Pravidelná údržba na stanech zajistí jejich životnost a použitelnost po
dobu jejich životnosti. Mnohdy je možné správnou údržbou a použitím
odpovídajících dílů šance tuto životnost prodloužit.
S používáním stanů je spojeno jejich opotřebení a běžné provozní
závady, které znemožňují odpovídající použití stanů a příslušenství – např.
vytržený zip vstupních dveří. Některé závady je uživatel schopen pokrýt
díky opravné sadě, která byla vždy v základní výbavě stanu. Jiné závady je
třeba provádět za použití odpovídajících technologií.
Naše společnost zajišťuje servis jak u uživatele, tak i v našich dílnách,
kde jsme schopni okamžitě zajistit šicí práce, sváření PVC materiálu,
kovoobráběcí práce, kovovýrobu, opravy elektrorozvodů a příslušenství –
kompresory, světla do stanů, apod.
Provádíme opravy nahlášených závad od uživatele a stejně tak i jsme
schopni provést kompletní opravu stanů – kdy není třeba od uživatele
definovat závady. Provede se defektace všech komponent a následně se
nacení oprava pro uživatele. Po jejím odsouhlasení je provedena oprava,
kdy uživatel dostane soupravu v naprosto perfektní kondici a může se na ni
stoprocentně spolehnout.
Mezi naše služby patří i mytí a desinfekce stanů, která skrývá i řádné
vysušení stanu po provedení úkonu, jeho konzervaci, impregnaci a následné
sbalení. Tímto úkonem zajišťujeme vysoký hygienický standard pro

OPRAVY A ÚDRŽBA STANŮ vč. příslušenství

TenTex line s.r.o., Jednořadá 1123/35, Praha 6, e-mail: obchod@tentex.cz tel: +420 775 089 344

OPRAVY A ÚDRŽBA STANŮ vč. příslušenství

uživatele, kdy po sezónním používání stanů hrozí vznik plísní na jednotlivých
komponentách.
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sortimentu náhradních dílů nabízíme:
Jednotlivé části konstrukce - tyčoviny, kolíky, upínací lana, tubusy
Dýmovou vložku – vz. 65, vz.87
Plexisklo do oken - vz 65,vz. 87
Izolační vložku – jednotlivé díly – vz.65,87, TPE, TAG , TPSE, MMS, HF
Hygienickou vložku – jednotlivé díly - vz.65,87, TPE, TAG , TPSE,
MMS, HF
Střechovici stanu - vz.65,87, TPE, TAG , TPSE, HF
Podlahu - vz.65,87, TPE, TAG , TPSE, HF
Obaly
Háky na světla ke stanům TPE, TPSE, TAG, MMS
Vyrovnávací dlaždice pod stan
Kompresory, hadice ke kompresorům
Náhradní žebra konstrukce nafukovacích stanů a hal
Rozpěrné tyče do nafukovacích stanů

Veškeré náhradní díly nakupujeme pouze od přímého zástupce výrobce v
ČR či přímo od výrobce.
Veškeré dodávané náhradní díly jsou zcela kompatibilní se stany, které
jsou již v používání. Díly lze napojovat mezi sebou nově dodané, či se
starými.

V naše sortimentu nabízíme i servis a náhradní díly na různé propojovací
díly mezi stany/ halami , mezi stanem/ halou a kontejnerem, mezi stanem
a halou, atd.
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Máme zkušenosti s opravami stanů vz. 65, stanů vz.87, stanů a
multifunkčních hal s nafukovací konstrukcí.

