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ZÁCHRANNÉ STANY



www.gumotex-rescue-systems.cz

 Ideální zázemí při záchranné akci

 Pro krátkodobé i dlouhodobé použití v mnoha oblastech – při událostech s okamžitou potřebou 
zázemí, pro ubytování osob, uskladnění materiálu apod.

 Dlouhá životnost při nutnosti minimální údržby a oprav

 Výběr z mnoha typů, velikostí a barev

 Snadná manipulace a obsluha

 Servisní středisko v sídle výrobce

 Bohaté reference, dodávky pro záchranné sbory (HZS, POLICIE, ZZS) v České republice a v řadě 
dalších států

 Dlouholeté zkušenosti s výrobou nafukovacích záchranných stanů

Stany řady SMART – nafukovací konstrukce vyrobena technologií vysokofrekvenčního svařování

Stany řady GTX – tradiční lepená konstrukce

NAFUKOVACÍ ZÁCHRANNÉ STANY

2 řady stanů:



NAFUKOVACÍ ZÁCHRANNÉ STANY

        STANY ŘADY  SMART

  Ideální do vzdálených destinací díky 
jednoduchým opravám mimo servisní střediska 
výrobce

 

Konstrukce kompletně rozebíratelná 
díky specifickému systému spojek mezi 
jednotlivými díly

 

Jednoduché opravy - možnost jednoduché 
výměny střechy, stěn s vraty, podlahy, nosných 
oblouků nebo rozpěrných válců

 

Propojování stanů bez spojovacích chodeb

 

Všechny použité materiály se sníženou 
hořlavostí

 

Výběr z několika velikostí a barev

 

Snadná manipulace a obsluha

 

Dlouhá životnost s minimální údržbou

 Vrata šíře 2 m, výška 2,3 m s možností 
propojení plachtovým zapínáním

 Větrací síťky nade dveřmi pro zajištění 
přirozené výměny vzduchu

 Vyrolovatelná vchodová vrata
 Úchytky s lanem a kotevní lana na nosných 

obloucích konstrukce pro zajištění stability 
v jakémkoliv počasí, na tvrdém povrchu možno 
kotvit pomocí zátěžových vaků naplněných 
vodou či jinou zátěží 

 Na vnitřní straně konstrukce úchyty pro 
zavěšení světel, přístrojů apod.

 Na bočních stranách 2 uzavíratelné otvory 
o průměru 150 mm pro přívod elektrických 
kabelů, hadic

 Na bočních stranách 2 uzavíratelné otvory 
o průměru 350 mm pro přívod topení

TECHNICKÉ
PARAMETRY

HF-15E HF-28E HF-42E
HF-42.4E

HF-55E

Vnitřní užitná plocha (m )2 15 28 42 55

Vnější rozměry (mm) 3 000 x 5 600 x 3 000 5 650 x 5 600 x 3 000 8 300 x 5 600 x 3 000 10 950 x 5 600 x 3 000

Vnitřní rozměry (mm) 3 000 x 4 900 x 2 650 5 650 x 4 900 x 2 650 8 300 x 4 900 x 2 650 10 950 x 4 900 x 2 650

Rozměry ve sbaleném stavu (cca mm) 1 100 x 900 x 500 1 300 x 1 100 x 800 1 400 x 1200 x 900 1 500 x 1 500 x 800

Hmotnost (cca kg) 78 115 185/190 191

Počet vzduchových komor 1 1 1 1

Počet ventilů 
nafukovací/přetlakové

2/1 2/1 2/1 /1

Průměr tubusů (mm) 350/230 350/230 350/230 350/230

Tepelný rozsah použitelnosti  (°C)     -30 až +70       -30 až +70   -30 až +70    -30 až +70

Provozní tlak (bar) 0,19 – 0,23 0,19 – 0,23 0,19 – 0,23 0,19 – 0,23
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 Jednoduché postavení během několika minut po napojení na přívod vzduchu

 Možnost nafukování stlačeným vzduchem nebo elektrickou pumpou
 Rychlospojka pro připojení tlakového vzduchu 

 Přetlakový ochranný ventil

 Tradiční lepená nafukovaná konstrukce
 Vchod stanu se zdrhovadly, otočné plachtové zapínání u podlahy

 Kotevní laty a lana na nosných obloucích konstrukce pro zajištění stability v jakémkoli počasí, na 
tvrdém povrchu možno kotvit pomocí zátěžových vaků naplněných vodou či jinou zátěží položenou 
na kotevní laty

 Na vnitřní straně konstrukce úchyty pro zavěšení světel, přístrojů apod.

