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“VAšE SPoKojENoST jE Náš Cíl“

STANY PŘíSlUšENSTVí ToAlETY ATRAKCE



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-ATRAKCE.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.

Organizujete akci a chcete zatraktivnit Váš program? Nabízíme Vám tedy řešení ve formě pronájmu či půjčení atrakcí, 

které účastníky akce pobaví a zároveň v nich zanechá fantastický zážitek. Je jen na Vás co si vyberete...

Vše poskytujeme s kompletním servisem, tzn. doprava, montáž, demontáž, kvalifikovaná obsluha (mimo atrakcí 

k půjčení). Vše je jen na nás, a Vy se pouze bavíte. Jsme přímí vlastníci všech stanů, příslušenství, atrakcí 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

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

PŘíSlUšENSTVí PŘíSlUšENSTVí
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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.



RODeO bÝK – s kompletním servisem 
Rodeo býk nabízí skvělou zábavu pro děti i dospělé. Je to atrakce, která se hodí snad ke všem příležitostem. Návštěv-

níci si užijí spoustu legrace. Ideální je pro firemní akce, kde se zaměstnanci náramně pobaví. Často je velkým zdrojem 

legrace na narozeninových oslavách a velmi oblíbenou součástí dětských dnů a obecních slavností. 

Rozměr kompletu: 6 m x 5 m. Nosnost až 120 kg. Nelze stěhovat po schodech, vlastní váha 180 kg. 

K provozu potřeba: pevný rovný povrch. Technické parametry: 4,5 kW/16 A/220 V.

ATRAKCE

FRee jumP – s kompletním servisem 
FREE JUMP je jedinečným kouskem. Atrakce je vyrobena na zakázku přímo pro nás, včetně všech certifikátů. Je 

ohromnou atrakcí pro všechny věkové kategorie, je určena pro každého, kdo má rád adrenalin a rád zkouší něco no-

vého. FREE JUMP je unikátní, impozantní a má velmi dominantní vzhled, který přitahuje davy diváků. Vaší akci zajistí 

nepřehlédnutelnost. Rozměr atrakce je 8 x 18 m, výška 6 m. Pro firemní, či jinou propagaci slouží reklamní okna 2 m 

x 1 m. Vsaďte na originalitu, preciznost zpracování a výsledný zážitek. Ten se stane pro účastníky atrakce dozajista 

nezapomenutelný, stejně, jako Vámi pořádaná událost. 

K provozu potřeba: pevný rovný povrch, prostor 20 x 8 m. Technické parametry: 2kW/16 A/220 V.

ATRAKCE
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PěNOVÁ PÁRTY, PěNOVÁ ShOW – s kompletním servisem
Výrobník pěny je úžasnou zábavou pro děti, a nejen pro ně. Produkce pěny z 1000 l náplně trvá cca 1,5 h hodiny, při nepřetr-

žitém provozu, kdy máte pěny až po uši i výš… Děti si v ní skvěle zadovádí. Pěnová show je ideální na dětské akce, v horkém 

počasí je výborným osvěžením. Ve večerních hodinách je skvělým zpestřením na diskotékách a akcích pod širým nebem. 

Rozměr konstrukce: 4 m – šířka, 3,5 m – výška. Technické parametry: 2,5 kW/16 A/220 V



ATRAKCE

liDSKÝ STOlNí FOTbAl – pouze půjčujeme
Patříte k příznivcům stolního fotbálku? Milujete zábavu, pohyb a dáváte přednost komickým situacím? Potom vám 

přinášíme jedinečnou příležitost zapůjčení „lidského fotbalu“. Jak již název této nafukovací atrakce naznačuje, bu-

dete to Vy, kdo se stane nedílnou součástí vznikajícího sportovního klání. Představte si stolní fotbal v reálné podobě 

jen s tím rozdílem, že místo figurek malých fotbalistů stojíte na hřišti Vy v životní velikosti. Rozměr atrakce: 12 x 6 m. 

K provozu je potřeba: pevný rovný povrch. Technické parametry: 1,1 kW/16 A/220 V.

ATRAKCE
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KRÁVY DOjící – SimulÁTORY DOjeNí 
U těchto atrakcí – má možnost pobavit se každý bez ohledu na věk, zaleží pouze na tom, jak šikovné má ruce. 

