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Nůžkové party stany 

 

 

Nůžkový party stan 3x3 m 

 
Počet k zapůjčení: 3 ks 

Pozn.: Různé barvy a různé druhy 

(s bočnicemi/ bez bočnic). 

 

 

Nůžkový party stan 4x3 m 

 
Počet k zapůjčení: 1 ks 

 

 Nůžkový party stan 6x3 m  

 
Počet k zapůjčení: 4 ks 

Pozn.: Různé barvy a různé druhy 

(s bočnicemi/ bez bočnic). 
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Venkovní plynová topidla 
 

 Počet k zapůjčení: 1 ks 

 

- doba hoření: cca 1,4h/kg při plném výkonu 

- druh plynu: zkapalněný plyn (propan/butan) 

- plynová bomba: běžně dostupná - 5 nebo 10 

kg náplně 

- regulace plamene: plynule 0 až max. 

- sklopný hliníkový reflektor pro optimální 

rozložení tepla 

- automatická ochrana proti úniku plynu při 

naklonění ze stabilní svislé polohy, pokud dojde 

k naklonění přístroje, automaticky se vypne 

- teleskopicky nastavitelná výška zářiče od 185 

do 220 mm, klobouk je možné naklopit 

- tepelný výkon cca 9,9 kW 

- materiál  nerezová ocel 

- integrovaný Piezo zapalovač, včetně hadice 

- rozměry: 76 x 220 cm, hmotnost: cca 18,5 kg 

 Nůžkový party stan – bílý 6x4 m 

 
Počet k zapůjčení: 2 ks 

 

 Nůžkový party stan 3x3 m včetně 

bočnic  

 
Počet k zapůjčení: 1 ks 

Pozn.: Tento typ stanu není nepromokavý. 

Vhodný jako ochrana před sluncem apod. 
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 Počet k zapůjčení: 2 ks 

 

- doba hoření: cca 5 – 10 hodin (záleží na plyn. 

bombě) 

- druh plynu: zkapalněný plyn (propan/butan) 

- plynová bomba: běžně dostupná - 5 nebo 10 

kg náplně 

- materiál  nerezová ocel 

- hmotnost cca 26 kg 

- integrovaný Piezo zapalovač, včetně hadice 

- tepelný výkon 13kW 

- rozměry 730 x 730 x 2270 mm 

 

 

 

Pódium  
(v případě podnájmu velkého sálu je pódium v ceně, nejmenší rozměr je 4x4m) 

 

 

Pódium (2x1m/blok)  

 
Počet bloků k zapůjčení: 18 ks 

 

 Schůdky 

 
Počet k zapůjčení: 2 ks (1x6m, 1x4m) 

V případě zapůjčení kompletu pódia jsou 

schůdky v ceně. 
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 Sametový výkryt 

 
Počet k zapůjčení: 2 ks  

V případě zapůjčení kompletu pódia  

je sametový výkryt v ceně. 

 

 

Pivní sety a lavičky 
 

 

Pivní set KIS  

 
(1 stůl, 2 lavice) 

Počet k zapůjčení: 3 ks 

 

 

Pivní set Mikroregionu Tábor  

 
(1 stůl, 2 lavice)  

Počet k zapůjčení: 18 ks 
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Lavička 

 
Počet k zapůjčení: 40 ks 

 

 

 

Skládací cateringové stoly a židle 
 

 

Velký rautový stůl 

 
Počet k zapůjčení: 2 ks 

Výška: 740 mm, průměr: cca 1800 mm 

 Malý rautový stůl 

 
Počet k zapůjčení: 2 ks 

Výška: 740 mm, průměr: cca 800 mm 
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 Barový kulatý stůl plastový 

 
Počet k zapůjčení: 8  ks 

Výška: 1100 mm, průměr: cca 800 mm 

 Skládací plastová židle 

 
530x450x870 

Počet k zapůjčení: 40 ks 

 

 

Dětská jídelní stolička 

 
Počet k zapůjčení: 3 ks 
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Výčepní zařízení 
 

 Výčepní zařízení Lindr  25K 

 
Počet k zapůjčení: 2 ks 

Narážecí hlavy: žehlička, bajonet, kofola 

 

