husky caravan

caravan kolekce
Rádi vyrážíte do přírody s dětmi či přáteli a chtěli by jste někde
přenocovat, strávit hezkých pár dní čí týdnů, tak právě pro Vás je
vyvinuta naše kolekce rodinných stanů CARAVAN.
Ať už si vyberete CARAVAN 12, 17 nebo 22, budete jistě mile překvapeni
nejen rozlohou stanu ale i samotnou výškou.
Číslovka v názvu stanu nesymbolizuje počet osob, tak jak je tomu u
ostatních stanů Husky, ale podlahovou plochu v metrech čtverečních.
Prostor, který tato modelová řada nabízí je opravdu ojedinělý v kategorii
rodinných stanů a směle konkuruje samotným karavanům.
I po vepnutí jedné nebo obou ložnic, nabízí předsíň neuvěřitelný
komfort s velkou obytnou a odkládací plochou, at‘ už je to pro další
bagáž, kempingový nábytek či kola nebo lodě.
Samozřejmostí u všech těchto stanů je vysoká kvalita zpracování,
standardní Husky vybavení a technické detaily, jako je ventilace
umožňující dostatečnou cirkulaci vzduchu uvnitř stanu, velká slídová
okna vpouštějící dovnitř maximum denního světla. Ale také vývod pro
napájení a fixaci pro kabel, vedenou podél stěny ložnice.
Pokud se jen trochu setmí nebo se rozhodnete strávit noc nějakou
zábavnou aktivitou, jistě oceníte místo pro lampu, kterou lze zavěsit
uvnitř stanu a tím zajistit dostatečné osvětlení.
U každého vchodu je také umístěna moskytiéra, takže i v teplé letní noci
lze spát s otevřeným vchodem, aniž by Vás obtěžoval létající hmyz. Díky
pevné a stabilní konstrukci Vám tyto stany nabídnou pohodlný komfort
a bezpečí za každého počasí.

caravan 12
Rozměry (Š × D × V )

• 325 × 360 × 210 cm

Rozměry (sbalený stan) • 80 × 36 × 33 cm
Hmotnost

• 17,6 kg




Stan Caravan 12 je prvním zástupcem nové řady stanů CARAVAN. Přízvisko 12 označuje metry čtvereční, který tento jedinečný model
nabízí, synonymem je tedy jednoznačně PROSTOR. Svými rozměry stan nabízí také plně pochozí výšku a svobodu pohybu uvnitř
stanu. Prostorná předsíň má plně všitou podlážku k vnější části stanu, která tak předsíň pasuje na plnohodnotnou místnost. Nosná
konstrukce na tomto modelu kombinuje pevné ocelové pruty s lehčími durawrapovými pruty. Výsledkem je pevná a stabilní
konstrukce s rozumnou váhou. Tento stan je konstruován pro dlouhodobé stanování, a proto zde naleznete dostatek úložného
prostoru, stejně jako výstup pro napájení a uchycení kabelu. Stan je velmi dobře odvětrávaný a všechny stěny předsíně mají slídová
okna s možností clony. Stan je vhodný pro kempování s rodinou či přáteli.

konstrukce

podlážka

vnější stan

nosné pruty

vnitřní stan

příslušenství

• dvouplášťový tunelový stan s vnější konstrukcí

• 210T Polyester, PU zátěr 5000 mm/cm², podlepené švy

• prodyšný Nylon 190T+ moskytiéra, 1 oddělitelná ložnice

• vrstvený PE s PU zátěrem 6000 mm/cm²

• durawrapové tyče o ø 12,7 mm, ocelové tyče ø 19 mm

• set plastových kolíků, kladivo, set ocelových kolíků, opravárenský set, kompresní obal

caravan 17
Rozměry (Š × D × V )

