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“Vaše spokojenost je náš cíl“

stany pŘíslUšenstVí toalety



Máme pro Vás k dispozici přes 2.500 m2 vlastního zastřešení. Tím jsme schopni zajistit zastřešení opravdu velkých akcí 

za přijatelné ceny. Stany poskytujeme k pronájmu od rozměru – 8 m x 4 m a jejich násobky a stany od 10 m x 5 m a jejich 

násobky. Pronajímáme také pagody, které jsou vhodné jako svatební či reprezentativní stany pro firmy, rozměr pagody 

je 5 m x 5 m. Je velmi žádanou formou stanu, díky luxusnímu vzhledu. Dále nabízíme profi nůžkové stany od rozměru 

3 m x 3 m, po 8 m x 4 m.

párty stany, paGoDy, nŮŽkoVÉ stany

www.partystany-stefek.cz
Potřebujete zajistit Vaši akci po technické stránce, proti nepřízni počasí, či naopak proti ostrému slunci? Využijte pronájem 

párty stanů, svatebních pagod, nůžkových stanů, bohatého příslušenství, či luxusních splachovacích mobilních toalet.

Vše poskytujeme s kompletním servisem, tzn. doprava, montáž, demontáž, kvalifikovaná obsluha. Vše je jen na nás, 

a Vy se pouze bavíte. Jsme přímí vlastníci všech stanů, příslušenství i luxusních mobilních toalet.
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K párty stanům Vám přinášíme také bohatý výběr příslušenství. Jde o funkční a praktické doplňky, které přináší lepší 

komfort a servis. Myslete při pořádání společenských událostí nebo jakékoliv akce i na ty nejmenší detaily.

VYBÍREJTE Z PRAKTICKÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Židle, stoly, pivní sety:

Židle s polstrováním, bílé svatební židle „chiavari“- možno i s koženkovými podsedáky, pivní sety, obdélníkové stoly, 

kulaté stoly, rautové stoly, bistrostolky, ubrusy, potahy, rautové sukně

Podlahy do stanu, koberce:

Dřevěné podlahy lakované na kovovém roštu, gumové podlahy skládané z dílců, např. před stage, černé zátěžové 

koberce se stříbrným žíháním, kazetové podlahy

Ostatní příslušenství:

Baldachýny do stanu (textilní výzdoba stanu, zakrývající kovové části konstrukce), osvětlení (zářivky, papírové koule, 

křišťálové lustry, nasvětlení stanu RGB), věšáky na kolečkách s ramínky, odpadkové koše, plynové zářiče, infrazářiče, 

naftová topidla s nepřímým spalováním, mobilní oplocení, ventilátory, elektrocentrály, na svatbu: slavobrána 2,5 m, 

stojany na kytky, červený koberec, kabelové mosty, tribuny

Pódium NiVTec

Pódium z desek NIVTEC o rozměru 2 x 1 m. Lze použít i jako výdejové stoly. Zastřešená stage 8 m x 5 m, zastřešení 

segmentem o rozměru 10 m x 5 m
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splachovací 

mobilní

Připravujete akci pod širým nebem? 
Ať už svatbu, oslavu, či jinou společenskou, kulturní  

anebo sportovní událost? Na vše je důležité se řádně připravit, 
a to včetně patřičného sociálního zázemí. 

štefek pronájem = sanitární zajištění Vaší akce

Již 10 let se zabýváme technickým zajištěním různých akcí. Pronajímáme pártystany, širokou škálu 

příslušenství, pódia, atrakce. Ovšem velmi důležitou částí našeho portfolia jsou velmi komfortní 

splachovací toalety, které jsou umístěny na přívěsu ve více velikostních variantách a další sanitární 

mobilní doplňky včetně klasických plastových kabin.

SANiTÁRNí PříVěSY A jejich uSPOřÁDÁNí:

Sanitární přívěs l – kapacita cca 200 osob
Vybavení:

2 x kabinka pro dámy, 1 x kabinka pro pány, 2 x pisoár, 2 x umyvadlo, vytápění, splachování, teplá i studená voda, 

zrcdla, dávkovače mýdla, dostatečné zásobníky na toaletní papír, LED osvětlení interiéru i exteriéru, odpadkové koše, 

2 x tryskový osoušeč rukou

Technické parametry + příslušenství:

elektropřípojka: 380 V + 50 m kabelu odpad průměr: 110 mm rozměr: d 3,6 m, š 2,3 m, v 2,9 m 

voda přípojka: ¾ + 50 m hadic váha vleku: 1300 kg

Příslušenství nadstandard k provozu bez možnosti připojení na vodu/kanalizaci: přečerpávací stanice na splašky, mobilní sep-

tiky, zásobníky na užitkovou vodu, vodárna

Sanitární přívěs xl – kapacita cca 450 osob
Vybavení:

