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Podmínky užívání nůžkového stanu 

 Dodržujte správný postup sestavení/sbalení stanu. 

 Dodržujte zásady pro údržbu a čištění stanu. 

 Dodržujte níže stanové upozornění: 

1) Stan nesmí být ponechán bez dozoru odpovědné osoby. 

2) Stan nepoužívat v zimě, za mrazu a sněžení. 

3) Konstrukci nezatěžovat zavěšováním dalších břemen. 

4) Zamezit hromadění vody na potahu - střeše. Před uskladněním řádně vyčistit a vysušit.  

5) Stan skladujte v suchém, větraném prostoru s teplotou do 50˚C. 

6) Stan musí být vždy řádně ukotven dle povětrnostních podmínek. Z bezpečnostních důvodů 

doporučujeme vždy kotvení do země stanovými kolíky a lany neboť nelze předpokládat výkyvy 

počasí. Pokud není možné z důvodu povrchu stan kotvit kolíky a lany, je nutné použití 

kotvícího závaží (kovové nebo pískové) na každou „nohu – stojnu“ stanu. 

a) samovolné ustavení konstrukce  (tab. stupeň 0) 

b) kotvení kolíky a lany nebo set závaží   (tab. stupeň 1, 2) 

c) kotvení kolíky + set závaží    (tab. stupeň 3) 

d) kotvení kolíky a lany + set závaží   (tab. stupeň 4, 5) 

e) při překročení stupně 5 – nepoužívat případně demontovat stan 

7) Stan nepoužívejte při silném dešti a nárazovém větru. 
 

Stupeň Slovní označení Rychlost (m/s) Rychlost (km/h) Projevy okolí 

0 bezvětří 0–0,2 (m/s) 0–1 (km/h) Kouř stoupá svisle vzhůru. 

1 vánek 0,3–1,5 (m/s) 1–5 (km/h) Kouř už nestoupá úplně svisle, korouhev nereaguje. 

2 větřík 1,6–3,3 (m/s) 6–11 (km/h) Vítr je cítit ve tváři, listí šelestí, korouhev se pohybuje. 

3 slabý vítr 3,4–5,4 (m/s) 12–19 (km/h) Listy a větvičky v pohybu, vítr napíná prapory. 

4 dosti čerstvý vítr 5,5–7,9 (m/s) 20–28 (km/h) Vítr zvedá prach a papíry, pohybuje větvičkami a slabšími větvemi. 

5 čerstvý vítr 8,0–10,7 (m/s) 29–38 (km/h) Hýbe listnatými keři, malé stromky se ohýbají. 

6 silný vítr 10,8–13,8 (m/s) 39–49 (km/h) 
Pohybuje silnějšími větvemi, dráty sviští, používání deštníku se stává 

obtížným. 

7 prudký vítr 13,9–17,1 (m/s) 50–61 (km/h) Pohybuje celými stromy, chůze proti větru obtížná. 

8 bouřlivý vítr 17,2–20,7 (m/s) 62–74 (km/h) Láme větve, vzpřímená chůze proti větru je již nemožná. 

9 vichřice 20,8–24,4 (m/s) 75–88 (km/h) Vítr působí menší škody na stavbách (strhává komíny, tašky ze střechy). 

10 silná vichřice 24,5–28,4 (m/s) 89–102 (km/h) Na pevnině se vyskytuje zřídka, vyvrací stromy a poškozuje domy. 

11 mohutná vichřice 28,5–32,6 (m/s) 103–117 (km/h) Rozsáhlé zpustošení plochy. 

12 orkán 32,7 a více (m/s) 118 a více (km/h) Ničivé účinky odnáší domy, pohybuje těžkými hmotami. 

    Zdroj: Beaufortova stupnice síly větru 
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8) Nezasahovat do konstrukce. Zabránit manipulaci dětmi nebo nepovolanou osobou. 

9) Při stavění a kotvení nepoužívat hrubou sílu, aby nedošlo k poškození. 

10) Je nutné dbát na dostatečnou stabilitu stojícího stanu. Doporučujeme stavět stan na 

rovném pevném povrchu. 

11) Nepoužívat ve stanu ani v jeho bezprostřední blízkosti otevřený oheň či jiné zdroje 

intenzivního tepla. 

12) Nepoužívat poškozený nebo nefunkční stan a zamezit tak většímu rozsahu poškození. 

13) Vlivem agresivního ovzduší, spadu popílku či nadměrného UV záření může u tkanin 

s potiskem docházet k mírnému barevnému posunu. 

 

Záruční podmínky se nevztahují na poškození způsobené nevhodným užíváním tj. nedodržením 

správného postupu sestavení/sbalení stanu dle návodu, nedodržením zásad pro údržbu a čištění 

stanu, nerespektováním výše uvedených podmínek pro užívání nůžkového stanu. Ze záruky jsou dále 

vyloučené případy způsobné mechanickým poškozením (např.: nepřiměřená síla, záměrné poškození) 

a škody způsobené zásahem vyšší moci. 

V případě zjištění vad a nedostatků u nově pořízeného produktu je kupující povinen dodavatele upozornit 

na tyto nesrovnalosti do dvou pracovních dnů od převzetí produktu. Oznámení zjištěných vad a 

nedostatků musí být písemnou formou a musí obsahovat – přesný popis závady, datum zjištění, 

fotodokumentaci nedostatků. Vždy se snažíme promptně odstranit zjištěné nedostatky ke 

spokojenosti zákazníka. V případě, že nelze tyto nedostatky odstranit ihned, bude oznámení 

klasifikováno jako standardní reklamace, kterou dodavatel vybaví v zákonem stanovené lhůtě. 

 

Pro maximalizaci užitku a dlouhou životnost výrobku dodržujte prosím podmínky užívání nůžkového 

stanu. Naším cílem je spokojený zákazník, který se k nám bude rád vracet. V případě dotazů či 

potíží nás neváhejte kontaktovat www.topadvert.cz  

 

Váš tým Top Advert 
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