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A.D. Acovia Design d.o.o.
Šaranovičeva 36b
1230 Vir pri Domžalah
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vodoodbojna
tkanina

uv odbojna
tkanina

tkanina, odporna na 
plesnenje in trohnenje

močna
tkanina

5-letna garancija 
zajamčena

zračna
tkanina

samodejno
uravnavanje vlažnosti

vzdržljiva
tkanina

Prvovrstni izdelki in storitve so 
naša najpomembnejša vrednota in 
rezultat strokovnega znanja. Delo 
v skladu s standardom ISO 9001 
je vzpostavljeno že vrsto let in ga 
nenehno nadgrajujemo v skladu z 
novimi različicami. 

Vse TenCate tkanine, ki jih 
uporabljamo v našem šotorskem 
programu, so podvržene različnim 
testom in prinašajo dolgoletna 
brezskrbna šotorjenja.

Poleg laboratorijskih preizkusov se izvajajo tudi praktična preverjanja 
na prostem, ki so tesno povezana. Tkanine za šotorski program se vsako 
leto izpostavijo zunanjim vplivom na Nizozemskem in v Grčiji. Ti praktični
preizkusi se občasno pospešijo z izvedbo v celoletno-poletnem programu.
Tkanine so v tem programu 6 mesecev izpostavljene okolju v ZDA (Florida),
preostalih 6 mesecev pa so izpostavljene vplivom v Avstraliji. Tako se v enem
letu izvede testiranje uporabe za dve sezoni. Nadzoruje se tudi vplive 
onesnaženja, prav posebna pozornost pa je namenjena razvoju alg in 
plesni.
Glavne lastnosti tkanin se preizkušajo v skladu z mednarodnimi standardi.
Preizkusi vključujejo odpornost na obrabo, razbarvanje in svetlobno
odpornost. Preverja se vodoodbojnost in ognjevarnost, meri se vodni 
stolpec in preverja absorpcija vlage ter odpornost na razvoj plesni.
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namenski
M.A.D.-M ŠOTORI

Vojaški modularni šotori M.A.D.-M so 
nastanitveni in večnamenski šotori, 
katerih razvoj temelji na modelu S.

Sestavljeni so iz dveh ali več 
platnenih streh s stranicami (členov), 
sprednjih in zadnjih vrat. Strehe imajo 
na obeh straneh vgrajena troslojna 
okna, ki omogočajo prehod zraka 
in obenem ščitijo pred žuželkami. 
Okna imajo poklopec iz prozorne 
folije, ki zagotavlja svetlost šotora 
v deževnem vremenu, in poklopec 
iz blaga, ki služi za zatemnitev 
notranjosti šotora. Sprednja vrata se 
odprejo na zvitek (rolo), zadnja vrata 
pa imajo zavesni vhod z možnostjo 
namestitve snemljive kabine.

PRIMARNA PODROČJA UPORABE:
 — Civilna zaščita,
 — vojska in policija,
 — poljske bolnice, triaža in točke prve 

pomoči,
 — človekoljubne organizacije,
 — nastanitveni objekti. 

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE ŠOTORA
Platnene dele nežno krtačite in jih 
po potrebi sperite s curkom vode. 
Uporabljajte izključno mehkejšo 
krtačo. Šotor razprostrite in ga pustite, 
da se posuši. Ogrodje sperite in ga 
posušite. Platna, ogrodje in pribor 
morajo biti zapakirani in shranjeni 
popolnoma suhi. 

Strojno pranje, kemično čiščenje ali 
beljenje platnenih delov ni dovoljeno. 
Prav tako ni dovoljeno likanje ali 
sušenje v sušilnem stroju. Raztrganine 
in druge poškodbe na zunanjem platnu 
mora popraviti proizvajalec.

Šotori zagotavljajo bivalne pogoje ogroženim in prizadetim prebivalcem 
v primeru naravnih in drugih nesreč. Izjemno primerni so za zagotavljanje 
bivalnih potreb v primeru begunskih kriz, izkazali pa so se tudi kot možnost 
nastanitve članov osebja enot Civilne zaščite, vojske, policije in pripadnikov 
drugih sil za zaščito in reševanje. 
Platna modela M.A.D.-M lahko nadomestijo platna bivših šotorov modela 
S in jih je mogoče brez težav zamenjati. Glavna prednost šotorov M.A.D.-M 
je v inovativnem sistemu, ki zagotavlja trdno statiko. Širina posameznega 
člena je 200 cm.

 — Inovativen sistem za zagotavljanje statike povečuje obstojnost in 
stabilnost šotora.

 — Šotor lahko izpostavimo večjim obremenitvam (sneg, veter ...).
 — Močno ogrodje podaljšuje življenjsko dobo šotora (vsaj 15 let).
 — 5-letna garancija.
 — Standardiziran pri enotah Civilne zaščite.
 — Primerni za hitrosti vetra do cca. 72 km/h, z dodatnim sidranjem pa tudi 

za višje hitrosti.
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Pri obstoječi opremi in novih šotorih vam 
lahko pomagamo z znanjem, izkušnjami 
ter izredno kakovostnim in strokovnim 
delom v izdelavi in servisiranju. 

Zaradi sodelovanja s svetovno priznanimi dobavitelji, dolgoletnih izkušenj 
in tradicije je življenjska doba naših M.A.D.-M šotorov najmanj 15 let. V 
kolikor boste sledili navodilom za uporabo in vzdrževanje, se pričakovan čas 
uporabe še podaljša. Skupaj z izboljšavami vgrajenih materialov in ogrodja 
priznavamo 5-letno garancijo na šotor in njegovo varnost.

