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Mýty a fakta o stanech na podsadu
Objevili jsme novinku mezi podsadovými stany a tak jsme se zeptali jednoho z pøedních výrobcù potøeb pro 
táboøení, spoleènosti Grizz.cz s.r.o, která se na tomto trhu pohybuje již 8 let, jaké druhy stanù nejèastìji 
vyrábí. “V souèasnosti hlavnì vyrábíme klasické stany na podsadu se zapínáním šòùra/oko. Pøed tøemi lety 
jsme pøišli na trh s klasickými stany na podsadu z polyesterového materiálu, který je podstatnì odolnìjší a 
trvanlivìjší oproti bavlnì. Táborníci už nemusejí mít strach, že dìti ponièí stany napøíklad tím, že si malují 
prsty po mokré plachtì,  nebo ji omylem umažou repelentem a opalovacím krémem. Naše polyesterové 
stany Grizzly jsou absolutnì bezúdržbové a materiál je používán již dlouhou dobu na výrobu velkých 
hangárù. Stanovka splòuje hygienické pøedpisy a je zdravotnì nezávadná, o ètvrtinu silnìjší než bavlnìná a 
je prakticky neroztrhnutelná. Vzhledovì je ale velice podobná bavlnìné tkaninì. Výhody má i ve 
vodotìsnosti,  kdy tyto stany mají vodní sloupec 10.000 mm a jsou odolné plísním. Bavlnìná vlákna do sebe 
vlhkost natahují, což polyesterová ne, takže je na konci tábora rychlejší sušení a balení. Táborníci se nás 
èasto ptají na propustnost vodních par a vìtrání. Doporuèujeme poøídit stany s okénkem a moskytiérou, 
které umožòuje kvalitní vìtrání a odvod vlhkosti. Klasické bavlnìné stany sice páry propouští, ale jen v 
malém množství, které je zanedbatelné a ráno jsou celty stejnì orosené. Polyesterové stany vysoce pøevyšují 
kvalitou bavlnìné a pøitom za stejné poøizovací náklady. Z tohoto materiálu vyrábíme i velké ubytovací 
stany, spoleèenské, azylové, jídelní nebo kuchyòské. Vyrábíme i zakázkovì,  na pøání zákazníka, dle jeho 
pøedstav.”
Více na www.tabornickepotreby.cz, nebo www.Grizzly.cz
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M ýty a fakta o stanech na podsadu
Objevili jsme novinku mezi podsadovými stany a tak jsme se zeptali jednoho z pøedních výrobcù potøeb 
pro táboøení, spoleènosti Grizz.cz s.r.o, která se na tomto trhu pohybuje již 8 let, jaké druhy stanù nejèastì ji 
vyrábí. 
“V souèasnosti hlavnì  vyrábíme klasické stany na podsadu se zapínáním šòùra/oko. Pøed tøemi lety jsme 
pøišli na trh s klasickými stany na podsadu z polyesterového materiálu, který je podstatnì  odolnì jší a 
trvanlivì jší oproti bavlnì . Táborníci už nemusejí mít strach, že dì ti ponièí stany napøíklad tím, že si malují 
prsty po mokré plachtì , nebo ji omylem umažou repelentem a opalovacím krémem. Naše polyesterové 
stany Grizzly jsou absolutnì  bezúdržbové a materiál je používán již dlouhou dobu na výrobu velkých 
hangárù. Stanovka splòuje hygienické pøedpisy a je zdravotnì  nezávadná, o ètvrtinu silnì jší než bavlnì ná 
a je prakticky neroztrhnutelná. Vzhledovì  je ale velice podobná bavlnì né tkaninì . Výhody má i ve 
vodotì snosti, kdy tyto stany mají vodní sloupec 10.000 mm a jsou odolné plísním. Bavlnì ná vlákna do 
sebe vlhkost natahují, což polyesterová ne, takže je na konci tábora rychlejší sušení a balení. Táborníci se 
nás èasto ptají na propustnost vodních par a vì trání. Doporuèujeme poøídit stany s okénkem a 
moskytiérou, které umožòuje kvalitní vì trání a odvod vlhkosti. Klasické bavlnì né stany sice páry 
propouští, ale jen v malém množství, které je zanedbatelné a ráno jsou celty stejnì  orosené. Polyesterové 
stany vysoce pøevyšují kvalitou bavlnì né a pøitom za stejné poøizovací náklady. Z tohoto materiálu 
vyrábíme i velké ubytovací stany, spoleèenské, azylové, jídelní nebo kuchyòské. Vyrábíme i zakázkovì , 
na pøání zákazníka, dle jeho pøedstav.”
Více na www.tabornickepotreby.cz, nebo www.Grizzly.cz
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Mýty a fakta o stanech na podsadu
Objevili jsme novinku mezi podsadovými stany a tak jsme se zeptali jednoho z předních výrobců potřeb 
pro táboření, společnosti Grizz.cz s.r.o, která se na tomto trhu pohybuje již 8 let, jaké druhy stanů nej-
častěji vyrábí. „V současnosti hlavně vyrábíme klasické stany na podsadu se zapínáním šňůra/oko. Před 
třemi lety jsme přišli na trh s klasickými stany na podsadu z polyesterového materiálu, který je podstatně 
odolnější a trvanlivější oproti bavlně. Táborníci už nemusejí mít strach, že děti poničí stany například tím, 
že si malují prsty po mokré plachtě, nebo ji omylem umažou repelentem a opalovacím krémem. Naše 
polyesterové stany Grizzly jsou absolutně bezúdržbové a materiál je používán již dlouhou dobu na výrobu 
velkých hangárů. Stanovka splňuje hygienické předpisy a je zdravotně nezávadná, o čtvrtinu silnější než 
bavlněná a je prakticky neroztrhnutelná. Vzhledově je ale velice podobná bavlněné tkanině. Výhody má 
i ve vodotěsnosti, kdy tyto stany mají vodní sloupec 10.000 mm a jsou odolné plísním. Bavlněná vlákna 
do sebe vlhkost natahují, což polyesterová ne, takže je na konci tábora rychlejší sušení a balení. Táborníci 
se nás často ptají na propustnost vodních par a větrání. Doporučujeme pořídit stany s okénkem a mosky-
tiérou, které umožňuje kvalitní větrání a odvod vlhkosti. Klasické bavlněné stany sice páry propouští, ale 
jen v malém množství, které je zanedbatelné a ráno jsou celty stejně orosené. Polyesterové stany vysoce 
převyšují kvalitou bavlněné a přitom za stejné pořizovací náklady. Z tohoto materiálu vyrábíme i velké 
ubytovací stany, společenské, azylové, jídelní nebo kuchyňské. Vyrábíme i zakázkově, na přání zákazníka, 
dle jeho představ.“
Více na www.tabornickepotreby.cz, nebo www.Grizzly.cz


