SOUPIS MAJEKTU MIKROREGIONU OSTROŽSKO PRO BEZPLATNOU VÝPŮJČKU ČLENSKÝM OBCÍM MIKROREGIONU OSTROŽSKO

Dřevěná zahradní souprava ( dřevěný stůl + dvě lavice)………………………..............................................82 setů
Prodejní stánek značky Mobil (dřevěný prodejní stánek s pevným pultem včetně vrchní, přední i bočních plachet. Délka 1,9 m, hloubka 1,6 m.)……………………………………………………………………………………..……………11 kusů
Velkoprostorový stan Forum Alfa 10x10 m ……………………………………………………………………………………… 1 kus
provedení je mobilní Al konstrukce, profil 70x110 mm se dvěmi drážkami v úpravě elox, doplněná ocelovými spoji v úpravě zinek a konstrukčními spoji tvořenými čepy a závlačkami. Konstrukce je tvořena 2x modulovým krokem 5 m, výška k okapu cca 2,5 m, podchodná výška 2,1 m, výška v nejvyšším bodu cca 4,5 m. Střecha i bočnice jsou vyrobeny  z nánosované textilie,oboustranně lakované, typ Sio-line B8000 a jsou  odnímatelné.  Barevné provedení opláštění kompletně v bílé barvě. Stan obsahuje kompletní plachty: 2 kusy střešních plachet, 2 páry štítů, 3 kusy čelních plachet, 1 kus čelní vchodové plachty, 3 kusy bočních plachet a 1 kus boční vchodové plachty, (dále jen „ stan“). 
Velkoprostorový stan Forum Alfa 10x5 m …………………………………………………………………………………….…..1 kus 
provedení je mobilní Al konstrukce, profil 70x110 mm se dvěmi drážkami v úpravě elox, doplněná ocelovými spoji v úpravě zinek a konstrukčními spoji tvořenými čepy a závlačkami. Konstrukce je tvořena 1x modulovým krokem 5 m, výška k okapu cca 2,5 m, podchodná výška 2,1 m, výška v nejvyšším bodu cca 4,5 m. Střecha i bočnice jsou vyrobeny  z nánosované textilie,oboustranně lakované, typ Sio-line B8000 a jsou  odnímatelné. Barevné provedení opláštění kompletně v bílé barvě. Stan obsahuje kompletní plachty: 1 kus střešní plachty, 2 páry štítů, 3 kusy čelních plachet, 1 kus čelní vchodové plachty a 2 kusy bočních plachet, (dále jen „ stan“). 
Mobilní pódium Nevtec 5x4 m………………………………………………………………………………………………..……….2 kusy
výška 0,4-0,6 m, podesty 1x2m – drážkový Al rám – překližk. tabule s protiskluzem, nastavitelné Al nohy, schody o šířce 1m, zábradlí, klik klak systém bez použití nářadí,(dále jen „ pódium“)
Zapůjčení modulů velkokapacitních stanů lze kombinovat.
Kontakty na pověřené zaměstnance:
Bronislav Zámečník
manažer regionální internetové sítě (výpůjčka pódií a stanů)
e-mail: internet@ostrozsko.cz
telefon: + 420 572 503 961
fax: + 420 572 503 961
mobil: + 420 724 762 509
Mgr. Adéla Turečková
odborný referent informačního centra Přízámčí  (výpůjčka stánků a stolů a lavic)
e-mail: tic@ostrozsko.cz
telefon, fax: + 420 572 503 960
mobil: + 420 724 159 213