M.A.D.-M2
šotor z dvema

členoma

M.A.D.-M3
šotor s tremi

členi

M.A.D.-M4
šotor s štirimi

členi

M.A.D.-M5
šotor s petimi

členi
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M.A.D.-M2 ŠOTOR t e h n i č n a  r i s b a

Šotor M.A.D.-M2 je sestavljen iz dveh 
platnenih streh s stranicami (členov), 
sprednjih vrat in zadnjih vrat. Strehe imajo 
na obeh straneh vgrajena troslojna okna za 
prehod zraka, obenem pa nudijo zaščito pred 
žuželkami. Okna imajo poklopec iz prozorne 
folije, ki zagotavlja svetlost šotora tudi v 
deževnem vremenu, in poklopec iz blaga, ki 
služi za zatemnitev notranjosti šotora. Sprednja 
vrata se odprejo na zvitek (rolo), zadnja vrata 
pa imajo zavesni vhod z možnostjo namestitve 
snemljive kabine (dodatna oprema).

Šotor je izdelan skladno s predstandardom 
SIST EN 1999-1-1, Eurocode pt. 9. Tehnična 
dokumentacija in statična presoja sta izdelani 
v skladu z upoštevanjem prve alineje 5. člena 
Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti 
objektov (UL RS št. 101/2005).

osnovna tkanina

mešanica PES in TanCate bombaža (50/50) 
420 g/m²
vodoodbojno impregnirana (450 mm VS) 
obdelana proti trohnenju in plesnenju

troslojno okno

mreža
poklopec iz prozorne folije
platneni poklopec

dno

šotor je brez dna

ogrodje

aluminij, ø 40 × 1,5 mm

vezniki za ogrodje

jeklo, ø 35 × 2 mm

dimenzije

širina: 565 cm
dolžina: 400 cm
slemenska višina: 280 cm
stranska višina: 170 cm

teža

platna: 29 kg
ogrodje: 33 kg
pribor: 10,5 kg
vreče (embalaža): 5 kg

dimenzije polnih vreč

za transport (volumen)
platna: 2 kos, 80 × 65 × 25 cm (2 × 0,13 m3)
ogrodje: 1 kos, 260 × 30 × 20 cm (0,16 m3)
vezniki: 1 kos, ø 50 × 70 cm (0,14 m3)
pribor: 1 kos, ø 45 × 55 cm (0,09 m3)

več info

s p e c i f i ka c i j e

n
a

m
e

n
s

k
i 

  
 m

.a
.d

.-
m

bivalna površina

22,6 m2

nastanitev za

12 oseb

šifra šotora

301/100

barvna karta

skupna teža

77,5 kg

število členov

2 kos

garancija

5 let

skupna dolžina 

400 cm
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M.A.D.-M3 ŠOTOR

osnovna tkanina

mešanica PES in TanCate bombaža (50/50)
420 g/m²
vodoodbojno impregnirana (450 mm VS)
obdelana proti trohnenju in plesnenju

troslojno okno

mreža
poklopec iz prozorne folije
platneni poklopec

dno

šotor je brez dna

ogrodje

aluminij, ø 40 × 1,5 mm

vezniki za ogrodje

jeklo, ø 35 × 2 mm

dimenzije

širina: 565 cm
dolžina: 600 cm
slemenska višina: 280 cm
stranska višina: 170 cm

teža

platna: 36,5 kg
ogrodje: 43,5 kg
pribor: 13 kg
vreče (embalaža): 7,5 kg

dimenzije polnih vreč

za transport (volumen)
platna: 2 kos, 80 × 65 × 25 cm (2 × 0,13 m3)
ogrodje: 2 kos, 260 × 30 × 20 cm (2 × 0,16 m3)
vezniki: 1 kos, ø 50 × 70 cm (0,14 m3)
pribor: 2 kos, ø 45 × 55 cm (2 × 0,09 m3)

več info

s p e c i f i ka c i j e
bivalna površina

33,9 m2

nastanitev za

20 oseb

šifra šotora

301/101

barvna karta

skupna teža

100,5 kg

število členov

3 kos

garancija

5 let
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skupna dolžina 

600 cm

t e h n i č n a  r i s b a

Šotor M.A.D.-M3 je sestavljen iz treh 
platnenih streh s stranicami (členov), 
sprednjih vrat in zadnjih vrat. Strehe imajo 
na obeh straneh vgrajena troslojna okna za 
prehod zraka, obenem pa nudijo zaščito pred 
žuželkami. Okna imajo poklopec iz prozorne 
folije, ki zagotavlja svetlost šotora tudi v 
deževnem vremenu, in poklopec iz blaga, ki 
služi za zatemnitev notranjosti šotora. Sprednja 
vrata se odprejo na zvitek (rolo), zadnja vrata 
pa imajo zavesni vhod z možnostjo namestitve 
snemljive kabine (dodatna oprema).