• 325 × 500 × 210 cm

Rozměry (sbalený stan) • 80 × 38 × 35 cm
Hmotnost



• 23,6 kg


Druhý a prostřední model z řady stanů CARAVAN nese jméno Caravan 17. Jeho specifikem je OBYTNÁ PLOCHA neuvěřitelných
17 metrů čtvereční, která kombinuje komfortní ložnici pro pět osob a neuvěřitelně komfortní předsíň, kde mohou přespat i další
nocležníci, aniž by zde nezůstalo dostatečné místo na odložení potřebného vybavení nebo prostor pro posezení. Předsíň stanu má
plně všitou podlážku k tropiku, a stejně jako ostatní modely z této řady, má slídová okna na všech stěnách předsíně. Stan má mimo
hlavního čelního vchodu také ještě jeden boční vchod, který usnadní manipulaci a pohyb ve stanu. Nosná konstrukce na tomto
modelu kombinuje pevné ocelové pruty s lehčími durawrapovými pruty. Výsledkem je pevná a stabilní konstrukce s rozumnou váhou.
Tento stan je konstruován pro dlouhodobé stanování, a proto zde naleznete maximální úložný prostor stejně jako výstup pro napájení
a uchycení kabelu.

konstrukce

podlážka

vnější stan

nosné pruty

vnitřní stan

příslušenství

• dvouplášťový tunelový stan s vnější konstrukcí

• 210T Polyester, PU zátěr 5000 mm/cm², podlepené švy

• prodyšný Nylon 190T+ moskytiéra, 1 oddělitelná ložnice

• vrstvený PE s PU zátěrem 6000 mm/cm²

• durawrapové tyče o ø 12,7 mm, ocelové tyče ø 19 mm

• set plastových kolíků, kladivo, set ocelových kolíků, opravárenský set, kompresní obal

caravan 22




Třetí a největší model z řady CARAVAN nese název Caravan 22. Nabízí plochu neuvěřitelných 22 metrů čtverečních! Tento jedinečný
prostor pasuje stan Caravan 22 na Vaši novou chatu na nejen víkendové bydlení. Model má dvě ložnice, jednu hlavní pro pět osob a
druhou, snadno vyjmutelnou, pro další dvě osoby. Minimální počet nocležníků je 7 osob, ale díky své jedninečně komfortní předsíni,
je bez sebemenších problémů možné pozvat další nocležníky. Tunelová konstrukce stanu nabízí plnohodnotnou pochozí výšku po
celé ploše stanu, do kterého můžete vejít dvěma vchody. Standardním vybavením je plně všitá polyethylenová podlážka, dostatečné
množství ventilačních oken a dostatek úložného prostoru. Nosná konstrukce i na tomto modelu kombinuje pevné ocelové pruty s
lehčími a ohebnými durawrapovými pruty. Výsledkem je pevná a stabilní konstrukce s rozumnou váhou. Tento model, přestože je
konstruován pro dlouhodobé stanování, umožní rychlou stavbu i bourání stanu.

konstrukce

podlážka

vnější stan

nosné pruty

vnitřní stan

příslušenství

• dvouplášťový tunelový stan s vnější konstrukcí

• 210T Polyester, PU zátěr 5000 mm/cm², podlepené švy

• prodyšný Nylon 190T+ moskytiéra, 1 oddělitelná ložnice

• vrstvený PE s PU zátěrem 6000 mm/cm²

• durawrapové tyče o ø 12,7 mm, ocelové tyče ø 19 mm

• set plastových kolíků, kladivo, set ocelových kolíků, opravárenský set, kompresní obal

Rozměry (Š × D × V )

• 325 × 650 × 210 cm

Rozměry (sbalený stan) • 80 × 42 × 35 cm
Hmotnost

• 28,1 kg

 pevná a stabilní nosná konstrukce
Nosná konstrukce stanů Caravan je kombinována ocelovými a durawrapovými pruty.
Ocelové pruty vynikají svojí pevností, která je nezbytná pro takto velký stan. Durawrapové
pruty, které jsou pouze v horní části stanu, mají naopak velmi příznivou váhu. Díky své
polyesterové folii na povrchu prutu jsou také velmi pevné a stabilní. Kombinace těchto
dvou materiálů přináší výhody pevné a váhově komfortní konstrukce.

