárukou. 



Obr. 1. Rozměřování stanu JEHLAN 



Obr. 2. Průběh montáže stanu JEHLAN 



MONTÁŽ  

Na obr. 1 a 2 je představeno rozměřování a průběh montáže stanu se dvěma sloupy s bočními stěnami. V 
případě menšího nebo většího počtu sloupů je nutné postupovat obdobným způsobem u každého sloupu. 

1. Vytáhněte všechny části a zkontrolujte, zda obsah tašek odpovídá seznamu součástí.

2. Umístěte základnu sloupu na rovný povrch a ukotvěte ji k podloží kolíky o délce 460 mm.

3. K trubkovému profilu základny upevněte pomocí pásku přípravek pro rozměřování ramen.

4. Pomocí tohoto přípravku vyznačte místa, kde je nutné zatlouct kotvy 450 mm: v případě stanu se dvěma a více
sloupy vyznačte první místo (1) provázkem v ose sloupů (A, B, C) a roztáhněte jej do trojúhelníku, čímž získáte 
druhé místo pro kotvu (2). Další místa stanovte přenesením rohu vzniklého trojúhelníku (1) na dříve 
zatlučenou kotvu (2), kdežto druhý roh trojúhelníku (2) vytýčí další místo pro umístění kotvy (3).  

5. Přípravek pro vyměřování vzdálenosti mezi sloupy je vybaven lanky s pásky. Pro vyměřování vzdálenosti
kotev od sloupu slouží lanka s kroužky. 

6. Na vyznačených místech zatlučte kotvy dlouhé 450 mm.

7. Po rozmístění a zatlučení všech kotev sestavte sloup (sloupy). Věnujte pozornost tomu, aby lanko pro
vytahování střechy procházelo středem sloupu. 

8. Na sestavený sloup nasuňte střechu.

9. Do trubky základny vložte kousek lanka vyčnívající ze sloupu.

10. Lanko vyjměte zespodu, protáhněte přes kladku a konec lanka zaveďte do otvoru v západkovém
mechanizmu.

11. Zkontrolujte, zda se západkový mechanizmus nachází v poloze „lock“. Západkový mechanizmus zajišťuje
kliku proti samovolnému uvolnění.

12. Na sloup nasaďte „čepičku“. Otvory v „čepičce“ protáhněte očka koruny střechy. K očkům upevněte
karabiny s lanky.

13. Sloup nasaďte na trubkový profil základny.

14. Ramena stanu zapněte pomocí karabin k dříve vyměřeným a zatlučeným kotvám.

15. Otáčením klikou zvednete střechu.

16. Střechu zvedněte do cca ¾ výšky sloupu.

17. Stěny připněte ke karabinkám přidržujícím ramena střechy.

18. Zapněte zipy.

19. Po zapnutí všech stěn zvedněte střechu otáčením kliky, dokud neucítíte odpor. Západkový mechanizmus

zajistěte PVC páskou. 

DEMONTÁŽ 

1. Odstraňte všechny předměty nacházející se pod stanem.

2. Uvolněte západkový mechanizmus (obr. 2, bod 12) do polohy „unlock“, druhou rukou současně přidržujte
kliku. POZOR! Uvolnění kliky bez jejího přidržování může způsobit náraz. Pomalu otáčejte klikou a spouštějte 
tak střechu do ¾ výšky. Západku mechanizmu posuňte do polohy „lock“.  

3. Odepněte a složte stěny, uschovejte je do tašky.

4. Střechu spusťte zcela dolů.

5. Odpojte ramena stanu od kotev.

6. Vyjměte sloup ze základny a odstraňte lanko z mechanizmu základny.

7. Stáhněte střechu, složte sloup (sloupy).

8. Kolíky základny i kotvy ramen vyjměte ze země a zbavte všech nečistot.

9. Všechny části uschovejte do příslušných tašek/obalů.



OŠETŘENÍ POLYESTEROVÉHO MATERIÁLU 

1. Chemické čištění je zakázáno.

2. Neperte v pračce.

3. Perte jen ručně - lehce mačkejte, netřete, neždímejte.

4. Čištění povrchu - velmi znečištěná místa jemně omyjte za použití mycí houby.

5. Teplota vody při čištění maximálně 40° C.

6. Druh čisticího prostředku- čisticí prostředky určené pro měkké materiály, množství dle návodu.

7. Máchání - 2-3x v teplé vodě + 1x ve studené.

8. Vysychání - s látkou netočte a neždímejte ji.

9. Sušení - ve vertikální poloze při pokojové teplotě, vodu nechejte odkapávat.

10. Žehlení - žehlit lze vnější stranu látky (= bez coatingu), žehlička může mít teplotu maximálně 110° C.

11. Celkové čištění organickými rozpouštědly je zakázáno, stejně jako čistění jednotlivých skvrn. Použité
materiály nejsou vůči rozpouštědlům odolné. Nenechejte látku nadměrně znečistit. K desinfekci
nepoužívejte chlór - nepoužívejte bělidla.

12. Nevystavujte otevřenému ohni. V případě vzplanutí uhaste oheň vodou, suchým hasicím přístrojem
nebo hasíicím přístrojem s oxidem uhličitým (ABC nebo BC).

Obrázek 3. Zásady údržby polyesterových textilií 

OŠETŘENÍ IMPREGNOVANÉHO MATERIÁLU (EKO KŮŽE, POLYESTEROVÁ LÁTKA POTAŽENÁ 
VRSTVOU PVC, PVC)  

1. Chemické čištění je zakázáno.

2. Neperte v pračce.

3. Perte jen ručně - lehce mačkejte, netřete, neždímejte.

4. Čištění povrchu - znečištěná místa jemně omyjte za použití mycí houby.

5. Teplota vody při čištění - maximálně 40° C.

6. Druh čisticího prostředku - čisticí prostředky určené pro syntetické materiály, množství dle návodu.

7. Máchání - 2-3x v teplé vodě + 1x ve studené.
8. Vysychání - s látkou netočte a neždímejte ji.

9. Sušení - ve vertikální poloze při pokojové teplotě, vodu nechejte odkapávat.

10. Žehlení je zakázáno.

11. Celkové čištění organickými rozpouštědly je zakázáno, stejně jako čistění jednotlivých skvrn. Použité
materiály nejsou vůči rozpouštědlům odolné. Nenechejte látku nadměrně znečistit. K desinfekci
nepoužívejte chlór, nepoužívejte bělidla.

12. Nevystavujte otevřenému ohni. V případě vzplanutí uhaste oheň vodou, suchým hasicím přístrojem nebo

hasicím přístrojem s oxidem uhličitým (ABC nebo BC). 

Obrázek 4. Zásady údržby impregnovaných textilií 
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