 Větrací síťky nade dveřmi pro zajištění přirozené výměny vzduchu

 Na bočních stranách 2 uzavíratelné otvory o průměru 350 mm pro připojení topení, klimatizace

 Na bočních stranách 2 uzavíratelné otvory o průměru 150 mm pro přívod elektrických kabelů, hadic 

 Dodáváno včetně kotvící a opravné sady a ruční pumpy
 Baleno v přepravní tašce

STANY ŘADY GTX

označení: GTX-19 GTX-27 GTX-37

Vnitřní užitná plocha (m  ca.):2 16,9 24,9 32,9

Vnější rozměry (mm ca.): 4 090 x 4 600 x 2 850       6 020 x 4 600 x 2 850        7 950 x 4 600 x 2 850

Vnitřní rozměry (mm ca.): 4 090 x 4 140 x 2 620       6 020 x 4 140 x 2 620       7 950 x 4 140 x 2 620

Rozměry ve sbaleném stavu (mm ca.): 1 100 x 750 x 650      1 200 x 850 x 700         1 300 x 1 000 x 650

Hmotnost (kg ca.): 73 94

Počet vzduchových komor: 2 2

Počet ventilů
  nafukovací/přetlakové:

2/2 2/2

Průměr tubusů (mm): 230 230

Lůžková kapacita (osoby): 8 12

117

2

2/2

230

16
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Vchod do stanu

Stan v přepravní tašce

Otvor na topení

Výbava ke stanu

Nafukovací ventil

Větrací síťka

Přetlakový ventil

Uchycení světel

Nafukování stanu

označení: GTX-23 GTX-34 GTX-44

Vnitřní užitná plocha (m  ca.):2 

Vnější rozměry (mm ca.):

Vnitřní rozměry (mm ca.):

Rozměry ve sbaleném stavu (mm ca.):

Hmotnost (kg ca.):

Počet vzduchových komor:

Počet ventilů
  nafukovací/přetlakové:

Průměr tubusů (mm):

Lůžková kapacita (osoby):

21 30,9 40,8

4 090 x 5 600 x 2 950      6 020 x 5 600 x 2 950        7 950 x 5 600 x 2 950

4 090 x 5 140 x 2 720      6 020 x 5 140 x 2 720        7 950 x 5 140 x 2 720

1 300 x 800 x 600      1150 x 900 x 750         1 400 x 1 100 x 700

78 103 123

2 2 2

2/2 2/2 2/2

230 230 230

8 12 16
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NA PŘÁNÍ

 Třívrstvá okna – střechovice, fólie a síťovina 

 Vyjímatelná podlaha, tj. upevněná pomocí stuhových uzávěrů

 Odnímatelná hygienická vložka
 Odnímatelná izolační vložka
 Podélné či příčné vnitřní přepážky k rozdělení vnitřního prostoru

 Spojovací chodby pro propojování stanů do větších celků a sestav, např. polních nemocnic

 Spojovací chodba pro propojení stanu a kontejneru
 Přístřešek ke kontejneru
 Boční vchod u vybraných typů stanů

 
 

 
Zátěžové vaky pro naplnění vodou pro kotvení na pevném povrchu

 Vybavení doplňkovým příslušenstvím: 
 topení, klimatizace, přídavná pevná podlaha, světla atd. 

Zateplovací vložka

Vyjímatelná podlaha

Propojení stanu vnější pohled

Hygienická vložka

Přídavná podlaha

Propojení stanu vnitřní pohled

Přepážka

Boční vchod

Zátěžový vak

Okno třívrstvé

Spojovací chodba stan-kontejner
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POUŽITÉ MATERIÁLY

Nafukovací konstrukce 
SMART řada

 PES textil oboustranně nánosovaný PVC, vysokopevnostní, oděruvzdorný, nepropustný pro vzduch, nehořlavý

GTX řada
 PA textil oboustranně nánosovaný kaučukovou směsí, vysokopevnostní, oděruvzdorný, nepropustný pro vzduch

Střecha:
SMART řada

 PES textil jednostranně nánosovaný PU, vysokopevnostní, vodonepropustný

GTX řada:
 PES textil jednostranně nánosovaný PU, vysokopevnostní, vodonepropustný

Podlaha: PES textil oboustranně nánosovaný PVC, vysokopevnostní, oděruvzdorný, vodonepropustný, s protiskluzovou 
úpravou

Hygienická vložka, přepážky: PES textil jednostranně zatíraný PU, voděodolný

Izolační vložka: třívrstvý prošívaný materiál sestávající z PES textilu, PES rouna a PES textilu resp. netkané textilie

Barevné provedení 

Střecha stanu 

Podlaha

Nafukovací konstrukce SMART řada   GTX řada       

Technické parametry

Tepelný rozsah použitelnosti -30 až +70 °C

Provozní tlak 0,19–0,23 bar
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Popis stanu:
   Stan je určený pro krátkodobé použití nebo rychlý zásah. Je lehký s malými balícími rozměry. 

Široké vrata šíře 3 m a výšky 2,2 m. Stan je vybaven otvorem průměru 350 mm pro připojení 
elektroinstalace, topení nebo klimatizace. Je možné ho nafouknout ruční pumpou, elektrickým 
dmychadlem nebo tlakovou lahví (1 láhev 7 L 300 bar).