 

Gril 
 

 

Zahradní plynový gril 

 
bez PB lahve 

Počet k zapůjčení: 1 ks 
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Elektrické várnice 
 

 Elektrická várnice s výpustí (10 l)  

 
Počet k zapůjčení: 2 ks 

termostat cca 30 - 100°C 

1300 W 

 Elektrická várnice s výpustí (20 l) 

 
Počet k zapůjčení: 1 ks 

termostat 30 - 90°C 

2000 W 

 Zavařovací/ elektrická várnice 

s výpustí (27 l) 

 
Počet k zapůjčení: 2 ks 

termostat 30 - 90°C 

2000 W 
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Cateringové vybavení 
 

 Vodní lázeň trojdílná  

 
Počet k zapůjčení: 1 ks 

nádoby s víkem a výpustí 

obsah jedné nádoby 4,5 l 

termostat 30 - 90°C 

1000 W 

 Vodní lázeň  

 
Počet k zapůjčení: 1 ks 

termostat až 90°C 

1000 W 

 Fontána na čokoládu Cascade  
(vhodná pro čokoládu nebo sýrové fondue) 

Počet k zapůjčení: 1 ks 

čokoláda je vytlačována nahoru rotujícím 

plastovým šnekem a stéká dolů po nerezové 

kaskádě do mísy z nerezové oceli 

celková výška fontány: 53 cm 

výška kaskády: 30 cm 

průměr nádoby: 22,5 cm 

minimální provozní množství čokolády: 800 g 

objem nádoby: 1,5l 

max. doba provozu za 24 hodin: 5 hodin 

napětí/příkon: 220V/50Hz/230W 
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Elektrická várnice - kotlík (10l) 

 
s poklicí a výřezem pro naběračku 

Počet k zapůjčení: 1 ks 

vyndavací nádoba 

440 W 

bez naběračky! 

 

Dvojitá fritéza 

 
Počet k zapůjčení: 1 ks 

vyndavací nádoba na olej, koš na fritování 

objem jedné nádoby je 4,5l 

termostat 50 - 190°C 

2100 W 

 

Výrobník ledu 

 
Počet k zapůjčení: 1 ks 

3 velikosti kostek 

indikátor prázdné nádoby na vodu 

indikátor plné nádoby na led 

kapacita nádoby na vodu: 3,2l  

kapacita nádoby na led: 1ks 

včetně lopatky na led 

časovač 
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Ohřívací vany – kahan 

 
Počet k zapůjčení: 2 ks 

1x vyměnitelná nádoba děrovaná (ohřev v páře - 

knedlíky, zelenina) 

 Náplň do kahanů 

 
Pozn.: Různé druhy (dle aktuální nabídky) 

 

 

Elektrický pečicí gril 

 
Počet k zapůjčení: 1 ks 

5 stupňů teploty 

pečicí plocha 42 x 22 cm 

odkapávací nádoba na olej 

1800 W 

 

 Sendvičovač XXL 

 
Počet k zapůjčení: 2 ks 

extra velké pečicí desky na čtyři velké sendviče 

nepřilnavý povrch 

kontrolka napájení a nahřátí pečicích desek 

tělo přístroje "Cool Touch" 

samo zajišťovací víko 

protiskluzové nožičky 

1800 W 
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Palačinkovač ST Gredil 

 
Počet k zapůjčení: 1 ks 

robustní litinová plotna s keramickým povlakem 

opláštění z nerez oceli 

šuplík pro uchovávání při teplotě např. talíře 

nebo palačinek 

průměr plotny 40 cm, ideální průměr palačinky 

30 cm 

kontrolka chodu a vyhřátí 

termostat 50 - 300°C 

3000 W 

dřevěné hrabičky na roztírání těsta v ceně 

 

 

Kávovar De´Longhi 

 
Počet k zapůjčení: 1 ks 

plnoautomatický kávovar na zrnkovou kávu  

systém cappuccino, latte macchiato 

displej v češtině 

volba velikosti a intenzity kávy  

nahřívací plocha pro šálky 

nastavitelná výška adaptéru pro různou velikost 

šálků 

vyjímatelná nádržka na vodu s obsahem 

vyjímatelná nádoba na mléko 

automatická čisticí a odvápňovací funkce 

odnímatelná odkapávací mřížka  

vyjímatelná spařovací jednotka  

lze připravit dva šálky kávy najednou 
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Pro děti 
 