 materiál
Tropiko stanu je šito z, námi osvědčeného a mnohokráte testovaného, materiálu
210T Polyester s Polyurethanovým zátěrem. Tento materiál je velmi kvalitní, pevný a
odolný v různých podnebných podmínkách. Polyurethanový zátěr zajistí potřebnou
nepromokavost. Ložnice stanu je kombinací dvou materiálů, prodyšného nylonu 190T
a moskytiéry. Tyto materiály jsou dostatečně pevné pro použití, ale zároveň velmi lehké
a prodyšné.

 plně podlepené švy
Všechny švy, které jsou na tropiku jsu podlepeny voděodolnou pásku. Ta zaručuje
ochranu před promoknutím při vydatném dešti a prodlužuje tak živostnost stanu.

 podlážka z vrstveného Polyethylenu
Podlážka stanu je tvořena z vrstveného Polyethylenu. Ten má pevnou strukturu, díky
které je velmi odolný. Podlážka v předsíni stanu je plně šita s tropikem stanu a tvoří jednu
kompaktní část, která vytváří ze stanu příjemné krytý domov při vašem kempování.

 jedinečný prostor stanu
Stany Caravan jsou příznačné pro svoji jedinečnou velikost ložnice a předsíně. V názvu
každého stanu je číslovka, která značí podlahovou plochu stanu. Stany jsou opravdovou
prostorovou náhradou karavanů! Výška všech modelů je plně pochozí ve všech částech
stanu. V případě, že se objedví neočekávaný nocležník, můžete u modelu Caravan 22
vepnout druhou menší ložnici a nebo ho ubytovat přímo v prostorem oplývající předsíni.

 úložný prostor
Jakýkoli model z řady karavanových stanů je primárně určen pro dlouhodobé kempování,
a proto je dostatečný úložný prostor naprostou nezbytností. Součástí stanu je systém
kapes, a to jak na vnější straně ložnice, tak i na její vnitřní straně. Jedinečná velikost
předsíně nabízí také dostatek místa pro jakýkoli přídavný nábytek.

 oddělitelná ložnice
Hlavní ložnici stanu je možno velmi snadno a rychle oddělit pomocí plenty z prodyšného
nylonu. Ta je nevyjmutelnou součástí ložnice, která v případě potřeby může být použita,
nebo naopak rychle srolována a přichycena ke vchodu. Záleží pouze na Vás!

 přístřešek
Přístřešek ke stanům Caravan je samostatný a volně prodejný doplněk, který zvýší
komfort Vaše nového Caravanu. Zvětší obytný prostor stanu o další dva metry délky. Stan
Caravan a přístřešek Shelter se rovnají nekonečnému prostoru při Vašem kempování.
Tento přístřešek je kompatibilní se všemi třemi velikostmi stanu. Je přichycen pevným
zipem a chráněn légou proti poškození či nepříznivým povětrnostním podmínkám.
Konstrukci tvoří jeden nosný prut na vnějším okraji a zip k přichycení na jeho vnitřním
okraji. Samozřejmostí je také ukotvění přístřešku reflexními šňůrkami pro jeho naprostou
stabilitu.

 výstup pro napájení a uchycení kabelu
Každý model stanu Caravan je přizpůsoben pro vstup na kabel k napájení. Na boku
stanu naleznete zipem uzavíratelný vstup do vnitřku stanu, a poté uchycení pro kabel,
který můžete vést podél ložnice až na střed stanu. Tento prvek považume za nezbytnou
součást vybavení stanů Caravan.

 slídová a ventilační okna
Charakteristickým rysem pro stany řady Caravan jsou velká okna po obou stranách stanu.
Tato okna, která se dají v případě potřeby zastínit, vytvoří dostatek světla uvnitř velké
předsíně, který je nezbytný při pobytu uvnitř stanu. Tato velké okna jsou také vybavena
menšími ventilačními průduchy na spodní straně, které umožní snadnou ventilaci stanu.

 plastové kolíky a kladivo
Mezi základní vybavení stanů Caravan patří pevné plastové kolíky spolu s plastovým
kladívkem, které umožní velmi snadné kotvení stanu při samotné stavbě a odolnost
kolíků před ohýbáním.

