
 

EVENT SERVIS  - půjčovna techniky a atrakcí pro vaše akce:  

Pravidla půjčovny: 

1. Před pronájmem bude sepsána smlouva, jejímž podpisem odběratel stvrzuje, že v případě poškození 

uhradí plnou hodnotu poškozeného majetku. 

2. U atrakcí platí cena za pronájem 1 kusu vč. montáže, demontáže, obsluhy a provozu do 4 hodin, každá 

další hodina = + 10% základní ceny pronájmu. 

3. U pivních setů a jiné techniky, posezení apod., se montáží rozumí složení v jednom prostoru; v případě 

rozmístění většího množství techniky na více místech se platí navíc zvlášť 30,- Kč/ks za instalaci.   

4. U vícedenního pronájmu je stanovena cena dohodou – individuálním procentuálním navýšením.  

5. Doprava není součástí ceny pronájmu. Obecně platí, že při objednávce nad 10.000,- Kč je doprava do 30-ti 

km od města Havířov ZDARMA, případně při větší objednávce dohodou. Cena dopravy v ostatních 

případech 12,- Kč/km. Možné je zapůjčení vozidla s řidičem pro převoz materiálu (+ 90,- Kč/hod. řidiče) 

6. Uvedené ceny jsou bez DPH. 

Technika nejen pro hudební vystoupení (podium, podlahy…):  

Mobilní podium – 6,8x6,3m (Stage mobil L - rychlá montáž)      15 000,- Kč 
Obytný přívěs (kancelář produkce, šatna)         2 500,- Kč 
Pódiové desky – 1x2m, výška 40-100cm, příp. nastavitelné vč. schodů či svažny    na dotaz 
Zvuk (dle náročnosti vč. zvukaře) – výstavištní 2x100W, DJ´s 2x250W, 2x400W, subwoofer, mikrofony… od 1 000,- Kč 
Trasy, stativy, stojany…           na dotaz 
Světla: PAR, LED, světelné hlavy, speciální efekty (mlha, voda, plameny), lasery…   na dotaz 
Přístroje: dýmostroj, bublinkostroj, interiérové divadelní ohně, kompresor na foukání balónků  na dotaz 
Megafon (organizační zvuk) – 2ks         600,- Kč 
Průvodcovský set (příruční zesílení mluveného slova na baterie) – 4ks     300,- Kč 
Přejezdy na kabeláž (cable cross - hard) – délka 80cm, 28ks       na dotaz 
Pit stop bariéry (nášlapné zábrany před podium)       na dotaz 
Žebříky (5m trojdílný, schůdky 1,5m)         od 150,- Kč 
Přepravní vozík ruční (4 kolový, nosnost 600kg)        200,- Kč 
Paletový vozík ruční (nosnost 2200kg)         500,- Kč 
Přenosná konstrukce na odpadkové koše (objem 100l) – 10 ks      50,- Kč 
TV plazma 102 cm, včetně stojanu         900,- Kč 
Digitální SVGA projektor (2700 ANSI)         600,- Kč 
Projekční plátno           300,- Kč 
Prezentační technika (flipchart, světelné popisovací tabule, nerez stojany A3/A4)   na dotaz 
Losovací osudí (plesový VIP otočný box na lístky, obrázkové kolo štěstí)     300,- Kč 
 
  

 
 
 
 



 

Stany (velkoprostorové, prezentační, VIP): 

6x12m - 4ks bílé           10 000,- Kč 
6x6m – 2ks zeleno-bílé (nafukovací VIP, rychlá montáž)       3 000,- Kč 
3x6m - 3ks zeleno-bílé (lehká konstrukce, starší)       1 500,- Kč 
3x6m - 5ks bílé, zeleno-bílé (pevná konstrukce)        3 000,- Kč 
3x6m - 2ks šedé (nůžková konstrukce)         3 000,- Kč 
3x6m - 1ks vzor maskáč (nůžková konstrukce)        3 000,- Kč 
3x3m – 5ks šedé (VIP, interiér i exteriér)        2 000,- Kč 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vybavení stanů a interiérů (lavice, židle, křesla, stoly, skříňky): 

Barový stolek VIP vysoký - 20 ks (12ks nerez, 8ks dřevo)            250,- Kč  
Pivní set (stůl + 2 lavice =  set) – 125 setů        190,- Kč       
Dřevěná židle (orchestrální) – 30ks         40,- Kč 
Plastová židle (zelená, garden) – 50ks         40,- Kč 
Plastový stůl (zelený, garden) – 10ks         60,- Kč 
Hliníková židle (VIP) – 68ks          60,- Kč 
Hliníkový nerez stůl kulatý nízký (průměr 60 cm) – 12ks       150,- Kč 
Sedací vak (140 x 180 cm) – 20ks         350,- Kč 
Dřevěný stůl (restaurační, 120x80cm) – 9ks        90,- Kč 
Dřevěný stůl (malý servírovací) – 10ks          80,- Kč 
Šatnové boxy (á 4 kovové uzamykací skříňky) - 2ks       600,- Kč 
Koberec (zelený zátěžový, šíře 4m) – cca 50 bm        40,- Kč/bm  
Koberec (červený VIP běhoun, 1x10m)         600,- Kč 
Čistící zóna (kobercová, šíře 1m) – 15 bm         50,- Kč/bm 
Věšák („štendr“ vč. ramínek) – 4ks         100,- Kč 
Zátěžové patky (plotové, 25 kg) – 40ks           30,- Kč 
 
 

 
 
 
 
 



 