Šotor je izdelan skladno s predstandardom 
SIST EN 1999-1-1, Eurocode pt. 9. Tehnična 
dokumentacija in statična presoja sta izdelani 
v skladu z upoštevanjem prve alineje 5. člena 
Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti 
objektov (UL RS št. 101/2005).



ivory safari lakeseagreen

mountain NATO armyCivil protection

565

4 × 200

28
0

109

M.A.D.-M4 ŠOTOR

osnovna tkanina

mešanica PES in TanCate bombaža (50/50)
420 g/m²
vodoodbojno impregnirana (450 mm VS)
obdelana proti trohnenju in plesnenju

troslojno okno

mreža
poklopec iz prozorne folije
platneni poklopec

dno

šotor je brez dna

ogrodje

aluminij, ø 40 × 1,5 mm

vezniki za ogrodje

jeklo, ø 35 × 2 mm

dimenzije

širina: 565 cm
dolžina: 800 cm
slemenska višina: 280 cm
stranska višina: 170 cm

teža

platna: 44 kg
ogrodje: 54 kg
pribor: 14 kg
vreče (embalaža): 9 kg

dimenzije polnih vreč

za transport (volumen)
platna: 3 kos, 80 × 65 × 25 cm (3 × 0,13 m3)
ogrodje: 2 kos, 260 × 30 × 20 cm (2 × 0,16 m3)
vezniki: 2 kos, ø 50 × 70 cm (2 × 0,14 m3)
pribor: 2 kos, ø 45 × 55 cm (2 × 0,09 m3)

več info

s p e c i f i ka c i j e

t e h n i č n a  r i s b a

bivalna površina

45,2 m2

nastanitev za

26 oseb

šifra šotora

301/102

barvna karta

skupna teža

121 kg

število členov

4 kos

garancija

5 let

skupna dolžina 

800 cm
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Šotor M.A.D.-M4 je sestavljen iz štirih 
platnenih streh s stranicami (členov), 
sprednjih vrat in zadnjih vrat. Strehe imajo 
na obeh straneh vgrajena troslojna okna za 
prehod zraka, obenem pa nudijo zaščito pred 
žuželkami. Okna imajo poklopec iz prozorne 
folije, ki zagotavlja svetlost šotora tudi v 
deževnem vremenu, in poklopec iz blaga, ki 
služi za zatemnitev notranjosti šotora. Sprednja 
vrata se odprejo na zvitek (rolo), zadnja vrata 
pa imajo zavesni vhod z možnostjo namestitve 
snemljive kabine (dodatna oprema).

Šotor je izdelan skladno s predstandardom 
SIST EN 1999-1-1, Eurocode pt. 9. Tehnična 
dokumentacija in statična presoja sta izdelani 
v skladu z upoštevanjem prve alineje 5. člena 
Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti 
objektov (UL RS št. 101/2005).



ivory safari lakeseagreen

mountain NATO armyCivil protection

565

5 × 200

28
0

1211

M.A.D.-M5 ŠOTOR

osnovna tkanina

mešanica PES in TanCate bombaža (50/50)
420 g/m²
vodoodbojno impregnirana (450 mm VS)
obdelana proti trohnenju in plesnenju

troslojno okno

mreža
poklopec iz prozorne folije
platneni poklopec

dno

šotor je brez dna

ogrodje

aluminij, ø 40 × 1,5 mm

vezniki za ogrodje

jeklo, ø 35 × 2 mm

dimenzije

širina: 565 cm
dolžina: 1.000 cm
slemenska višina: 280 cm
stranska višina: 170 cm

teža

platna: 51,5 kg
ogrodje: 64,5 kg
pribor: 16,6 kg
vreče (embalaža): 11 kg

dimenzije polnih vreč

za transport (volumen)
platna: 3 kos, 80 × 65 × 25 cm (3 × 0,13 m3)
ogrodje: 3 kos, 260 × 30 × 20 cm (3 × 0,16 m3)
vezniki: 2 kos, ø 50 × 70 cm (2 × 0,14 m3)
pribor: 2 kos, ø 45 × 55 cm (2 × 0,09 m3)

več info

s p e c i f i ka c i j e

t e h n i č n a  r i s b a

bivalna površina

56,6 m2

nastanitev za

32 oseb

šifra šotora

301/103

barvna karta

skupna teža

143,6 kg

število členov

5 kos

garancija

5 let

skupna dolžina 

1.000 cm
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Šotor M.A.D.-M5 je sestavljen iz petih 
platnenih streh s stranicami (členov), 
sprednjih vrat in zadnjih vrat. Strehe imajo 
na obeh straneh vgrajena troslojna okna za 
prehod zraka, obenem pa nudijo zaščito pred 
žuželkami. Okna imajo poklopec iz prozorne 
folije, ki zagotavlja svetlost šotora tudi v 
deževnem vremenu, in poklopec iz blaga, ki 
služi za zatemnitev notranjosti šotora. Sprednja 
vrata se odprejo na zvitek (rolo), zadnja vrata 
pa imajo zavesni vhod z možnostjo namestitve 
snemljive kabine (dodatna oprema).

Šotor je izdelan skladno s predstandardom 
SIST EN 1999-1-1, Eurocode pt. 9. Tehnična 
dokumentacija in statična presoja sta izdelani 
v skladu z upoštevanjem prve alineje 5. člena 
Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti 
objektov (UL RS št. 101/2005).
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namenski
M.A.D.-MV ŠOTORI

Vojaški modularni šotori M.A.D.-MV so 
nastanitveni in večnamenski šotori, 
katerih razvoj temelji na modelu
ŠV-M70.