3 x kabinka pro dámy, 1 x kabinka pro pány, 4 x pisoár, 2 x dvojumyvadlo, 2 x tryskové osoušeče rukou, vytápění, 

splachování, teplá i studená voda, zrcadla, dávkovače mýdla, dostatečné zásobníky na toaletní papír, LED osvětlení 

interiéru i exteriéru, odpadkové koše

Technické parametry + příslušenství:

elektropřípojka: 380 V + 50 m kabelu odpad průměr: 110 mm rozměr: d 7,2 m, š 2,3 m, v 2,9 m

voda přípojka: ¾ + 50 m hadic váha vleku: 2000 kg

Příslušenství nadstandard k provozu bez možnosti připojení na vodu / kanalizaci: přečerpávací stanice na splašky, mobilní 

septiky, zásobníky na užitkovou vodu, vodárna
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Sanitární přívěs xxl – kapacita cca 850 osob 
Vybavení:

7 x kabinka pro dámy, 2 x kabinka pro pány, 6 x pisoár, centrální umyvadlo, 2 x tryskové osoušeče rukou, vytápění, 

splachování, teplá i studená voda, zrcadla, dávkovače mýdla, dostatečné zásobníky na toaletní papír, LED osvětlení 

interiéru i exteriéru, odpadkové koše

Technické parametry + příslušenství:

elektropřípojka: 380 V + 50 m kabelu odpad průměr: 110 mm rozměr: d 10,2 m, š 2,5 m, v 3,4 m

voda přípojka: ¾ + 50 m hadic váha vleku: 3500 kg

Příslušenství nadstandard k provozu bez možnosti připojení na vodu / kanalizaci: přečerpávací stanice na splašky, mobilní 

septiky, zásobníky na užitkovou vodu, vodárna

Sanitární přívěs xxl PRO – kapacita cca 1100–1400 osob
Vybavení:

12 x kabinka unisex, možno zvolit počet dámských a pánských – každá má vlastní vstup, 6 x pisoár, centrální umyvadla 4 ks,  

2 x osoušeče rukou, vytápění, splachování, teplá i studená voda, zrcadla, dávkovače mýdla, dostatečné zásobníky 

na toaletní papír, LED osvětlení interiéru i exteriéru, odpadkové koše

Technické parametry + příslušenství:

elektropřípojka: 380 V + 50 m kabelu odpad průměr: 110 mm rozměr: d 9,9 m, š 2,5 m, v 3,2 m

voda přípojka: ¾ + 50 m hadic váha vleku: 3500 kg

Příslušenství nadstandard k provozu bez možnosti připojení na vodu / kanalizaci: přečerpávací stanice na splašky, mobilní 

septiky, zásobníky na užitkovou vodu, vodárna

mobilní toalety – kabiny, mobilní pisoáry a umyvadla,  
ostatní zařízení
mobilní plastové Wc – kabiny

Jednoduchým funkčním řešením zajištění hygienického zázemí jsou klasické plastové kabiny. Rozměr půdorysně: 108 cm 

x 108 cm. Standardní příslušenství každé kabiny je pisoár. Umyvadla uvnitř kabin po domluvě, s příplatkem.

mobilní pisoáry (pro čtyři muže), double mobilní umyvadla

Ostatní zařízení: mobilní ploty, gumové podlahy a mnoho dalšího příslušenství pro vaši akci, 

více na www.partystany-atrakce.cz

K provozu sanitárních přívěsů – toalet je potřebné připojení k elektřině 380 V, napojení na vodu a kanalizaci (kanalizační 

vpusť, septik, jímka). Toto je ideální situace, která je cenově nejpříznivější. V případě, že nemáte možnost napojení na vodu, či 

kanalizaci, i za těchto podmínek je možno toalety provozovat, protože dokážeme zajistit externí zásobníky na vodu a splašky. 

K instalaci je vždy potřebný rovný povrch, možnost příjezdu na místo instalace, prostor na potřebnou manipulaci. Cenovou 

kalkulaci Vám připravíme podle možnosti připojení. 

Pro všechny varianty nabízíme nadstadardní 

příslušenství k provozu bez možnosti 

napojení na vodu / kanalizaci: přečerpávací 

stanice na splašky, mobilní septiky, zásobníky  

na užitkovou vodu, vodárna.
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profesionální zázemí pro oriGinální akci
Postarejte se o to, že Vaše akce bude výjimečná, dokonalá, netradiční a plná nevšedních momentů a humorných 

situací. Právě k realizaci uvedeného poslouží vše, co jste viděli na předchozích stránkách.

Jsme specialistou pro tuto výbavu. Vymaňte se z běžného standardu a obraťte se na odborníky, kteří vám půjčí vše 

potřebné včetně kompletní montáže a demontáže a obsluhy. Nestarejte se o nic a využijte plnohodnotných profesi-

onálních služeb, jsme na trhu již 10 let a máme uskutečněných stovky realizací.

Technické zajištění Vašich svateb, dětských dnů, oslav, firemních eventů a obecních slavností.

Vaše akce může být dokonalá, stačí pouze vědět, na koho se v rámci této výbavy obrátit.

kontakt:

Radomír Štefek
partystany-atrakce@seznam.cz · info@partystany-atrakce.cz

Hovězí 93, 756 01 Hovězí
tel.: 722 955 255, 603 897 274

www.partystany-stefek.cz · www.top-stany.cz · www.top-wc.cz

Na uvedeném kontaktu přijímáme objednávky a rádi zodpovíme Vaše případné dotazy.

www.partystany-stefek.cz


