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ZPESTŘETE S NÁMI  
   SVŮJ ZÁBAVNÍ 
              PROGRAM

ATRAKCEPÁRTY STANY PŘÍSLUŠENSTVÍMOBILNÍ WC



Organizujete akci a chcete zatraktivnit Váš program? Nabízíme Vám tedy řešení ve formě pronájmu atrakcí, které účastníky akce pobaví 

a zároveň v nich zanechá fantastický zážitek. Je jen na Vás co si vyberete...

Potřebujete zajistit Vaši akci po technické stránce, proti nepřízni počasí, či naopak proti ostrému slunci? Využijte pronájem párty stanů, 

svatebních pagod, nůžkových stanů s příslušenstvím a luxusních mobilních toalet.

Vše poskytujeme s kompletním servisem, tzn. doprava, montáž, demontáž, kvalifikovaná obsluha, to vše je jen na nás a Vy se pouze 

bavíte. Jsme přímí vlastníci všech atrakcí, stanů a příslušenství.
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Máme pro Vás k dispozici přes 1200 m2 vlastního zastřešení!!! Tím jsme schopni zajistit zastřešení opravdu velkých akcí 

za super ceny a zastřešit veškeré naše atrakce. Stany poskytujeme k pronájmu o rozměru – 8 x 4 m, 8 x 8 m, 8 x 12 m,  

8 x 16 m, 8 x 20 m, 8 x 24 m, 8 x 28 m, 8 x 32 m, 8 x 36 m, 8 x 40 m nebo 10 x 5 m, 10 x 10 m, 10 x 15 m, 10 x 20 m,  

10 x 25 m, 10 x 30 m, 10 x 35 m, 10 x 40 m, 10 x 45 m, 10 x 50 m, 10 x 55 m, 10 x 60 m. Pronajímáme také pagody, které 

jsou vhodné jako svatební či reprezentativní stany pro firmy, rozměr pagody je 5 x 5 m. Je velmi žádanou formou stanu, 

díky luxusnímu vzhledu. Dále nabízíme profi nůžkové stany od rozměru 4 x 4 m.

PÁRTY STANY, PAGODY, 
NŮŽKOVÉ STANY



Při pořádání nejrůznějších akcí se lidé zaměřují především na jídlo, pití, hudbu, zábavu, zastřešení a další věci. Mnohdy 

ale zapomínají na to nejdůležitější, navíc, pokud se takové sešlosti konají ve venkovních prostorách. Jsou to samozřej-

mě toalety, jež přidávají na komfortu a pohodlí při jakékoliv zábavě. Originálním, čistým a hygienicky zajíma-

vým řešením jsou pojízdné toalety. Mobilní sociální zařízení naprosto odlišné úrovně, které si zamilují nejenom dámy, 

ale také pánové. Převozné toalety, u nichž na levné plasty nenarazíte. Dopřávat si budete komfortního prostředí. To 

může v některých případech dokonce korespondovat s Vašim domácím luxusem.

LUXUSNÍ MOBILNÍ TOALETY 
PRO FIREMNÍ A JINÉ AKCE02

Unikátní model toalet ve formě elegantně vyhlížejícího přívěsu. Součástí je: 4 x pisoár s oddělovacími přepážkami a automatickým spla-

chovacím systémem, 3 x toaletní kabinka pro dámy, 1 x pro pány, moderní dvoj-umyvadla včetně velkého zrcadla, dávkovače 

mýdla, tryskový osoušeč rukou, vytápění, splachování vodou.

To jsou podmínky, které s klasickou plastovou toaletou jednoduše nelze srovnávat.

Když zábava, tak jedině se špičkovým sociálním zařízením v zádech. Technické zajištění – na dotaz.



K párty stanům  Vám přinášíme také bohatý výběr příslušenství. Jde o funkční a praktické doplňky či nástroje, které 

přináší lepší komfort a servis.

Myslete při pořádání společenských událostí nebo jakékoliv akce i na ty nejmenší detaily, jež vám usnadní práci 

a přinesou návštěvníkům plnohodnotné uspokojení.