Atrakce a zábava: 
Laserová střelnice (interiér, kratší čas dohodou)        5 000,- Kč   
Bungee running (nafukovací gumoběh, 2 dráhy)       4 500,- Kč 
Klouzačka Titanic (žebřík nahoru, dvě klouzačky dolů, výška 7m)     6 000,- Kč 
Prolézačka Ještěr (nafukovací tunel, 2 vstupy, délka 13m)      7 000,- Kč 
Skákací hrad (otevřený, 4x5m)          3 000,- Kč 
Dětský autopark (AKU vozítka: 6 autíček + 1 motorka)        od 1 000,- Kč 
Horolezecká stěna (montovaná, 2 dráhy, profesionální, výška 7m)     15 000,- Kč 
Trampolíny (Ø 3 a 4m) – 2ks          1 500,- Kč 
Skákací boty (3 váhové kategorie) – 3ks         od 1 500,- Kč 
Modely na dálkové ovládání (lodě, obojživelníky, hasiči, jeřáby, tanková bitva)    od 400,- Kč 
RC závodní modely aut 1:10 (3ks na závod) – trasa na dotaz      1500,- Kč 
Buchar (měřič síly úderu)          4 000,- Kč 
Decibelmetr (měřič síly zvuku, křiku)          300,- Kč 
Stolní fotbálek – 2ks           1 200,- Kč 
Stolní stiga hokej – 5ks           300,- Kč 
Elektronické šipky (šipkové stroje na stojanech) – 2ks       300,- Kč 
Výherní automaty (VLT automaty – hra bez rizika) – 3ks       1 500,- Kč 
Střelba na hokejového brankáře (branka s imitací brankáře)      300,- Kč 
Ruské kuželky            1 500,- Kč 
Facepainting (v provedení prof. výtvarníků)        na dotaz 
Kulisy a fotostěny (vojenské, pohádkové, námořnické, šmoulové, rockové, retro a jiné)    na dotaz 
Kostýmy filmové, pohádkové a jiné         na dotaz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Catering dle požadavků klienta – např. ad. foto (ceny na dotaz): 
Technické vybavení k zapůjčení: 
Grily – 1 kus plynový 
            2 kusy – zahradní, dřevěné uhlí 
Elektrická ohřívací vana – 2 kusy 
Elektrický ohřívací kotlík – 1 kus 
Shafing – lihový výdejník (ohřívač jídla) – 1 kus 
Čokoládová fontána – 2 kusy 
Varné konvice – 3 kusy 
Překapávač kávy – 2 kusy 
Elektrické ohřívače vody 10 l – 2 kusy 
Elektrické ohřívače vody 20 l – 1 kus 
Elektrická litinová ohřívací deska – 1 kus 
Elektrická litinová pečící, grilovací plotna – 1 kus 
Lednice 450 l – 1 kus       Sklo a porcelán: 
Mrazící box 100 l – 1 kus      Mělký talíř – 300 kusů 
Výčepní zařízení, 2 kohouty, kompresorové (bez CO) – 1 kus  Hluboký talíř – 100 kusů 
Nerezový výdejní vozík – 1 kus      Dezertní talíř – 150 kusů 
Výdejní termosy 5 l – 2 kusy      Porcelánové mísy – 9 kusů 
Výdejní termosy 20 l – 4 kusy      Nerezové mísy – 15 kusů 
Hrnce 10 l až 50 l       Šálek + podšálek na kávu, čaj – 80 kusů 
Nerez odpadkové koše – 4 kusy      Sklenice pivní 0,3 l – 30 kusů 
Nerez popelníky (venkovní i interiér) – 4 kusy    Sklenice pivní 0,5 l – 30 kusů 
Popelníky skleněné – 8 kusů      Vinné sklo (šampus) – 180 kusů 
Vyhřívač místností (propan butan) – 1 kus    Vinné sklo 0,2 l – 30 kusů 
Ubrusy bílé – 30 kusů       Vinné sklo 0,1 l – 60 kusů 
Návleky na pivní sety – 8 kusů      Sklenice klasická 0,2 l – 55 kusů 
Návleky na rautové barové stolky – 15 kusů    Skleněné poháry – 45 kusů 
Příbory: Nerez příbory – 120 kusů; Nerez malá kávová lžička – 120 kusů 
 

Elektro (ceny na dotaz): 

Rozvaděče: 
1 ks stavební rozvaděč poměrový – 2 x 32 A, 2 x 16 A, 4 x 220 V, jištění 40 A (5 kolík) 
1 ks stavební rozvaděč poměrový – 63 A, jištění 80 A (5 kolík) 
2 ks – přívod 32 A, výstup 1x 32 A, 4 x 220 V, jištěno proud. chráničem 
1 ks – přívod 32 A, výstup 1 x 32 A, 8 x 220 V jištěno proud. chráničem 
1 ks – přívod 32 A (5 kolík), výstup 3 x 220 V, 1 x 16 A 
1 ks – přívod 63 A (5 kolík), výstup 2 x 63 A, 2 x 32 A, 2 x 220 V, 1 x 16 A 
Kabeláž 400V (5-ti kolík): 
1 x 63 A – 50 metrů; 2 x 32 A – 25 metrů; 1 x 32 A – 50 metrů 
Kabeláž 230V (prodlužovací kabely): 
10 x 220 V – 50 metrů; 4 x 220 V – 25 metrů; 12 x 220 V – různé délky (2 až 10 metrů) 
Osvětlovací tělesa: 
4ks – zářivky; 4ks – reflektory; 5ks - LED reflektory; ozdobné osvětlení (historické lucerny, stojací lampy barové, louče…) 
 
 

KONTAKTUJTE NÁS! tel.: +420 777 337 937, email: technika@vikingagency.cz 