 

Skákací centrum Bouncer Little 

Tikes 

 
Počet k zapůjčení: 1 ks 

Nafoukne/ vyfoukne se během pár minut 

Vhodné pro děti od 3 let, kapacita 3 děti 

Nosnost: 113 kg, Výška: 230 cm, šířka: 244 cm 

  

 

Přebalovací pult (pojízdný) 

 
Počet k zapůjčení: 1 ks 
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Ubrusy 
 

 

Ubrus bílý 

 
Počet k zapůjčení: 20 ks 

 

 

Rautový ubrus bílý 

 
Počet k zapůjčení: 2 ks 

bez klasického ubrusu! 

včetně spon k uchycení ubrusu 

  

Rautový ubrus kulatý bílý 

 
Počet k zapůjčení: 5 ks 

včetně stuhy (k zavázání ubrusu) 
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Projekční zařízení 
 

 Dataprojektor Benq 

 
Počet k zapůjčení: 1 ks 

rozlišení: 800 x 600 (SVGA) 

svítivost [ANSI lumens]: 1 800 

typ projektoru: kancelářský  

zobrazovač: DLP 

zdroj světla: lampa 

kontrast: 2000:1  

lampa 250 W 

rozměry š/v/h 258/80/21 mm  

hmotnost 2,9 kg 

dálkové ovládání 

 

 

Projekční plátno (šířka 190 cm) 

 
Počet k zapůjčení: 1 ks 
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Zvuková technika 
 

 

 

 

 

 

Zvuková technika 
Počet k zapůjčení: 1 ks 

Cena: na dotaz 

 

mixážní pult, subwoofer, RCF satelity, RCF 

odposlechy, repro Samson, mikrofony 

bezdrátové  

i drátové, stojany, CD/MP3 přehrávač, audio 

kabely, multipárový kabel aj. 

 

Aktivní reproboxy: 
2x RCF-712-A aktiv 12“RCF 700WRMS  

1x Subwoofer Alto TS Sub15 600W RMS/1200E 

Peak 

2x stativ Hercules 

 

Digitální systém řízení 

reproduktorů: 
Behringer DCX 2496 ULTRADRIVE PRO 

 

Bezdrátové mikrofony: 
TXS-626, 2-channel multifrequency receiver unit 

2ks TXS-606HT, hand-held microphone with 

integrated multifrequency transmitter 

 

Mix pult: 
Behringer RX 1202FX 

Počet mikrofonních vstupů: 8, linkových: 8, 

stereo vstup: 2 

Konektory: XLR, TRS (6,3mm) 

EQ: 2-pásmový, 100Hz, 15kHz, ±15dB 

FX: 100 továrních presetů; 24bit/40kHz 

Phantom: +48V 

Napájení: 230V~/50Hz 

 

Přehrávač CD/MP3: 
Numark MP 103 USB 
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Světelná technika 
 

 Světelná technika 

 
Počet k zapůjčení: 2 ks 

reflektory PAR LED + žárovkové 

osvětlovací světelná vana 

divadelní reflektory s klapkami 

stojany 

světelný mix aj. 
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Kontakt 
 

Kulturní a informační středisko,  

příspěvková organizace 

čp. 4 – zámek  

512 51 Lomnice nad Popelkou 

 

739 568 347 

info@kislomnice.cz 

www.kislomnice.cz 

www.facebook.com/kislomnice 

 

 

Kontaktní údaje: 

+420 733 534 688 

hancova@kislomnice.cz  

 

Pozn.: 

K cenám se připočítává DPH ve výši 21%. 

Některé obrázky uvedené v tomto seznamu mohou být ilustrační a nemusí plně 

odpovídat skutečnosti. 

Některé z výše uvedeného inventáře jsou k dispozici pouze v případě, že se na zámku 

nekoná nějaká akce (převážně svatba).  


