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Spoločnosť, ktorá sa Vám
  postará o akciu snov ...

Technické zabezpečenie  
firemných a súkromných eventov

  
Prenájom party stanov  

a príslušenstva
  

Prenájom party inventáru
  

Návrh a realizácia dekorácii
  

Profesionálne ozvučenie, osvetlenie  
a Led obrazovky

VeľkokaPaciTNé sTaNy a PárTy sTaNy
Počasie do veľkej miery ovplyvňuje organizáciu a realizáciu podujatí v 
exteriéri. Spoločnosť Trade & Consult Vám ponúka riešenie, ktoré Vám umožní 
neriadiť sa počasím. Party stany v rôznych veľkostiach a prevedeniach Vás 
dokážu ochrániť bez nepriazňou počasia a zároveň vytvoriť vhodný priestor 
a atmosféru pre Váš event. Poradíme Vám, odporučíme najvhodnejší variant 
a postavíme Váš party stan na mieru Vášho podujatia. Neriaďte sa počasím, 
využite party stany od spoločnosti Trade & Consult.
rozpony pre party stany: 3, 6, 8, 10 m (bočná výška: 2,30 m a 3 m) 
rozpony pre veľkokapacitné stany: 10, 15 a 20 m (bočná výška: 3 m a 4 m)
Modulové dĺžky party stanov:  
3-metrový modulový krok u stanov šírky 3,6 a 8 m  
5-metrový modulový krok u stanov šírky 8, 10, 15 a 20 m
Špeciálne stany: párty stan GigaUno s vytiahnutým špicom v rozpone 8 m a 
10 m s bočnou výškou 2,3 a 3 m.
Materiál: Party stany od spoločnosti Trade & Consult a ich jednotlivé časti 
sú vyrobené z nasledovných materiálov:

 � konštrukcia pre party stany: duralová konštrukcia z eloxovaného hliníka
 � opláštenie pre party stany: plastové vzhľadové panely alebo opláštenie 

zo spevnenej polyesterovej textílie s PVC nánosom 650g/m2 .Opláštenie 
pre party stany je ohňovzdorné a spĺňa bezpečnostné podmienky EÚ 
(DIN 4102 B1, M2).

 � okná pre party stany: okná z priehľadného PVC - v rôznych tvaroch
 � opláštenie z priehľadnej fólie: bočné steny aj 
 � strešné a štítové plachty
 � pevné presklené panelové steny
 � dvojkrídlové hliníkové 

presklené dvere, plastové 
dvere segmentované, 
posuvné presklené dvere 

Typy podláh:
 � drevená podlaha v 

oceľovom priehradovom 
rošte umožňuje postaviť 
stan aj bez kotvenia 
klinmi, kotvami a bez 
použitia zavetrávacích 
pásov bez nežiaducich 
zásahov do terénu napr. 
terasy reštaurácie, námestia 
a iné. 

 � „Ťažká podlaha“ – vodeodolná preglejka 
s protišmykovým povrchom v oceľovom ráme rozmeru 1x5m hr. 10cm 
– vhodná pre akcie so zvýšenou požiadavkou na stabilitu a zvýšenú 
nosnosť 

 � Podlaha s nivelizáciou „Nivtec“ – pre montáž v térenoch s prevýšením 
viac ako 40cm používa podlahový pódiový systém Nivtec Flexibel 
s výškovo nastaviteľnými nožičkami, týmto systémom dokážeme 
preklenúť prevýšenie do 140cm
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ProFesioNáLNe oZVUČeNie, osVeTLeNie
 � OZVUČENIE (koncertné, konferenčné ...)
 � OSVETLENIE (biele svetlo, inteligenté a analógové svetlá)
 � PREKRYTÉ PÓDIUM (7x5m, 9x7m, 11x7m, 13x9m, 13x10m ...)
 � PÓDIUM NiVTEC (na ľubovoľnej výške 20, 40, 60,  

80, 100, 120, 140 cm ...)
 � ZÁBRANY (nášľapne, vodiace ...)
 � VEĽKOPLOŠNE OBRAZOVKY, PROJEKTORY, PLAZMY...
 � VIDEO TECHNIKA (Jimmy-jib, kamery, strižne, projekčné plátna ...)
 � Interierová pyrotechnika, s ohňom alebo konfetami
 � Lasery spojene s laserovú show indoor, outdoor
 � Dekoračné efektové zariadenia  

(FOG screen, fire machine, Co2 JAT, plazivé hmly)
 � ALUR KONŠTRUKCIE (QUATRO 620x620mm, 390x390mm, 290x290mm)
 � Ručné zdvíhacie statívové veže VMB  

(TE-034, TE- 71 pro, TE-74 pro, TE-76 pro)
 � VJ-ing (live vj s vizualizáciami)
 � ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY (kabeláž 230V, 380V, digitálne rozvodne, 63A/5PIN, 

32A/5PIN, 16A/5PIN,230V...)

Dekorácia PriesToroV
spoločnosť Trade & consult realizuje dekoračné služby  
interiérové aj exteriérové.

 � VIZUALIZÁCIA PRIESTORU
 � TEXTILNÉ A KVETINOVÉ DEKORÁCIE
 � TEMATICKÉ DEKORÁCIE (Hviezdna noc, Stredoveká zábava  

na zámku, Policajný zásah zbojníci na salaši, z rozprávky  
do rozprávky, Noc briliantov, Chicago 1915, Rio de Janeiro,  
Orient, Slovenská koliba...)

 � PRENÁJOM REKVIZÍT
 � SVADOBNÉ DEKORÁCIE
 � LED FAREBNE PODSVIETENY NÁBYTOK STAND-BY STOLY  

(Stolíky,guľe a kocky rozne priemery, led siete, ledkové pásy,  
led barové pulty a barové stolycky)

Ďaľší inventár je dostupný na internetovom katalogu.

PárTy iNVeNTár
Široký sortiment párty inventáru,  
ktorý je možné objednať aj samostatne.

Do PoZorNosTi DáVaMe:
 � STOLY (okrúhle, pravouhlé, oblukové,  

jedálenské, barove, banketové, bufetové...)
 � SEDENIE (VIP, konferenčné, plastové barové, kreslá, lavice, pohovky, 

taburetky, pivné sety...)
 � PRESTIERANIE (návleky, obrusy, kateringové sukne, mašle...)
 � GASTRO INVENTÁR (taniere, príbory, kávové súpravy, kávovary,  

poháre, termo nádoby, misy, chafing dish, grill...)
 � TANEČNÝ PARKET(......)
 � MOBILNÉ VYKUROVACIE SYSTÉMY (plynové, naftové, elektrické)
 � KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY (mobilné klimatické jednotky,  

chladenie na báze zvlhčovania vzduchu)
 � ŠATŇOVÉ SYSTÉMY (mobilné šatne)
 � VODNÉ STENY
 � BAROVÉ PULTY (ľadový bar...)


