
                                                                   WWW. BIZON-STANY. CZ 

SAFARI STANY 

 



                                                                   WWW. BIZON-STANY. CZ 

SAFARI STANY

 

Hledáte stan, který Vám nabídne ideální odpočinek? Uvažujete o pořízení menšího ubytování 

pro sebe, své známé a přátele?  Nebo chcete zažít dokonalou relaxaci na své zahradě? 

Možná hledáte inovativní produkt, díky němuž Vám kempování přinese domácí pohodlí 

v přírodě. 

Jsme první a jediní výrobci safari stanů v České Republice. 

            Naše nabídka: 

 Safari stany jsou vyrobeny naší firmou BIZON-STANY s. r. o. 

 Stany jsou zcela mobilní a je možno je postavit během 2-3 dní. 

 Stany nabízíme v několika velikostech s možností výběru komponentů a vybavení. 

 Pro maximální životnost stanu používáme k výrobě jen ty nejkvalitnější komponenty a 

extrémně silné materiály. 

 Stany jsou určené pro celoroční užívání s 10-15 letou životností. 

 Stan je šitý z PolyCotton 420g/m2 odolné tkaniny, která je prodyšná, odolná vůči 

plísním a hnilobě, je ohnivzdorná FR-1 dle evropských norem. 

 Stany je možno demontovat během jednoho dne včetně zemních vrutů, které se dají 

ze země vyšroubovat a znovu použít. 

 Nabízíme kompletní dopravu a montáž po celé Evropě. 

 Nabízíme vybavení vnitřního interiéru, dřevěné či plátěné příčky oddělující místnosti, 

nábytek, lavice, postele. 
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POPIS STANU: 

1. Základ stanu tvoří dřevěná podlaha s terasou, ukotvená na zemních vrutech.                                                                               

2. Dřevěná konstrukce stanu je z kulatin o průměru 10 cm.                                                             

3. Střecha stanu z PVC plachty je ohnivzdorná FR-1, dle evropských norem.                                

4. Plátěná část stanu zavěšená na konstrukci je vyrobena z extrémně odolné tkaniny FR-1.  

 

 

 



                                                                   WWW. BIZON-STANY. CZ 

 

1. Konstrukce stanu 

Masivní dřevěnou konstrukci tvoří smrkové, frézované sloupy o síle 100 mm. 

Sloupy jsou propojené kovovými pozinkovanými spojkami. Spodní část sloupů je připevněna 

k podlaze a ukotvena k zemi pomocí nastavitelných zemních vrutů, které je možno použít i 

do svahu a nerovného terénu. 

Takto upevněná konstrukce je extrémně silná a odolná vůči silným větrům a nepřízni počasí. 

 

 2. Střecha stanu 

Střechu standardně nabízíme v krémové barvě z PVC o síle 650g/m2 s FR úpravou 

zpomalující hoření, podle evropských standardů. 

Barvu střechy je možno zvolit i v jiném 

barevném provedení. 

Střecha je položena na dřevené konstrukci a 

dokonale upevněna a vypnuta ráčnami.  

Střešní konstrukci děláme oproti jiným 

výrobcům v pevnějším provedení, které je 

bezpečné a stabilní a odolné silným větrům a 

bouřím a menšímu nánosu sněhu. 
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3. Plátěné části stanu 

 

Pod střechou stanu je k dřevěné konstrukci upevněna plátěná obytná část šitá z PolyCotton 
odolné tkaniny, která je prodyšná, odolná vůči plísním a hnilobě a je ohnivzdorná dle 
evropských norem. 

Plátěné části stanu se skládají ze samostatných 
částí, které se navzájem propojují. To nám 
umožňuje snazší montáž, přepravu nebo 
možnost výměny určité části.   

 

   

 Stany jsou dodávány s plátěnými dveřmi se 
zavíráním na zip. 

 

 

 Zde si může zákazník zvolit variantu velikosti a 
počet oken a velikost dveří dle naší nabídky. 
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Dle výběru varianty nabízíme všitá okna, 
která jsou tvořena ze tří vrstev. Vnitřní 
výplň okna tvoří moskytiéra, další 
venkovní vrstvu okna tvoří průsvitná 
okenní folie, která se dá vyrolovat a třetí 
vrstvu tvoří plachta na uzavření okna 
zevnitř stanu pro poskytnutí soukromí.  