Sestavljeni so iz dveh ali več 
platnenih streh s stranicami (členov), 
sprednjih in zadnjih vrat. Strehe imajo 
na obeh straneh vgrajena troslojna 
okna, ki omogočajo prehod zraka 
in obenem ščitijo pred žuželkami. 
Okna imajo poklopec iz prozorne 
folije, ki zagotavlja svetlost šotora 
v deževnem vremenu, in poklopec 
iz blaga, ki služi za zatemnitev 
notranjosti šotora. Sprednja vrata se 
odprejo na zvitek (rolo), zadnja vrata 
pa imajo zavesni vhod z možnostjo 
namestitve snemljive kabine.

PRIMARNA PODROČJA UPORABE:
 — Civilna zaščita,
 — vojska in policija,
 — poljske bolnice, triaža in točke prve 

pomoči,
 — človekoljubne organizacije,
 — nastanitveni objekti. 

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE ŠOTORA
Platnene nežno dele krtačite in jih 
po potrebi sperite s curkom vode. 
Uporabljajte izključno mehkejšo 
krtačo. Šotor razprostrite in ga pustite, 
da se posuši. Ogrodje sperite in ga 
posušite. Platna, ogrodje in pribor 
morajo biti zapakirani in shranjeni 
popolnoma suhi. 

Strojno pranje, kemično čiščenje ali 
beljenje platnenih delov ni dovoljeno. 
Prav tako ni dovoljeno likanje ali 
sušenje v sušilnem stroju.
Raztrganine in druge poškodbe na 
zunanjem platnu mora popraviti 
proizvajalec.

Šotori zagotavljajo bivalne pogoje ogroženim in prizadetim prebivalcem 
v primeru naravnih in drugih nesreč. Izjemno primerni so za zagotavljanje 
bivalnih potreb v primeru begunskih kriz, izkazali pa so se tudi kot možnost 
nastanitve članov osebja enot Civilne zaščite, vojske, policije in pripadnikov 
drugih sil za zaščito in reševanje. 

Platna modela M.A.D.-MV lahko nadomestijo platna bivših šotorov
modela ŠV-M70 in jih je mogoče brez težav zamenjati. Prednost šotorov 
M.A.D.-M je v inovativnem sistemu, ki zagotavlja trdno statiko. Širina 
posameznega člena je 250 cm.

 — Inovativen sistem za zagotavljanje statike povečuje obstojnost in 
stabilnost šotora.

 — Šotor lahko izpostavimo večjim obremenitvam (sneg, veter ...).
 — Močno ogrodje podaljšuje življenjsko dobo šotora (vsaj 15 let).
 — 5-letna garancija.
 — Standardizirani pri silah zveze NATO in enotah Slovenske vojske.
 — Primerni za hitrosti vetra do ca. 72 km/h, z dodatnim sidranjem pa tudi 

za višje hitrosti.
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M.A.D.-MV2
šotor z dvema

členoma

M.A.D.-MV3
šotor s tremi

členi

M.A.D.-MV4
šotor s štirimi

členi

M.A.D.-MV5
šotor s petimi

členi

Pri obstoječi opremi in novih šotorih vam 
lahko pomagamo z znanjem, izkušnjami 
ter izredno kakovostnim in strokovnim 
delom v izdelavi in servisiranju. 

Zaradi sodelovanja s svetovno priznanimi dobavitelji, dolgoletnih izkušenj 
in tradicije je življenjska doba naših M.A.D.-M šotorov najmanj 15 let. V 
kolikor boste sledili navodilom za uporabo in vzdrževanje, se pričakovan čas 
uporabe še podaljša. Skupaj z izboljšavami vgrajenih materialov in ogrodja 
priznavamo 5-letno garancijo na šotor in njegovo varnost.
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M.A.D.-MV2 ŠOTOR

s p e c i f i ka c i j e

t e h n i č n a  r i s b a

bivalna površina

28,25 m2

nastanitev za

12 oseb

šifra šotora

302/100

skupna teža

115,25 kg

število členov

2 kos

garancija

5 let

skupna dolžina

500 cm

barvna karta
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osnovna tkanina

mešanica PES in TanCate bombaža (50/50)
420 g/m²
vodoodbojno impregnirana (450 mm VS)
obdelana proti trohnenju in plesnenju

troslojno okno

mreža
poklopec iz prozorne folije
platneni poklopec

dno

šotor je brez dna

ogrodje

aluminij, ø 45 × 3 mm

vezniki za ogrodje

jeklo, ø 38 × 2 mm

dimenzije

širina: 565 cm
dolžina: 500 cm
slemenska višina: 280 cm
stranska višina: 180 cm

teža

platna: 33 kg
ogrodje: 57,3 kg
pribor: 12,75 kg
vreče (embalaža): 5 kg

dimenzije polnih vreč

za transport (volumen)
platna: 2 kos, 95 × 75 × 25 cm (2 × 0,18 m3)
ogrodje: 1 kos, 270 × 30 × 20 cm (0,16 m3)
vezniki: 1 kos, ø 50 × 70 cm (0,14 m3) 
pribor: 1 kos, ø 45 × 55 cm (0,09 m3) 

več info

Šotor M.A.D.-MV2 je sestavljen iz dveh 
platnenih streh s stranicami (členov), 
sprednjih vrat in zadnjih vrat. Strehe imajo 
na obeh straneh vgrajena troslojna okna za 
prehod zraka, obenem pa nudijo zaščito pred 
žuželkami. Okna imajo poklopec iz prozorne 
folije, ki zagotavlja svetlost šotora tudi v 
deževnem vremenu, in poklopec iz blaga, ki 
služi za zatemnitev notranjosti šotora. Sprednja 
vrata se odprejo na zvitek (rolo), zadnja vrata 
pa imajo zavesni vhod z možnostjo namestitve 
snemljive kabine (dodatna oprema).