VYBÍREJTE Z PRAKTICKÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Pivní sety, židle banketové s polstrováním, stoly obdélníkové, bistro stolky, banketové stoly kulaté, slav-

nostní potahy na židle a barové stoly, baldachýn do stanu, věšáky na oblečení, osvětlení, zátěže stanu 350 kg  

PŘÍSLUŠENSTVÍ03 (pro povrchy, kde nelze kotvit do země) nebo barely na vodu, plynové zářiče, naftové topidlo s nepřímým spalováním, podlahové des-

ky- replast – komfortní podlaha (zároveň slouží i k ochraně trávníku a pohodlí), dřevěná podlaha do stanu, pódium 8 x 4 x 0,6 m, 

chlazení na pivo, elektro centrály, infrazářiče, svatební výzdoba, slavobrána, červený koberec.



04 Pronajměte si profesionální atrakce včetně obsluhy a překvapte návštěvníky pořádané akce. Vsaďte na free jump, rodeo býka, 

lidský stolní fotbal, zvířecí farmu, obří koule, pěnovou show; prostě na to, co se k Vaší akci hodí…Proměňte nudné a stereo-

typní události v něco zábavnějšího a kreativnějšího. Vsaďte na atrakce, jež budou mít jednoznačný úspěch.

Rodinná sešlost, narozeninová oslava, firemní večírek nebo společenská a kulturní událost. To všechno jsou akce, je-

jichž primárním výsledkem je zábava a lidská radost. Chcete-li docílit tohoto stavu, pak jedině v kombinaci s kvalitním 

a profesionálním zázemím.

Jsou to moderní atrakce pro děti a dospělé, s nimiž zábava nabývá zcela jiných a lepších rozměrů. Nápaditá zařízení, 

v rámci nichž dopřejete svým hostům pocity adrenalinu, dobrodružství, napětí, kolektivního nasazení, relaxace a pře-

devším širokého úsměvu na tváři.

ATRAKCE PRO JAKOUKOLIV PŘÍLEŽITOST

FREE JUMP 
FREE JUMP je jedinečným kouskem. Atrakce je vyrobena na zakázku přímo pro nás, včetně všech certifikátů. Je ohromnou atrakcí pro všechny vě-

kové kategorie, je určena pro každého, kdo má rád adrenalin a rád zkouší něco nového. 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 x 1 m. Vsaďte na originalitu, preciznost zpracování a výsledný zážitek. Ten se stane pro účastníky atrakce dozajista nezapomenu-

telný, stejně, jako Vámi pořádaná událost. Technické parametry: 2 kW/16 A/220 V



RODEO BÝK 
Rodeo býk nabízí skvělou zábavu pro děti i dospělé. Je to atrakce, která se hodí snad ke všem příležitostem. Návštěvníci si užijí spoustu leg-

race. 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 je 6 x 5 m. Nosnost až 120 kg. Nelze stěhovat po schodech, vlastní 

váha 180 kg. Technické parametry: 4,5 kW/16 A/220 V.

LIDSKÝ STOLNÍ FOTBAL 
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, budete to Vy, kdo se stane nedílnou součástí vzni-

kajícího 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. Technické parametry: 1,1 kW/16 A/220 V.

BIG BALLERS 
Outdoorová nafukovací atrakce, která zaujme děti i dospělé. Skvělá pro firemní akce, soutěže týmů. Je důležitý být hbitý, koncentrovaný a udržet 

rovnováhu. Nabízí výbornou zábavu pro všechny zúčastněné. Pro bezpečnost účastníků je použit zvýšený levý a pravý bok. Rozměr atrakce je  

12 x 6 m. Big ballers  - dokonalý nástroj pojící pohybové dovádění s řadou humorných situací. Technické parametry: 2,2 kW/16 A/220 V.