  Stan je jednokomorový. Je vybavený dvěmi nafukovacími/vyfukovacími ventily pro jednodušší 
nafukování a vypouštění vzduchu. Konstrukce je vybavená přetlakovým ventilem.

 Bezproblémová manipulace pro 2 osoby.

Použité materiály:
   Konstrukce

Lehký, pevný a oděruvzdorný PES textil s oboustranným nánosem PVC.
Teplotní odolnost –30 °C až +70 °C.
Barva černá.

   Střecha
PES textil s PU a vodoodpudivou úpravou.
Barva šedá, červená, modrá, zelená, žlutá.

   Podlaha
Vysokopevnostní PES textil s oboustranným nánosem PVC. Materiál je otěruvzdorný 
s protiskluzovou úpravou. Barva šedá.

Příslušenství:
 Přepravní taška

 Taška na příslušenství s kolíky pro ukotvení stanu

  Opravná sada
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TECHNICKÉ PARAMETRY COMFY 16 COMFY 25 
Vnitřní užitná plocha (m2) 16 25 

Vnější rozměry d × š × v (mm) 4 000 × 4 200 × 2 750 5 000 × 5 200 × 2 800 

Vnitřní rozměry d × š × v (mm) 4 000 × 3 800 × 2 560 5 000 × 4 800 × 2 600 

Rozměry ve sbaleném stavu (cca mm) 1 050 × 750 × 500 1 200 × 750 × 550 

Hmotnost (cca kg) 53 76 

Provozní tlak (bar) 0,19 - 0,23 0,19 - 0,23

Tepelný rozsah použitelnosti (°C) –30 až +70 –30 až +70 

Konstrukce

Počet komor 1 1

Počet ventilů nafukovací / přetlakové 2 / 1 2 / 1

Počet kotevních lan / úchytů 6 / 6 8 / 8

Průměr tubusů (mm) 192,5 / 192,5 192,5 / 192,5

Podlaha nevyjímatelná nevyjímatelná



 > Velkokapacitní stan s nafukovací konstrukcí

 >  Pro krátkodobé i dlouhodobé použití

 >  Poskytuje krytý prostor s možností vytápění 
 >  Široké praktické využití - garáž, opravna, skladiště materiálu, jídelna, místo velení a řízení, místo pro 

porady, velkokapacitní ubytování osob

 >  Snadná manipulace a obsluha, jednoduchá montáž

 >  Dlouhá životnost při minimální údržbě

 >  Použity vysoce kvalitní, nehořlavé, vysokopevnostní materiály s dlouhou životností, oděruvzdorné, 
odolné slunečnímu záření 

NAFUKOVACÍ MODULÁRNÍ 
VELKOKAPACITNÍ HALA MHHF

GUMOTEX, akciová společnost 
Mládežnická 3062/3a, 690 75 Břeclav, Česká republika

 
E-mail: @gumotex.cz 
www.gumotex-rescue-systems.cz 
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Barevné provedení střechy: 

Provozní tlak (bar): 0,19 - 0,23

Tepelný rozsah použitelnosti (°C): -40 až +70

Standardní příslušenství:

 > přepravní taška

 > kotvící sada (taška, kolíky, kladivo)

 > opravná sada

Volitelné příslušenství:

 > elektrické dmychadlo

 > elektrické dmychadlo s automatickým 
hlídáním tlaku

 > zátěžové vaky pro kotvení na pevném 
povrchu

 > světla

 > topení

 > klimatizace

 > Složeno ze samostatných modulů
 Přední modul
 Středový modul - možnost využití 1 až 3 kusů dle potřebné užitné plochy
 Zadní modul

 > Spojování modulů pomocí sofistikovaného systému montážních spojek a vysokopevnostních zipů
 > Jednotlivé moduly baleny v samostatných taškách pro jednodušší přepravu a manipulaci

 > Krajní moduly osazeny nákladovými vraty pro vjezd vozidel

 > Na předním i zadním modulu malá vrata pro vstup osob, volitelné boční vchody na středových modulech

NAFUKOVACÍ MODULÁRNÍ VELKOKAPACITNÍ HALA MHHF

Přední modul Středový modul Zadní  modul

MHHF-1

MHHF-2

MHHF-3

Technické parametry Vnější délka 
(mm)

Vnější šířka 
(mm)

Vnější výška 
(mm)

Hmotnost 
(kg)

Rozměry ve 
sbaleném stavu

(mm cca)

Množství
(ks)

Přední modul 3 055 8 300 4 600 200 1300 x 1200 x 950 1

Středový modul 4 800 8 300 4 600 208 1300 x 1200 x 950 1-3

Zadní modul 4 655 8 300 4 600 220 1300 x 1200 x 950 1

MHHF-1 (1 středový modul) 12 510 8 300 4 600 630

MHHF-2 (2 středové moduly) 17 310 8 300 4 600 835

MHHF-3 (3 středové moduly) 22 110 8 300 4 600 1 045

Údaje jsou pouze orientační