Šotor je izdelan skladno s predstandardom 
SIST EN 1999-1-1, Eurocode pt. 9. Tehnična 
dokumentacija in statična presoja sta izdelani 
v skladu z upoštevanjem prve alineje 5. člena 
Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti 
objektov (UL RS št. 101/2005).
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M.A.D.-MV3 ŠOTOR

osnovna tkanina

mešanica PES in TanCate bombaža (50/50)
420 g/m²
vodoodbojno impregnirana (450 mm VS)
obdelana proti trohnenju in plesnenju

troslojno okno

mreža
poklopec iz prozorne folije
platneni poklopec

dno

šotor je brez dna

ogrodje

aluminij, ø 45 × 3 mm

vezniki za ogrodje

jeklo, ø 38 × 2 mm

dimenzije

širina: 565 cm
dolžina: 750 cm
slemenska višina: 280 cm
stranska višina: 180 cm

teža

platna: 42,5 kg
ogrodje: 77,55 kg
pribor: 13,75 kg
vreče (embalaža): 7,5 kg

dimenzije polnih vreč

za transport (volumen)
platna: 2 kos, 95 × 75 × 25 cm (2 × 0,18 m3)
ogrodje: 2 kos, 270 × 30 × 20 cm (2 × 0,16 m3)
vezniki: 1 kos, ø 50 × 70 cm (0,14 m3) 
pribor: 2 kos, ø 45 × 55 cm (2 × 0,09 m3) 

več info

s p e c i f i ka c i j e

t e h n i č n a  r i s b a

bivalna površina

42,4 m2

nastanitev za

24 oseb

šifra šotora

302/101

skupna teža

141,3 kg

število členov

3 kos

garancija

5 let

barvna karta
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skupna dolžina

750 cm

Šotor M.A.D.-MV3 je sestavljen iz treh 
platnenih streh s stranicami (členov), 
sprednjih vrat in zadnjih vrat. Strehe imajo 
na obeh straneh vgrajena troslojna okna za 
prehod zraka, obenem pa nudijo zaščito pred 
žuželkami. Okna imajo poklopec iz prozorne 
folije, ki zagotavlja svetlost šotora tudi v 
deževnem vremenu, in poklopec iz blaga, ki 
služi za zatemnitev notranjosti šotora. Sprednja 
vrata se odprejo na zvitek (rolo), zadnja vrata 
pa imajo zavesni vhod z možnostjo namestitve 
snemljive kabine (dodatna oprema).

Šotor je izdelan skladno s predstandardom 
SIST EN 1999-1-1, Eurocode pt. 9. Tehnična 
dokumentacija in statična presoja sta izdelani 
v skladu z upoštevanjem prve alineje 5. člena 
Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti 
objektov (UL RS št. 101/2005).
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M.A.D.-MV4 ŠOTOR

osnovna tkanina

mešanica PES in TanCate bombaža (50/50)
420 g/m²
vodoodbojno impregnirana (450 mm VS)
obdelana proti trohnenju in plesnenju

troslojno okno

mreža
poklopec iz prozorne folije
platneni poklopec

dno

šotor je brez dna

ogrodje

aluminij, ø 45 × 3 mm

vezniki za ogrodje

jeklo, ø 38 × 2 mm

dimenzije

širina: 565 cm
dolžina: 1.000 cm
slemenska višina: 280 cm
stranska višina: 180 cm

teža

platna: 52 kg
ogrodje: 98 kg
pribor: 16 kg
vreče (embalaža): 8,5 kg

dimenzije polnih vreč

za transport (volumen)
platna: 3 kos, 95 × 75 × 25 cm (3 × 0,18 m3)
ogrodje: 2 kos, 270 × 30 × 20 cm (2 × 0,16 m3)
vezniki: 1 kos, ø 50 × 70 cm (0,14 m3) 
pribor: 2 kos, ø 45 × 55 cm (2 × 0,18 m3) 

več info

s p e c i f i ka c i j e
bivalna površina

56,5 m2

nastanitev za

32 oseb

šifra šotora

302/102

skupna teža

174,5 kg

število členov

4 kos

garancija

5 let

barvna karta
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skupna dolžina

1.000 cm

Šotor M.A.D.-MV4 je sestavljen iz štirih 
platnenih streh s stranicami (členov), 
sprednjih vrat in zadnjih vrat. Strehe imajo 
na obeh straneh vgrajena troslojna okna za 
prehod zraka, obenem pa nudijo zaščito pred 
žuželkami. Okna imajo poklopec iz prozorne 
folije, ki zagotavlja svetlost šotora tudi v 
deževnem vremenu, in poklopec iz blaga, ki 
služi za zatemnitev notranjosti šotora. Sprednja 
vrata se odprejo na zvitek (rolo), zadnja vrata 
pa imajo zavesni vhod z možnostjo namestitve 
snemljive kabine (dodatna oprema).