 kompresní obal
Nezbytnou součástí celého balení stanu je kompresní cestovní obal. Ten je vyroben z
pevného materiálu s Polyurethanovým zátěrem, tak aby vydržel jakékoli povětrnostní
podmínky, ale také manipulaci se sbaleným stanem bez jakýchkoli obtíží. Obal má také
kompresní popruhy, které pomohou zmenšit celkový objem balení na minimum.

porovnejte parametry
šířka:

délka:

výška:

325 cm

360 cm

210 cm

rozměr sbalený stan: 80 × 36 × 33 cm

konstrukce

podlážka

vnější stan

nosné pruty

vnitřní stan

příslušenství

konstrukce

podlážka

vnější stan

nosné pruty

vnitřní stan

příslušenství

konstrukce

podlážka

vnější stan

nosné pruty

vnitřní stan

příslušenství

• dvouplášťový tunelový stan s vnější konstrukcí

• 210T Polyester, PU zátěr 5000 mm/cm², podlepené švy

• prodyšný Nylon 190T+ moskytiéra, 1 oddělitelná ložnice

• vrstvený PE s PU zátěrem 6000 mm/cm²

• durawrapové tyče o ø 12,7 mm, ocelové tyče ø 19 mm

• set plastových kolíků, kladivo, set ocelových kolíků, opravárenský set, kompresní obal

hmotnost: 17,6 kg

šířka:

délka:

výška:

325 cm

500 cm

210 cm

rozměr sbalený stan: 80 × 38 × 35 cm

• dvouplášťový tunelový stan s vnější konstrukcí

• 210T Polyester, PU zátěr 5000 mm/cm², podlepené švy

• prodyšný Nylon 190T+ moskytiéra, 1 oddělitelná ložnice

• vrstvený PE s PU zátěrem 6000 mm/cm²

• durawrapové tyče o ø 12,7 mm, ocelové tyče ø 19 mm

• set plastových kolíků, kladivo, set ocelových kolíků, opravárenský set, kompresní obal

hmotnost: 23,6 kg

šířka:

délka:

výška:

325 cm

650 cm

210 cm

rozměr sbalený stan: 80 × 42 × 35 cm

• dvouplášťový tunelový stan s vnější konstrukcí

• 210T Polyester, PU zátěr 5000 mm/cm², podlepené švy

• prodyšný Nylon 190T+ moskytiéra, 1 oddělitelná ložnice

hmotnost: 28,1 kg

• vrstvený PE s PU zátěrem 6000 mm/cm²

• durawrapové tyče o ø 12,7 mm, ocelové tyče ø 19 mm

• set plastových kolíků, kladivo, set ocelových kolíků, opravárenský set, kompresní obal
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Rozměry ( d × š × V ) • 325 × 200 × 210 cm

Rozměry ( d × š × V ) • 191 × 73 × 22 cm

Rozměry ( d × š × V ) • 191 × 137 × 22 cm

Rozměry balení

• 30 × 24,5 × 7 cm

Rozměry balení

• 37 × 27 × 8 cm

Hmotnost

• 1,37 kg

Hmotnost

• 2,75 kg

Rozměry balení

• 70 × 23 cm

Hmotnost

• 3,15 kg
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•
Rozměry ( š × d ) • 290 × 315 cm
Rozměry balení • 55 cm, ø 30 cm
Hmotnost

• 2,3 kg
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Czech Republic
HUSKY CZ s.r.o.
Na Jarově 2
130 00 Praha 3
Czech Republic
tel.: + 420 284 081 400
e-mail: husky@huskycz.cz
www.huskycz.cz

nosné pruty

• durawrapové tyče o ø 12,7 mm, ocelové

tyče ø 19 mm

příslušenství

• set plastových kolíků, kladivo, set ocelo
vých kolíků, opravárenský set, kompresní
Slovakia
HUSKY SK s.r.o.
Priemyselná 10
917 03 Trnava
Slovakia
tel./fax: + 421 335 511 719
e-mail:husky@huskysk.sk
www.huskysk.cz
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