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

splachovací 

mobilní

Luxusní přívěsy s toaLetami
a ostatní sanitární mobilní příslušenství

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.
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sanitární přívěsy a jejich uspořádání:
Luxusní toaLety 

sanitární přívěs xL 
(luxusní splachovací toalety)
kapacita cca 450 osob 
vybavení:
3 x kabinka pro dámy, 1 x kabinka pro pány, 4 x pisoár, 2 x dvoj- 
umyvadlo, 2 x tryskové osoušeče rukou, vytápění, splachová-
ní, 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
voda přípojka: ¾ + 50 m hadic
odpad průměr: 110 mm
váha vleku: 2000 kg
rozměr: d 7,2 m, š 2,3 m, v 2,9 m

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

sanitární přívěs L 
(luxusní splachovací toalety)
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, zrca-
dla, 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
voda přípojka: ¾ + 50 m hadic
odpad průměr: 110 mm
váha vleku: 1300 kg
rozměr: d 3,6 m, š 2,3 m, v 2,9 m

Příslušenství nadstandard k  provozu bez možnosti připojení 
na vodu/kanalizaci: přečerpávací stanice na splašky, mobilní septi-
ky, zásobníky na užitkovou vodu, vodárna
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Luxusní toaLety 

sanitární přívěs xxL 
(luxusní splachovací toalety)
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, splachová-
ní, 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
voda přípojka: ¾ + 50 m hadic
odpad průměr: 110 mm
váha vleku: 3500 kg
rozměr: d 10,2 m, š 2,5 m, v 3,4 m

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

sanitární přívěsy a jejich uspořádání:

sanitární přívěs xxL pRo 
(luxusní splachovací toalety)
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
voda přípojka: ¾ + 50 m hadic
odpad průměr: 110 mm
váha vleku: 3500 kg
rozměr: d 9,9 m, š 2,5 m, v 3,2 m

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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Luxusní toaLety 

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. 

Kontakt:
Radomír Štefek
tel.: 722 955 255, 603 897 274
email: partystany-atrakce@seznam.cz

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.