Šotor je izdelan skladno s predstandardom 
SIST EN 1999-1-1, Eurocode pt. 9. Tehnična 
dokumentacija in statična presoja sta izdelani 
v skladu z upoštevanjem prve alineje 5. člena 
Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti 
objektov (UL RS št. 101/2005).
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M.A.D.-MV5 ŠOTOR

osnovna tkanina

mešanica PES in TanCate bombaža (50/50)
420 g/m²
vodoodbojno impregnirana (450 mm VS)
obdelana proti trohnenju in plesnenju

troslojno okno

mreža
poklopec iz prozorne folije
platneni poklopec

dno

šotor je brez dna

ogrodje

aluminij, ø 45 × 3 mm

vezniki za ogrodje

jeklo, ø 38 × 2 mm

dimenzije

širina: 565 cm
dolžina: 1.250 cm
slemenska višina: 280 cm
stranska višina: 180 cm

teža

platna: 61,5 kg
ogrodje: 118,35 kg
pribor: 17 kg
vreče (embalaža): 11 kg

dimenzije polnih vreč

za transport (volumen)
platna: 3 kos, 95 × 75 × 25 cm (3 × 0,18 m3)
ogrodje: 3 kos, 270 × 30 × 20 cm (3 × 0,16 m3)
vezniki: 2 kos, ø 50 × 70 cm (2 × 0,14 m3) 
pribor: 2 kos, ø 45 × 55 cm (2 × 0,09 m3) 

več info

s p e c i f i ka c i j e

t e h n i č n e  r i s b e

bivalna površina

70,6 m2

nastanitev za

43 oseb

šifra šotora

302/103

skupna teža

207,85 kg

število ćlenov

5 kos

garancija

5 let

barvna karta
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skupna dolžina

1.250 cm

Šotor M.A.D.-MV5 je sestavljen iz petih 
platnenih streh s stranicami (členov), 
sprednjih vrat in zadnjih vrat. Strehe imajo 
na obeh straneh vgrajena troslojna okna za 
prehod zraka, obenem pa nudijo zaščito pred 
žuželkami. Okna imajo poklopec iz prozorne 
folije, ki zagotavlja svetlost šotora tudi v 
deževnem vremenu, in poklopec iz blaga, ki 
služi za zatemnitev notranjosti šotora. Sprednja 
vrata se odprejo na zvitek (rolo), zadnja vrata 
pa imajo zavesni vhod z možnostjo namestitve 
snemljive kabine (dodatna oprema).

Šotor je izdelan skladno s predstandardom 
SIST EN 1999-1-1, Eurocode pt. 9. Tehnična 
dokumentacija in statična presoja sta izdelani 
v skladu z upoštevanjem prve alineje 5. člena 
Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti 
objektov (UL RS št. 101/2005).
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namenski šotori
M.A.D.-CIVIL & -MK
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 M K
Šotor MK (mali komandni) je večnamenska 
samostojna enota. Uporablja se lahko kot komandni 
ali namestitveni šotor, priročno skladišče, delavnica in 
v druge namene. V primeru naravnih in drugih nesreč 
ter begunskih kriz lahko v šotoru biva do pet oseb.

Večje okno na eni stranici zagotavlja svetlost in zračnost 
prostora, manjše na nasprotni strani pa vključuje tudi 
mrežo in platneni poklopec. Sprednja stranica ima vhod 
z zvitkom (rolojem), zadnja pa je polna in brez odprtin. Vsi 
vogali so pritrjeni na podlago, kar še poveča stabilnost 
šotora. S sidranjem poklopcev na sprednji in zadnji 
stranici zagotovimo stabilnost ogrodja. Šotor omogoča 
varno namestitev tudi na trdi podlagi (asfaltu, betonu …).

 C I V I L
Skupinski nastanitveni šotor CIVIL je večnamenska 
samostojna enota. V primeru naravnih in drugih 
nesreč ter begunskih kriz je namenjen bivanju manjših 
skupin. Tako lahko v en šotor namestimo manjšo 
družino. Uporablja se lahko tudi kot ločen prostor za 
namestitev štabov Civilne zaščite, vojske, policije ter 
pripadnikov drugih sil za zaščito in reševanje.

V primerjavi z modeli MV in M   je šotor CIVIL zaključena 
enota in nima možnosti modularnega podaljševanja. 
Prav ta lastnost tudi označuje osnovni namen šotora. 
Tako kot vsi drugi šotori modelov M in MV, se tudi CIVIL 
ponaša z inovativnim sistemom za zagotavljanje statike 
in s tem povečuje obstojnost in stabilnost šotora.

GLAVNE LASTNOSTI
 — Inovativen sistem za zagotavljanje statike povečuje 

obstojnost in stabilnost šotora.
 — Šotor lahko izpostavimo večjim obremenitvam (sneg, 

veter ...).
 — Močno ogrodje podaljšuje življenjsko dobo šotora 

(vsaj 15 let).
 — Večnamenska samostojna enota.
 — 5-letna garancija.
 — Primeren za hitrosti vetra do cca. 72 km/h, z dodatnim 

sidranjem tudi za višje hitrosti.

PRIMARNA PODROČJA UPORABE:
 — Civilna zaščita,
 — vojska in policija,
 — poljske bolnice, triaža in točke prve pomoči,
 — človekoljubne organizacije,
 — nastanitveni objekti.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE ŠOTORA
Platnene dele nežno krtačite in jih po potrebi sperite s 
curkom vode. Uporabljajte izključno mehkejšo krtačo. 
Šotor razprostrite in ga pustite, da se posuši. Ogrodje 
sperite in ga posušite. Platna, ogrodje in pribor morajo 
biti zapakirani in shranjeni popolnoma suhi. 

Strojno pranje, kemično čiščenje ali beljenje platnenih 
delov ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno likanje ali 
sušenje v sušilnem stroju.

