
RedX® Rozkládací nůžkové stany – Instrukce k otevření 
(PROFI nůžkový párty stan 9mx3m) 

Přečtěte si prosím tento návod důkladně a postupujte podle těchto pokynů. Toto je nejjednodušší možný způsob. 
Tento manuál je koncipován pro dvě osoby (= ideální počet pro rozložení i složení většiny nůžkových stanů), nicméně 
váha, velikost a vyšší počet nohou konstrukce stanu PROFI 9mx3m mohou způsobit, že pokud je stan stavěn pouze 
dvěma osobami, stavění podle tohoto návodu se může ukázat jako příliš obtížné. V tom případě otevření stanu 
usnadní přítomnost ještě 1-2 osob navíc, jejichž pomoc se uplatní v bodech č. 6. a 7. detailního návodu níže. 
 
1. Umístěte konstrukci stanu uprostřed prostoru, kde bude postaven. 
 
2. Se svým partnerem se postavte na dvě protilehlé kratší strany samotné konstrukce, uchopte spodní část 

nůžkové konstrukce a zdvihňete celou konstrukci několik centimetrů nad zem. Oba udělejte několik kroků zpět, 
současně upažujte a roztáhněte konstrukci do zhruba ½ až ¾ jejího rozsahu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Rozbalte střechu a rozprostřete ji přes celou konstrukci tak, aby její rohy byly umístěny zároveň s rohy konstrukce. 

V rozích na vnitřní straně plachty jsou suché zipy, jimiž se přichytí k nohám konstrukce. V balení s konstrukcí se 
nachází čtyři šrouby s černou kulovou hlavou*, těmi se plachta ke konstrukci v každém rohu přišroubuje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Pro zjednodušení celého procesu můžete vyhrnout roh plachty střechy na dvou 
diagonálně protilehlých rozích konstrukce nahoru tak, aby napnuté plátno nevyvíjelo 
zpětný tah. Po kompletním rozevření konstrukce tyto rohy plachty střechy opět 
přetáhněte zpět na svou pozici přes rohy konstrukce. 

 
 
 
5. Se svým partnerem se opět postavte na dvě 

protilehlé kratší strany konstrukce (nyní již s 
nasazenou střechou), uchopte spodní část 
nůžkové konstrukce a nadzvihňete celou 
konstrukci několik centimetrů nad zem. Oba 
udělejte několik kroků zpět, současně upažujte 
a roztáhněte konstrukci, kam až to půjde, ale 
bez aplikování extrémního tahu. 
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6. Až bude konstrukce takto 
rozevřená, je nutné začít 
pracovat zevnitř. Zde 
partneři uchopí vnitřní 
části konstrukce v místě, 
kde jsou vertikální vzpěry 
podpírající plachtu a stlačí 
obě části konstrukce 
přichycené na vertikální 
vzpěru směrem k sobě (viz 
obr.). Horní část je třeba 
tlačit dolů, dolní část 
naopak nahoru. Tím dojde 
k dodatečnému rozevření 
konstrukce. 

 

Tato konstrukce má celkem 5x vertikálních vzpěr, pokud tedy stan staví více než dva lidé, každý může tento krok 
aplikovat na jedné vertikální vzpěře. 

 
7. Nyní začíná fáze zamykání 

pojízdných kloubů, které se 
pohybují při otevření stanu 
směrem vzhůru po nohách 
konstrukce. Jeden partner se 
nyní přesune k jedné z 
rohových nohou stanu. Na této 
noze bude potřeba posunout 
pojízdný kloub vzhůru, a to tak 
vysoko, až se uzamkne v dané 
pozici. 
 

Tohoto lze dosáhnout tak, že zatímco jeden partner tlačí pojízdný kloub na noze do své polohy, ostatní partneři 
jsou stále uvnitř stanu a zároveň opakují předešlý krok, tedy tlačí k sobě horní a dolní části konstrukce připojené 
na spodní část vertikálních vzpěr. Tak činí na vertikálních vzpěrách umístěných co nejblíže k noze, na které dochází 
k uzamknutí pojízdného kloubu. 
 

Toto opakujte postupně na všech 8x pojízdných kloubech. 
 

8. Nyní lze prodloužit teleskopické nohy a stan tak zvednout 
do požadovaná výšky. Se svým partnerem současně uchopte 
dvě sousední nohy konstrukce, zvedněte je, odjistěte kloub 
regulující výšku povytažením kroužku a vysuňte vnitřní část 
nohy do první výškové pozice. To samé zopakujte se 
zbývajícími nohami. Opětovným povytažením kroužku a dalším 
vysunutím je možné výšku opět kdykoliv regulovat. 

 
Pro opětovné složení stanu zopakujte celý proces v opačném sledu. 

 
DŮLEŽITÉ: Je naprosto nezbytné, aby byl stan řádně ukotven, aby se zabránilo poškození větrem. Použijte dodané 
kolíky a lana, nebo závaží. 

DŮLEŽITÉ: Pokud je stan přepravován vleže, musí být před přepravou střecha z rámu sundána a skladována zvlášť. 

NAVŠTIVTE TAKÉ NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY WWW.REDX.CZ PRO SHLEDNUTÍ INSTRUKTÁŽNÍHO VIDEA NA 
POSTAVENÍ TOHOTO STANU RedX® PROFI 9mx3m. 

2 | R e d X ®  I n t e r n a t i o n a l  C Z                                              w w w . r e d x . c z  
 

http://www.redx.cz/