Kráva na dojení je ideální pro soutěže dětských i dospělých týmů. Jedná se o simulátor v životní velikosti. Každý má 

možnost vyzkoušet si umění dojit, okusit venkov v rámci zábavy. Oblíbily si je děti ve školkách, na dětských dnech 

i různých akcích pořádaných obcemi. Simulátory krávy na dojení můžeme přivézt na místo se stylovým zastřešením. 

Vždy doplníme židličkami a vědérky...

ZVířecí FARmA 
Set laminátových zvířat v životní velikosti, který potěší nejen děti. Součástí farmy jsou: dvě krávy na dojení, dvě kozy, 

prase, osel, ovečka, telátko. Děti a dospělí si mohou prohlédnout domácí miláčky v životní velikosti a dokonce vy-

zkoušet i něco navíc. V tomto případě je rovněž možné přivézt stylové zastřešení a doplňky.

Nově pronajímáme také novou skupinku: kohout a dvě slepice v nadživotní velikosti. Jedná se o laminátové statické mo-

dely, výška: kohout 180 cm, slepice 160 cm. Vhodné jako velikonoční dekorace, ale samozřejmě i k jiným příležitostem.

TReF hO!  – pouze půjčujeme
Užijte si nápadité zábavy na skvělé atrakci tref ho! Jediný hod míčkem může v tomto případě rozhodnout o mno-

hém. Stačí se trefit do žlutého kolečka a budete se smíchy popadat za břicho.

Oč jde? Člověk sedící na sedátku, čeká, kdy se trefí jiný účastník do žlutého kolečka, čímž se uvolní sedátko, na kte-

rém druhý účastník sedí a ten pak spadne do kuliček. Je to velmi zábavné. Varianta je i do vody, ale kuličky je možno 

využít i v chladnějším počasí a je to jednodušší.

Tref ho! se pro vás stane rozptýlením, žertíkem a zároveň dech beroucí legrací. Posaďte na sedačku kohokoliv a do-

staňte jej společnými silami rovnou dolů. Hod na terč si vychutnají všichni bez rozdílu věku.

Atrakce vyžaduje pro umístění rovných povrch 4 m x 5 m, žádné připojení na elektřinu, má vlastní zdroj.



ATRAKCE

NAFuKOVAcí DěTSKÝ KOuTeK – pouze půjčujeme
Udělejte radost těm nejmenším, ať už jde o vaše děti na narozeninové párty nebo ratolesti v rámci konání společenské 

události. Neopomínejte na nejdůležitější účastníky akce, pro něž bude zajímavý pronájem nafukovacího dětského koutku. 

Rozměr atrakce: 8 x 5 m, 

Pro umístění je potřeba: pevný, rovný povrch. 

Technické parametry: 1,1 kW/16 A/220 V.
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NAFuKOVAcí SKluZAVKA – pouze půjčujeme
Skluzavka je oblíbenou atrakcí pro děti, která je pro ně skvělou zábavou. Je ideálním doplňkem na dětské dny, obecní 

slavnosti, narozeninové oslavy, apod. Rozměr skluzavky je 8 x 5 m. 

Pro umístění vyžaduje: rovný, pevný povrch. 

Maximální zatížení: atrakce je 200 kg. 

Technické parametry: 0,8 kW/16 A/220 V.

NAFuKOVAcí šiPKY – pouze půjčujeme 
Šipky patří k celorepublikově oblíbené zábavě, jež si podmanila jak děti, mladistvé, tak dospělé. Co byste však řekli na ne-

tradiční a originální vzhled této aktivity, kterou představují nafukovací šipky? Kreativní řešení, jehož výsledná podoba zau-

jme každého kolemjdoucího, natož potom samotná hra.

Pronájem nafukovacích šipek je realizovatelný v jakémkoliv prostředí, ať už jde o interiéry nebo exteriéry. Této příjemné hry 

si můžete užívat za jakéhokoliv počasí a především v dostatečně nadměrném provedení. 

Rozměr: 2 m x 3 m. 

Technické parametry: 0,8 kW/16 A/220 V.

Náš TÝm
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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.

PÁRTYSTANY-ATRAKCE – 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-atrakce.cz · www.top-stany.cz · www.top-wc.cz · www.top-atrakce.cz

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

WWW.PARTYSTANY-ATRAKCE.CZ