Raztrganine in druge poškodbe na zunanjem platnu 
mora popraviti proizvajalec.

s k u p n e  z n a č i l n o s t i

Pri obstoječi opremi in novih šotorih vam 
lahko pomagamo z znanjem, izkušnjami 
ter izredno kakovostnim in strokovnim 
delom v izdelavi in servisiranju. 

Zaradi sodelovanja s svetovno priznanimi dobavitelji, dolgoletnih izkušenj 
in tradicije je življenjska doba naših M.A.D.-CIVIL in -MK šotorov vsaj 15 let. V 
kolikor boste sledili navodilom za uporabo in vzdrževanje, se pričakovan čas 
uporabe še podaljša. Skupaj z izboljšavami vgrajenih materialov in ogrodja 
priznavamo 5-letno garancijo na šotor in njegovo varnost.
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M.A.D.-CIVIL ŠOTOR

osnovna tkanina

mešanica PES in TanCate bombaža (50/50)
420 g/m²
vodoodbojno impregnirana (450 mm VS)
obdelana proti trohnenju in plesnenju

troslojno okno

mreža
poklopec iz prozorne folije
platneni poklopec

dno

šotor je brez dna

ogrodje

aluminij, ø 40 × 1,5 mm

vezniki za ogrodje

jeklo, ø 35 × 2 mm

dimenzije

širina: 415 cm
dolžina: 365 cm
slemenska višina: 235 cm
stranska višina: 160 cm

teža

platna: 20 kg
ogrodje: 27,9 kg
pribor: 9 kg
vreče (embalaža): 4 kg

dimenzije polnih vreč

za transport (volumen)
platna: 1 kos, 80 × 65 × 25 cm (0,13 m3)
ogrodje: 1 kos, 260 × 30 × 20 cm (0,16 m3)
vezniki: 1 kos, ø 50 × 70 cm (0,14 m3)
pribor: 1 kos, ø 45 × 55 cm (0,09 m3)

več info

s p e c i f i ka c i j e

t e h n i č n a  r i s b a

Šotor M.A.D.-CIVIL je večnamenska 
zaključena enota in nima možnosti 
modularnega podaljševanja. Na obeh 
straneh je vgrajen par troslojnih oken za 
prehod zraka in zaščito pred žuželkami. Okna 
imajo poklopec iz prozorne folije, ki zagotavlja 
svetlost šotora tudi v deževnem vremenu, 
in poklopec iz blaga, ki služi za zatemnitev 
notranjosti šotora. Sprednja vrata se odprejo 
na zvitek (rolo), zadnja vrata pa imajo zavesni 
vhod z možnostjo namestitve snemljive kabine 
(dodatna oprema).

Šotor je izdelan skladno s predstandardom 
SIST EN 1999-1-1, Eurocode pt. 9. Tehnična 
dokumentacija in statična presoja sta izdelani 
v skladu z upoštevanjem prve alineje 5. člena 
Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti 
objektov (UL RS št. 101/2005).

bivalna površina

15,2 m2

nastanitev za

8 oseb

šifra šotora

301/003

skupna teža

61 kg

število členov

1 kos

garancija

5 let

skupna dolžina

365 cm

barvna karta
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M.A.D.-MK ŠOTOR
mali komandni

osnovna tkanina

mešanica PES in TanCate bombaža (50/50)
420 g/m²
vodoodbojno impregnirana (450 mm VS)
obdelana proti trohnenju in plesnenju

troslojno okno

mreža
poklopec iz prozorne folije
platneni poklopec

dno

šotor je brez dna

ogrodje

aluminij, ø 40 × 1,5 mm

vezniki za ogrodje

jeklo, ø 35 × 2 mm

dimenzije

širina: 300 cm
dolžina: 253 cm
slemenska višina: 235 cm
stranska višina: 170 cm

teža

platna: 13 kg
ogrodje: 16,5 kg
pribor: 8,5 kg
vreče (embalaža): 4 kg 

dimenzije polnih vreč

za transport (volumen)
platna: 1 kos, 80 × 65 × 25 cm (0,13 m3)
ogrodje: 1 kos, 260 × 30 × 20 cm (0,16 m3)
vezniki: 1 kos, ø 50 × 70 cm (0,14 m3)
pribor: 1 kos, ø 45 × 55 cm (0,09 m3)

več info

s p e c i f i ka c i j e

t e h n i č n a  r i s b a

Šotor M.A.D.-MK (mali komandni) je 
večnamenska samostojna enota. Večje 
okno na eni stranici zagotavlja svetlost in 
zračnost prostora, manjše na nasprotni strani 
pa vključuje tudi mrežo in platneni poklopec. 
Sprednja stranica ima vhod na zvitek (rolo), 
zadnja pa je polna in brez odprtin. Vsi vogali so 
pritrjeni na podlago, kar še poveča stabilnost 
šotora. S sidranjem poklopcev na sprednji in 
zadnji stranici zagotovimo stabilnost ogrodja. 
Šotor omogoča varno namestitev tudi na trdi 
podlagi (asfaltu, betonu …).

Šotor je izdelan skladno s predstandardom 
SIST EN 1999-1-1, Eurocode pt. 9. Tehnična 
dokumentacija in statična presoja sta izdelani 
v skladu z upoštevanjem prve alineje 5. člena 
Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti 
objektov (UL RS št. 101/2005).

bivalna površina

7,5 m2

nastanitev za

5 oseb

šifra šotora

301/201

skupna teža

42 kg

število členov

1 kos

garancija

5 let

ena enota

253 cm

barvna karta
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Naši izdelki so 100 % trajnostni proizvodi – naj vam 
pomagamo pri vaši naložbi. 

