
 

SOUPIS MAJEKTU MIKROREGIONU OSTROŽSKO PRO BEZPLATNOU 

VÝPŮJČKU ČLENSKÝM OBCÍM MIKROREGIONU OSTROŽSKO-VESELSKO 

 

Dřevěná zahradní souprava (dřevěný stůl + dvě lavice) ……………………….............................................. 50 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) ……………………………………………………………………………………..…………… 10 kusů 

Velkoprostorový stan Forum Alfa 10x15 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.  

NEBO 

Velkoprostorový stan Forum Alfa 10x5 m …………………………………………………………………………………….…. 2 kusy 

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.  

Mobilní pódium Nivtec ………………………………………….. 20 kusů podest – jde složit podium 10*4 nebo 8*5metrů 

výška 0,4-0,6 m, podesty 1x2m – drážkový Al rám – překližkové tabule s proti skluzem, nastavitelné Al nohy, 

schody o šířce 1m, zábradlí, klik klak systém bez použití nářadí.  

Vitrína chlazená výstavní na víno ………………………………………………………………………………………………………. 1 kus  

Celonerezové provedení, 3x terasová výstavní police, kapacita 1 police cca 36 ks lahví, 2x dveře – spodní úložní 

prostor, kapacita spodního úložního prostoru cca 84 lahví v kartonech nebo volně 120 lahví, pracovní teplota + 

10  C, ventilátorový výparník, digitální ovládání, výsuvná madla, pojízdné provedení – 4 kola otočná, z toho 2 

brzděná, IP22, výrobce UNIS – JAKOS, s.r.o., rozměry 1500*680*1320, příkon 0,85, 230 V.   

Vyplachovačka skleniček …………………………………………………………………………………………………….. 2 kusy  

Vyplachovačka je vyrobena z nerezové oceli AISI 304. Objem horní komory je 55 l a objem spodní komory je 45l.  

 

Kontakty na pověřené zaměstnance:  

Zuzana Kočišová, manažerka komunikace, půjčování majetku, e-mail: kocisova@veseli-nad-moravou.cz, 
tel: 724 162 282  
Mgr. Magdaléna Čajková, manažerka MOV, e-mail: mikroregion@ostrozsko-veselsko.cz tel: 603 447 192  
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