 

 

 

Vnitřní interiér stanu 

Lze doplnit plátěnými příčkami oddělující jednotlivé prostory 

nebo lze tyto příčky nabídnout také dřevěné i s dveřmi. 

 

V našem ceníku doplňků nabízíme i vnitřní vybavení 

stanu, jako jsou postele, skříňky, kuchyňské komody, 

lavice atd. 
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4. Podlaha stanu 

Podlaha se skládá z vnitřního prostoru pro stan a z venkovní terasy. 

 Prkennou podlahu uvnitř stanu tvoří podlahová prkna připevněná k masivnímu rámu, 

který je ošetřen impregnací. 

 Uvnitř stanu jsou použité borové jemně hoblované palubky, 28mm silné, 
montované vruty do péra, paralelně ložené, pero-drážka. Lze ošetřit ekologickým 
tvrdým voskovým olejem. 

 

 Terasu tvoří Sibiřský modřín o síle 27mm.  
 

 Podlaha je pevně ukotvena 
pomocí zemních vrutů. 

 Venkovní plochu, tvořící terasu, 
lze ohraničit zábradlím, dle výběru 
v našem ceníku. 
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Rozměr safari stanů 

Safari stany nabízíme v různých velikostech. 

 
 

 Podlahu stanu tvoří vnitřní plocha stanu a venkovní terasa. 

 

Dalé nabízíme několik variant oken a dveří dle výběru. 

 U stanu si lze zvolit také rozložení oken a dveří.  
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Výběr a velikosti stanů 

 

Safari stan - PRCEK 

Malý dětský stan pro rychlé a útulné přespání nebo ideální zázemí pro 2 osoby. 

Stan je o velikosti 2,5 x 3 m, s jedním oknem na zadní straně a terasou. Výška stěn 1,5m. 

       
                    
            Cena stanu je bez vnitřního vybavení a nábytku.        
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Tento stan nabízíme v několika velikostech od šířky 4m / 5m 

 

Safari stan – ADAM  

U tohoto stanu je možnost doobjednat vnitřní stěny a vybavení. 

 Obytná velikost stanu bez verandy je 4 x 4m.  

 Vhodné pro 2- 4 osoby. 
 Veranda 2m. 

 

Cena stanu s montáží bez vnitřního vybavení a nábytku. 
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Safari stan – ROBIN 

 

U tohoto stanu je možnost doobjednat vnitřní 

stěny a vybavení. 

 Obytná velikost stanu bez verandy je 4 x 5m. 

 Vhodné pro 2- 4 osoby. 
 Veranda 3m. 

 Možnost dřevěné nebo plátěné stěny. 
 

 

 

Cena stanu je bez vnitřního vybavení a nábytku. 

 

Safari stan – CEZAR 

U tohoto stanu je možnost doobjednat vnitřní stěnu a vybavení. 

 Obytná velikost stanu bez verandy je 4 x 6m. 

 Vhodné pro 2- 4 osoby. 
 Veranda 3m. 

 Možnost dřevěné nebo plátěné stěny. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cena stanu je bez vnitřního vybavení a nábytku. 
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Safari stan – MAXIM 

U tohoto stanu je možnost doobjednat vnitřní stěnu a vybavení. 

 Obytná velikost stanu bez verandy je 4 x 7m. 

 Vhodné pro 2- 4 osoby. 
 Veranda 3m. 

 Možnost dřevěné nebo plátěné stěny. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cena stanu je bez vnitřního vybavení a nábytku. 
 

 

 

Safari stan – KING 

U tohoto stanu je možnost doobjednat vnitřní stěnu 
a vybavení. 

 Obytná velikost stanu bez verandy je 5 x 5m. 

 Vhodné pro 2- 4 osoby. 
 Veranda 3m. 

 Možnost dřevěné nebo plátěné stěny. 

 

 
 

Cena stanu je bez vnitřního vybavení a nábytku. 
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Safari stan – MAX 

U tohoto stanu je možnost doobjednat vnitřní stěnu a 
vybavení. 

 Obytná velikost stanu bez verandy je 5 x 7m.  

 Vhodné pro 2- 4 osoby. 
 Veranda 3m . 

 Možnost dřevěné nebo plátěné stěny.. 

 

 

 