Pri obstoječi opremi in novih šotorih vam lahko 
pomagamo z znanjem, izkušnjami ter izredno 
kakovostnim in strokovnim delom v izdelavi in servisiranju. 
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servis &
dodatna oprema

Vse servise izvaja naša izkušena skupina šivilj in 
strokovnjakov. Naš oddelek za popravila uporablja enake 
materiale in stroje, kot so bili uporabljeni pri izdelavi 
vašega izdelka. Izdelek lahko popravimo, dodelamo ali 
pa izdelamo povsem unikatno rešitev, s katero izpolnimo 
vse vaše potrebe.

1 Redno odstranjujte madeže. Zunanji vplivi, kot so 
ptičji iztrebki, spore, kuhinjska para, maščobe, mila za 

pranje rok in sredstva za pranje perila, zmanjšujejo učinek 
zaščitnih sredstev v tkanini šotora. 

2 Skušajte preprečiti drgnjenje. Šotor je izdelan iz 
tkanine, ki se lahko obrablja. Morebitnemu drgnjenju 

se izognite, saj lahhko na mestu stika pride do puščanja.

3 Vodo, ki se nabira na strehi šotora, redno 
odstranjujte, saj lahko vodna luža platno raztegne. 

Posledično platno postane manj vodotesno, nabrana 
voda pa tako dodatno onesnažuje platno. 

4 Ne obešajte mokrega perila na šotor, saj milo v 
mokrem perilu raztaplja kemikalije, ki šotorsko platno 

ščitijo pred razvojem alg ter plesni.

5 Šotor redno čistite z mlačno vodo in krpo ali 
mehko krtačo. Uporaba čistil in/ali detergentov ni 

dovoljena (vključuje tudi eko in bio čistila).

6 Vedno poskrbite za redno prezračevanja šotora. 
Čeprav je šotorsko platno obdelano z zaščitnimi 

sredstvi, lahko kuhinjska para ali druga umazanija 
omogoči razvoj plesni. Prezračevanje zmanjšuje možnost 
nastanka plesnivih madežev in rasti glivic. Če je to 
mogoče, kuhajte izven šotora. 

7 Preden šotor pospravite in pripravite na shrambo, 
zagotovite, da je čist in suh. Madeže plesni, ki 

nastanejo zaradi vlage ob shranjevanju, je zelo težko 
odstraniti. Vsak šotor shranjujte v svoji embalaži. Prostor, v 
katerem hranite šotor, naj bo zračen. 

8 V kolikor ste po taborjenju morali pospraviti 
moker šotor, ga ob prihodu v prostor skladiščenja 

takoj razpakirajte in pustite, da se popolnoma 
posuši. V primeru zapakiranega vlažnega šotora se na 
platnu hitro razvije plesen. To se lahko zgodi tudi, če je 
šotor skoraj suh. V primeru šotorjenja ob morski obali 
predlagamo, da šotor temeljito sperete s sladko vodo in 
ga pustite, da se posuši. Ostanki soli lahko nase privlačijo 
vlago tudi v suhih skladiščnih prostorih.

vzdrževanje,
shranjevanje & pranje

č i š č e n j e
i m p r e g n i r a n e 
i n  p r e m a z n e 
t ka n i n e 

 — V primeru močne kontaminacije ali umazanosti 
uporabljajte samo čistila, ki so primerna za določeno 
področje uporabe.

 — TenCate je preizkusil in testiral čistilna sredstva 
Isaclean, Deva, 123products, HG in Ultramar.

 — Pri uporabi čistilnih sredstev drugih proizvajalcev 
vedno upoštevajte navodila za uporabo. Po čiščenju 
impregnirane tkanine bo zelo verjetno potrebna 
naknadna impregnacija, ki pa ni permanentna.

 — Čistila uporabljajte zmerno. Pogosta uporaba teh 
čistilnih sredstev lahko skozi čas vpliva na obstojnost 
tkanine. Pred uporabo se za nasvet obrnite na 
strokovnjaka.

 — Obstajajo čistilnice, ki so specializirane za čiščenje 
platnenih izdelkov. V kolikor pride do močne 
kontaminacije, predlagamo, da se posvetujete o 
čiščenju kompletnega šotora z eno od teh čistilnic ali 
pa se posvetujete z nami.

 — Plesen lahko odstranite z rahlo klorirano vodo 
(razmerje 1:10 klor–voda). Če to ne deluje, uporabite 
čistilno sredstvo v skladu z navodili proizvajalca. Če je 
šotor izdelan iz platna, ki ni premazano (impregnirana 
tkanina), sledite navodilom za »Čiščenje madežev 
na impregnirani tkanini«. Po čiščenju impregnirane 
tkanine je potrebna ponovna impregnacija, ki pa ni 
permanentna.

hlajenje
šotora

ogrevanje 
šotora

terenske
postelje

viseči žepi in 
organizatorji

viseče
omarice

predelna stena
(m.a.d.-mv & m.a.d.-m.)

kabina za zadnja vrata
(m.a.d.-mv & m.a.d.-m.)

viharnik – viharna 
zatezna gurtna

ravno ali koritno dno
za šotore

osvetlitev 
šotora

terenske blazine
in ležišča

obtežilni žaklji
za sidranje na trdi podlagi

pribor tuš in wc kabine notranji šotor
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