3 G TRENAŽER – „GAGARIN“ 
Zažít něco velkolepého! Zažít stav přetížení! 3G trenažer je jedinečná adrenalinová atrakce určená pro dospělé a děti od 10 let. Atrakce funguje 

na principu gyroskopu. Jedná se o tři soustředné kruhy, které umožňují pohyb ve třech osách. Tyto kruhy obsluha roztáčí a účastník postupným 

zrychlováním začíná ztrácet pocit orientace v prostoru; tím má možnost pocítit stav přetížení, jako akrobatičtí piloti, jezdci F1... Tato atrakce je v ČR 

velmi ojedinělá a výjimečná. Donedávna byl 3G – trenažer využíván pouze pro výcvik pilotů, apod. Nyní máte možnost si jej vyzkoušet také …

Pojďte a usedněte do našeho trenažeru a zažijte nevídané!!! Zážitek pro Vás bude nevšední a zůstane ve Vás na velmi dlouhou dobu!!! 

Zažijte silný adrenalinový zážitek – protože – adrenalin léčí!!!

NAFUKOVACÍ DĚTSKÝ KOUTEK 
Udělejte radost těm nejmenším, ať už jde o vaše děti na narozeninové párty nebo ratolesti v rámci konání společenské události. Neopomí-

nejte nejdůležitější účastníky akce, pro něž bude zajímavý pronájem nafukovacího dětského koutku. Rozměr atrakce je 8 x 5 m. Technické 

parametry: 1,1 kW/16 A/220 V.

NAFUKOVACÍ SKLUZAVKA
Skluzavka je oblíbenou atrakcí pro děti, která je pro ně skvělou zábavou stejně jako skákací hrad. 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: 1,1 kW/16 A/ 220 V.

TWIST AIR – LÉTAJÍCÍ BALÓNKY 
Twist air je skvělá zábava pro děti i pro dospělé. Úkolem účastníků je přenést balónky z jedné strany na druhou, přičemž jsou stále na vzdu-

chovém polštáři a létají volně nad atrakcí. Nesmí se narušit jejich vzduchový proud, který je nadnáší. Možno jen tak pobavit děti, nebo 

vytvořit soutěže pro dvojice na čas. Rozměr atrakce je 3 x 2 m. Technické parametry: 1,1 kW/16 A/220 V.



ZVÍŘECÍ FARMA 
Set laminátových zvířátek v životní velikosti, který potěší nejen děti. Součástí farmy jsou: 2 ks krávy na dojení, 2 ks kozy na dojení, prase, osel, oveč-

ka, telátko. Děti a dospělí si mohou prohlédnout domácí miláčky v životní velikosti a dokonce vyzkoušet i něco navíc. V tomto případě je rovněž 

možné přivézt zastřešení a doplňky.

KRÁVY A KOZY NA DOJENÍ – SIMULÁTORY DOJENÍ 
U těchto atrakcí - má možnost pobavit se každý bez ohledu na věk, zaleží pouze na tom, jak šikovné má ruce. Kráva, či koza na dojení je ideální 

pro soutěže dětských i dospělých týmů. Jedná se o simulátory v životní velikosti. Každý má možnost vyzkoušet si umění dojit, okusit venkov v rámci 

zábavy. Malé děti se mohou na krávě i vyfotit, a zvěčnit tak svůj atrakční zážitek:-). V minulých sezónách kráva i koza na dojení zaznamenaly neče-

kaný úspěch. Oblíbily si je děti ve školkách, na dětských dnech i různých akcích pořádaných obcemi. Simulátory krávy a kozy na dojení přivážíme 

na místo se stylovým zastřešením, židličkami a vědérky... Mimo letní období můžete krávou či kozou zabavit nejen děti i v zastřešených areálech.



DĚTSKÝ ŘETÍZKOVÝ KOLOTOČ 
Dětský kolotoč je vděčným vyžitím pro děti do cca 10 let. Kapacita kolotoče je 10 dětí (průměr atrakce v klidu je 2,4 m, průměr atrakce 

v provozu je 6 m). Je tradiční a velmi oblíbenou atrakcí pro nejmenší… Technické parametry: 0,8 kW/16 A/220 V.

