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Stan pre deti
Únik z džungle
veľkomesta

Mobilný stan
pre malých
dobrodruhov

Ide sa so stanom na safari
dobrodružstvo! Keď sa
dobre započúvate, môžete
počuť revať levy a trúbiť
slony…
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Úvod

Zlé počasie a málo miesta na šantenie v detskej izbe? Žiaden problém,
pretože odteraz sa môžu vaši malí objavitelia zmocniť celého bytu! Niekoľkými
jednoduchými krokmi vneste tú pravú náladu v štýle safari medzi svoje štyri
steny: Skladací stan pre deti poskytuje aj v malých miestnostiach veľkým
i malým dobrodruhom príjemný únik z džungle veľkomesta. A keď zasvieti
slniečko a detské ihrisko začne volať, stan bleskovo zmizne v stavanej skrini!
Potrebné elektrické náradie:
> Elektrická sponkovačka PTK 14 EDT
> Akumulátorový skrutkovač IXO V s rezacím nadstavcom
> Akumulátorový vŕtací skrutkovač PSR 14,4 LI-2
Pomôcky:
Podrobný zoznam materiálu:
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Ks

Označenie

Dĺžka

Šírka

Hrúbka

Materiál

4

Lata

120 cm

4,4 cm

2,4 cm

Borovica

1

Lata

110 cm

4,4 cm

2,4 cm

Borovica

1

Lata

105 cm

4,4 cm

2,4 cm

Borovica

1

Guľatina

120 cm

2,2 cm

1

Pestrá látka

min. 250
cm

120 cm

8

Skrutky do dreva

40 mm

4 mm

Spojenie lát

Borovica
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Laty a guľatinu si dajte v stavebninách odrezať na uvedené rozmery. Laty
dĺžky 1,20 m budú tvoriť bočné časti stanu, kratšie budú slúžiť ako podlahové
laty. Tip: Aj nebojácni objavitelia sa môžu poraniť! Vyberte preto hladké, mäkké
drevo, aby ste predišli nebezpečenstvu poranenia.
V prvom kroku vymeníte mačetu za akumulátorový vŕtací skrutkovač, napríklad
PSR 14,4 LI-2: Do všetkých štyroch bočných lát vo výške 1,10 m vyvŕtajte
pomocou Forstnerovho vrtáka otvor s priemerom 2,2 cm (prípadne môžete dať
laty predvŕtať aj v stavebninách). Potom položte po dve laty na seba a nasuňte
ich na obidva konce guľatiny. Dôležité: Guľatina musí pevne sedieť, aby sa
stan nezložil.
Teraz spojte obidve vnútorné bočné laty s kratšími podlahovými latami (1,05
m). Na zvonku nasunuté bočné laty použite dlhšie podlahové laty (1,10 m).
Zoskrutkujte bočné a podlahové laty dvomi skrutkami na drevo. Stan sa tak dá
pred odložením naplocho zložiť.
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Strihanie látky

4

Postavenie stanu

5

Sponkovanie látky

Maskovacie farby pustatiny, biele slony alebo pestrá nádhera džungle? Pod
vhodnou látkou sa najlepšie sníva o veľkom dobrodružstve! V druhom kroku
si odrežete látku na veľkosť konštrukcie s prídavkom asi 10 cm. S rezacím
nadstavcom pre akumulátorový skrutkovač IXO V sa vám to poradí rýchlo
a presne. Tip: Vyberte si nekĺzavú a stabilnú látku!
Stan sa rozloží tak, že podlahové laty roztiahnete na požadovanú veľkosť
vchodu. Môžu sa nasťahovať aj mama a ocko? Potom môžu byť dvere pokojne
trochu viac otvorené!
Na rozložený stan preložte cez guľatinu vystrihnutú látku a vytiahnite ju
dohladka. Dolné konce preložte zvonku dovnútra cez podlahové laty.
Na vnútornej strane podlahových lát pripevnite preloženú látku. Použite pritom
elektrickú sponkovačku PTK 14 EDT. Aby bol stan stabilnejší, sponkovačkou
môžete pripevniť látku aj na bočné laty.
A teraz už len: Stan postavený, proviant zbalený a ide sa na dobrodružstvo
v štýle safari!

Spoločnosť Bosch nepreberá záruku za úplnosť a správnosť priložených návodov. Spoločnosť Bosch
okrem toho upozorňuje na to, že použitie týchto návodov je na vlastné riziko. Prijmite, prosím, všetky
opatrenia potrebné na zaistenie vašej bezpečnosti.

