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Modularni šotor M.A.D - M4 je večnamenski šotor. Uporabljamo ga za zagotavljanje
bivalnih pogojev ogroženim in prizadetim prebivalcem ob naravnih in drugih nesrečah ter
za zagotavljanje bivanjskih potreb v primeru begunskih kriz. Šotor je primeren tudi za 
namestitev članov štabov enot CZ, vojske, policije in pripadnikov drugih sil za zaščito in 
reševanje ter pomoč v akcijah zaščite in reševanja. 
Šotor M.A.D - M4 sestavljajo 1X sprednja vrata s streho s stranicami in  1X zadnja vrata s 
streho in 2X streha, s troslojnimi okni, ki dobro prepuščajo zrak in hkrati ščitijo pred insekti. 
Vse stranice imajo okna s poklopecem iz prozorne folije, kar zagotavlja svetlost šotora tudi 
ob deževnem vremenu ter poklopec iz blaga, ki služi za zatemnitev notranjosti šotora. 
Sprednja vrata se odpirajo na rolo, zadnja vrata pa imajo svetlo snemljivo kabino. 

širina globina višina - slemenska višina - stranska

565 cm 800 cm 280 cm 170 cm

strešne cevi: 10X Alu cev Ø40/1,5 mm, L-2555 mm; 
vzdolžne cevi: 12X Alu cev Ø40/1,5 mm, L-1990 mm
stojne cevi: 12X Alu cev Ø40 /1,5 mm,L-1700 mm in jeklena nastavna plošča (noga)
sredinski vezniki: 9XFe cev Ø 36/3 mm, štirikraki
končni vezniki: 6X Fe cev Ø 36/3 mm, trikraki 

1 

platneni deli ( ca. 41 kg)

ogrodje (ca. 34 kg)

4 kos

kpl

klin VK 20X20X330/3 mm

vrv, sint., Ø 6 mm, L- 350 cm, z PVC napenjalcem
povezovalne jeklene vrvi, L- 660 cm

kladivo, 800g / ključ M8/13 / ključ M5

viharna zatezna gurta, Viharnik

54 kos

14 kos

4 kpl

1 kpl

2 kpl

križna vreča za platnene dele, 75 X 95 X 25 cm, PE

platnena torba za ogrodje, 260 X 25 X 25 cm
vreča za veznike, PE / vreča za pribor, PE

2 kos

2 kos
2 / 2 kos

ŠOTOR M.A.D-M4

Za M.A.D - M je izdelana teh. dokumentacija in statična presoja, v skladu z upoštevanjem 
prve alineje V. člena Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov ( UL RS št. 
101/2005 ). Šotor je izdelan skladno s predstandardom SIST EN 1999-1-1, Eurocode pt. 9.

slika je simbolična

ŠOTORI