PĚNOVÁ PÁRTY, PĚNOVÁ SHOW 
Výrobník pěny je úžasnou zábavou pro děti, a nejen pro ně. Výrobník vyprodukuje velké množství pěny, která je zdravotně nezávadná. Produkce 

pěny z 1000 l náplně trvá cca 2 hodiny, při nepřetržitém 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. 

Samozřejmou součástí je bytelná konstrukce na výrobník. Rozměr konstrukce je 4 m – šířka, 3,5 m – výška. Technické parametry: 2,5 kW/16 A/220 V.

SKÁKACÍ HRADY
Chcete-li udělat radost dětem - neváhejte. Skákací hrady jsou k dispozici ve dvou provedeních. Jedním jsou velmi milé oblíbené „Mrkvičky“ a dru-

hou variantou je „Pirát“. Skákací hrad pokrývá plochu 5 x 5 m. Je vděčným vyžitím pro děti do 10 let. Technické parametry: 1,1 kW/16 A/220 V.

NAFUKOVACÍ 
ŠIPKY 
Šipky patří k celorepublikově oblíbené zába-

vě, jež si podmanila jak děti, mladistvé, tak 

dospělé. Co byste však řekli na netradiční 

a originální vzhled této aktivity, kterou před-

stavují nafukovací šipky? Kreativní řešení, 

jehož výsledná podoba zaujme každého ko-

lemjdoucího, natož potom samotná hra.

Pronájem nafukovacích šipek je realizova-

telný v jakémkoliv prostředí, ať už jde o in-

teriéry nebo exteriéry. Této příjemné hry si 

můžete užívat za jakéhokoliv počasí a pře-

devším v dostatečně nadměrném provede-

ní. Rozměr 2 x 3 m. Technické parametry:  

0,8 kW/16 A/220 V.



SUMO RING 
Zápasy sumo zná bezpochyby každý z vás. Sport, při němž se dva korpulentní muži vytla-

čují z definovaného prostoru. Vyhrává samozřejmě ten, kdo zůstane ve vyznačené ploše. 

Chcete-li tomuto na první pohled tvrdému sportu dodat více šmrncu a zábavy, přinášíme 

vám jedinečnou příležitost. Je to nafukovací sumo, respektive vše výše popsané jen s tím 

rozdílem, že jste navlečeni ve velkém nafukovacím obleku s přilbou. Vytvořte při vaší rodinné 

oslavě, firemním večírku nebo sešlosti s přáteli originální zábavní program. Nabídněte všem 

kolem příležitost, stát se nedílnou součástí boje sumo, při němž nepadají rány, nýbrž vznikají 

humorné a komické situace. Rozměr podložky 5 x 5 m.

BANKOMAT
Nafukovací atrakce, se kterou si užijete spous-

tu zábavy, je určena pro všechny věkové ka-

tegorie. Co je úkolem? Vejít do bankomatu 

a nasbírat co největší nominální hodnotu 

v napodobeninách bankovek, které létají všu-

de kolem. Vhodný do venkovních i vnitřních 

prostor. Rozměr atrakce je 1,5 x 2,5 m. Tech-

nické parametry: 2,2 kW/16 A/220 V.

Kontakt:

Radomír Štefek

radomirstefek@seznam.cz

partystany-atrakce@seznam.cz

Hovězí 93, 756 01 Hovězí

tel.: 722 955 255, 603 897 274

www.partystany-atrakce.cz 

Na uvedeném kontaktu přijímám 

objednávky a rád zodpovím Vaše případné 

dotazy.

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 stany, pagody, příslušenství a atrakce.

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

kteří vám půjčí vše potřebné včetně kompletní montáže, demontáže a obsluhy. Nestarejte se o nic 

a využijte plnohodnotných profesionálních služeb, jsme na trhu již 7 let a máme uskutečněných 

stovky realizací.

PÁRTYSTANY-ATRAKCE – technické zajištění Vašich svateb, dětských dnů, oslav, firemních eventů 

a obecních slavností.

Navštivte internetový portál www.partystany-atrakce.cz nebo níže uvedené kontakty.

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


