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taborniški in skavtski šotori

PERSIA

t a b o r n i š k i  i n  s k a v t s k i     p e r s i a

skupna teža

29,3 kg

šifra šotora

300/208

bivalna površina

16,8 m2

nastanitev za

12 oseb

barvna karta

osnovna tkanina

mešanica PES/TenCate bombaža (50/50)
cca. 420 g/m²
vodoodbojna impregnirana (450 mm VS)
obdelana proti trohnenju in plesnenju

dvoslojno okno

mreža: 100 % PES, plastificirana, obstojna 
od -30 ⁰C do +70 ⁰C
platneni poklopec: osnovna tkanina

sistem zapiranja

YKK zadrge, ključ z dvemi priveski

dno

trpežna PE tkanina
šotor se pospravi v lastno dno

ogrodje

pocinkano in pasivirano jeklo
3-delna centralna palica: 1 kos, 250 cm, ø 28 × 1 mm 
2-delna vhodna palica: 2 kos, 160 cm, ø 25 × 1 mm
kotna palica: aluminij, 4 kos, 60 cm, ø 19 × 1 mm

pribor

PVC klini: 28 kos, 22 cm
K2 jekleni klini: 5 kos, 24 cm
sint. vrvi z aluminijastimi napenjalci: 
8 kos, 40 cm; 12 kos, 150 cm; 2 kos, 300 cm
vreče (embalaža): 2 kos

dimenzije (dve višini slemena)
širina: 410 cm
dolžina: 410 cm
slemenska višina: 250/160 cm
višina stranice: 60 cm

teža

platno (vreča/embalaža): 21,8 kg
ogrodje: 6 kg
pribor: 1,5 kg

dimenzije polnih vreč
za transport (volumen)
platno + pribor: 1 kos, ø 40 × 80 cm (0,1 m3)
ogrodje: 1 kos, 20 × 120 cm (0,037 m3)
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 — Slovenski proizvod
 — Izdelek s tradicijo
 — Izbor kvalitetnih vhodnih materialov, ki zagotavljajo 

ugodno klimo v prostoru
 — 5-letna garancija
 — 100 % trajnostni izdelek

Večnamenski skupinski šotor PERSIA je udoben za vso 
družino in hkrati primeren za vrtno zabavo.
Ima snemljivo dno iz trpežne PE tkanine, ki obenem 
služi kot vreča za shranjevanje šotora. Zaradi izbranega 
blaga je šotor že sam po sebi svetel in zračen, k čemer 
pripomoreta tudi velika vhodna vrata in veliko okno na 
zadnji stranici. Klima v šotoru je tako izredno prijetna. 
Stoji na sestavljivi viskoki centralni palici in dveh stranskih 
manjših palicah, stranicam pa pomagajo obliko držati 
kotne palice.
Stranice šotora so dvižne, zaradi česar ga lahko lahko 
uporabljamo v treh izvedenkah:

 — običajen skupinski šotor,
 — z dvignjenimi stranicami za povečano zračnost 

prostora,
 — estetski nadstrešek/senčnik z veliko površino pri 

odstranjenem dnu.

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, beljenje, sušenje v 
sušilnem stroju ali likanje platnenih delov ni dovoljeno. 
Raztrganine in druge poškodbe na zunanjem platnu 
mora popraviti proizvajalec.

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
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).

vodoodbojna
tkanina

uv odbojna
tkanina

močna
tkanina

zračna
tkanina

5-letna
garancija

vzdržljiva
tkanina

tkanina odporna na 
plesnenje in trohnenje

samodejno
uravnavanje vlažnosti


