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Pravidla pro zapůjčování multifunkčního velkokapacitního stanu s vybavením 

 

 

Varianty rozměrových modulů 10 x 10m až 10 x 30m 

Jako samostatně použitelná varianta je v souběhu možnost 2 ks stanu 10 x 15m včetně štítu. 

 

 

Specifikace stanů a příslušenství: 

 

1. stany 

 

2 ks stanu 10 x 15m (4 štítové strany) 

Velikost - šířka 10m, délka základního modulu 5m, univerzální ocelové komponenty pro variabilitu stavby 

stanů,  

boční výška 2,45m, hřebenová výška 4,59m, sklon střechy 22° 

Konstrukce - duralová eloxovaná, VPK 130x70x3 mm, univerzální ocelové díly s povrchovou úpravou 

zinkováním 

Opláštění - Sio-line B8103, 650g/m2, nehořlavost třída B1, M2 (DIN 4102) 

Barva béžová 

Provozní podmínky - vítr 20m/sec, bez zatížení sněhem 

Montážní vybavení - vytahovák kotevních hřebů, montážní vidlička, montážní lana, montážní žebřík, štafle 2ks 

 

2. Ostatní související příslušenství a výbava 

 

30x kompletní pivní lavicový set, pivovarská kvalita, ocelové podnoží, dřevěná stolová a lavicová deska, smrk 

masiv. 

Lokální vnitřní elektroinstalace 

Ozvučení - 2ks aktivních reproboxů v plastu, 2 ks reproduktorových stativů AL s obalem, 1ks kompaktní mini 

mixpult, 1 sada mikrofonní soupravy, ks stativu pro mikrofon 

Kabeláž, rozvody 

Pracovní osvětlení - 2 ks halogenových svítidel pro stavbu a bourání stanu 

 

Zapůjčení stanu je možno objednat na MAS Pomalší. Přehled volných a obsazených termínů je k dispozici na 

www.maspomalsi.cz 

 

Montáž zajišťují pouze pověření vyškolení pracovníci MAS. 

 

V případě poškození či ztráty stanu (dle seznamu dílů, který je součástí smlouvy) odpovídá za zjištěné rozdíly 

výpůjčitel. V případě zjištěné závady se sepíše zápis podepsaný oběma stranami. Náhradu řeší MAS s příslušným 

výpůjčitelem. 

http://www.maspomalsi.cz/
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Kalkulace stavby stanu  
 

min. délka 10 x 10m 

    max. délka 10 x 30m 

    

       
velikost stanu MAS Pomalší *  ostatní  

  
10 x 10m 10 tis. Kč 18 tis. Kč 

  
10 x 15m 11 tis. Kč 20 tis. Kč 

  
10 x 20m 12 tis. Kč 23 tis. Kč 

  
10 x 25m 13 tis. Kč 27 tis. Kč 

  
10 x 30m 14 tis. Kč 30 tis. Kč 

  
 

    
  pivní set, masiv  80,-  Kč/den 90,- Kč/den 
  

       zapůjčení stanu je včetně osvětlení a ozvučení 
   * pro obce regionu MAS Pomalší a NNO nebo pro akce, které se konají pod záštitou nebo  

   ve spolupráci s MAS Pomalší 
režijní náklady - 1 000 Kč/den (pro všechny) 

doprava - do 16 km 1 000 Kč, každý další km od místa skladování (Holkov) je účtován 30 Kč/km 
 
 
 

 
 

Kontakt 

MAS Pomalší o.p.s. 

tel.: 380 743 381 kancelář, 608 353 400 Ing. Eva Tarabová 

e-mail: info@maspomalsi.cz 


