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desky 003

mobilné
toalety

JOHNNY SUPER
Komfortná mobilná toaleta
s umývadlom a splachovaním
Obehový systém nádrže ovládaný nášlapným systémom
Umývadlo s dávkovačom vody na cca 1 000 použití
Hygienické ovládanie umývadla nášlapným systémom
Zrkadlo pripevnené na dverách
Papierové uteráky, tekuté mydlo
Možnosť dodnia so zámkom a osvetlením
Celková hmotnosť: 85,8 kg Výška: 2310 mm
Hĺbka: 1190 mm Výška sedadla: 480 mm

Šírka: 1100 mm

JENNY
Exkluzívna mobilná toaleta pre ženy
Toaleta so splachovaním nášlapným ovládaním
Pohodlné WC sedadlo
Veľké umývadlo s nášlapným ovládaním
Dávkovač mydla
Držiak toaletného papiera, držiak papierových uterákov
Dávkovač dezinfekčného roztoku na WC sedadlo
Zrkadlo, věšiak na oblečenie, zámok
Solárne osvetlenie na fotobunku
Celková hmotnosť: 110 kg Výška: 2110 mm Šírka: 1160 mm
Hľbka: 1090 mm Výška sedadla: 490 mm

mobilné toalety

sanitárne prívesy

sanitárna technika

oplotenie

mobilné kancelárie
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party servis
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MOBILNÉ TOALETY
JOHNNY LT
Mobilná toaleta s umývadlom
Hygienické ovládanie nášlapným systémom
Zrkadlo pripevnené na dverách
Možnosť dodania s dávkovačom mydla
a papierových uterákov
Pevná konštrukcia
Jednoduchá údržba a čistenie
Celková hmotnosť: 85,8 kg Výška: 2310 mm
Šírka: 1100 mm Hĺbka: 1190 mm
Výška sedadla: 480 mm

JOHNNY SPORT
Mobilná toaleta s pisoárom
Moderný dizajn
Ľahká stabilná konštrukcia
Ideálna na stavby a spoločenské akcie
Možnosť dodania so zámkom
Možnosť dodania s dávkovačom
dezinfekčného roztoku na ruky
Celková hmotnosť: min. 74 kg Výška: 2310 mm
Šírka: 1100 mm Hĺbka: 1190 mm
Výška sedadla: 480 mm

JOHNNY JUNIOR
Mobilná toaleta pre deti
Špeciálne detské WC sedadlo
Podložky pod nohy
Držiak toaletného papiera
Držiak papierových uterákov
Dezinfekčný roztok
Solárne osvetlenie na fotobunku
Zrkadlo
Věšiak
Celková hmotnosť: 85,8 kg Výška: 2310 mm
Šírka: 1100 mm Hĺbka: 1190 mm
Výška sedadla: 480 mm
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MOBILNÉ TOALETY
JOE
Bezbariérová mobilná toaleta
Vstup na úrovni podlahy prízemia
Prístupná pre invalidné vozíky
Priestrannejší dizajn s väčšou možnosťou pohybu
Držadlo po obvode
Možnosť dodania s dávkovačom dezinfekčného
roztoku, zámkom a osvetlením
Celková hmotnosť: 108 kg Výška: 2310 mm
Šírka: 1570 mm Hĺbka: 1570 mm
Výška dverného rámu: 1880 mm Šírka dverného
rámu: 810 mm Zberná nádrž: 125 l

JOHNNY LIFT
Mobilná toaleta pre projekty
vysokých konštrukcií
Vysokoodolná toaleta s pisoárom
Jednoduchá manipulácia pomocou žeriava
Bezproblémový transport stavebným
výťahom alebo pomocou vlastných koliesok
Celková hmotnosť: 129 kg Hmotnosť bez strechy:
113 kg Výška so strechou: 2310 mm Výška bez
strechy: 1750 mm Šírka so strechou: 890 mm
Šírka bez strechy: 840 mm Dĺžka so strechou:
1550 mm Dĺžka bez strechy: 1350 mm
Zberná nádrž: 144 l

JOHNNY
ZÁVES
Pre manipuláciu
s toaletou
Ideálny pre jednoduchú
manipuláciu žeriavom
Jednoduchá montáž
Nosnosť 450 kg
Záves je vyrobený
z pozinkovanej ocele

JOHNNY PAIR
Príves za osobný automobil
Príves so schodmi za osobný automobil špeciálne
upravený pre dve mobilné toalety
Výrazná úspora za dopravu a inštaláciu
Možnosť zostaviť toalety podľa vlastných preferencií
Návoz a odvoz toaliet podľa svojich potrieb
Celková veľkosť: Dĺžka 3 800 mm Šírka 1 670 mm
Výška 1690 mm Rázvor: 2 435 mm
Rozmery ložnej plochy: Dĺžka 2 540 mm
Šírka 1 620 mm Prevádzková hmotnosť: 310 kg
Najväčšia technicky prípustná hmotnosť: 750 kg
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PISOÁRY
KROSMAN
Najobľúbenejší mobilný pisoár
Pre štyroch voľne stojacich mužov
Skladný
Ľahký, ale stabilný (prázdny váži len 39 kg)
Hmotnosť: 39 kg Výška: 1610 mm
Plocha: 1120x1120 mm
Zberná nádrž: 400 l

JOHNNY PISOÁR
Vysoký mobilný pisoár
Pre štyroch voľne stojacich mužov
Stabilná konštrukcia
Hmotnosť: 85kg Výška: 2000 mm
Plocha: 1120x1120 mm
Zberná nádrž: 450 l

JOHNNY CAN
Ľahký mobilný pisoár s kolieskami
Ľahký a viacúčelový
Vhodný pre použitie vo všetkých odvetviach
Kolieska umožnujú jednoduchú manipuláciu
Výška: 88,9 cm Šírka: 39,3 cm
Hĺbka: 53,3 cm Hmotnosť (prázdny: 7,4 kg
Hmotnosť (plný): 49,4 kg Kapacita zbernej
nádrže: 41,6 l
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sanitárne
prívesy
JOHNNY STAR XXL
Luxusné mobilné toalety s dvomi oddelenými časťami pre pánov a dámy sú vybavené kompletne
funkčnou keramickou sanitárnou technikou a umývadlami s teplou a studenou vodou.

VYBAVENIE
4× splachovacia toaleta
3× splachovací pisoár
2× umývadlo so studenou a teplou vodou
2× dávkovač papierových uterákov
2× dávkovač tekutého mydla
2× zrkadlo
2× odpadkový kôš
2× vešiačiky na odevy
Bodové osvetlenie
Zásuvky 230 V
Radiátory s výkonom 500 W

TECHNICKÉ PARAMETRE

2× schodíky

Celková hmotnosť: 1 500 kg Dĺžka s ojom:
7 002 mm Dĺžka bez oja: 5 002 mm Vnútorná
dĺžka: 5 000 mm Vonkajšia šírka: 2 510 mm
Vnútorná šírka: 2 350 mm Vonkajšia výška:
3 070 mm Vnútorná výška: 2 300 mm

PRÍSLUŠENSTVO
Prípojka – elektro: 400 V/16 A – 20 m
kábel
Prípojka vody: ¾“ hadica – 20 m
Prípojka odpadu: ø 10 cm – 5 m
Externá nádrž na odpad s objemom 1 100
litrov – umiestnenie zvonku za prívesom
Samostatné vonkajšie čerpadlo na vodu –
možnosť čerpania z pomocnej nádrže

mobilné toalety

sanitárne prívesy

sanitárna technika

oplotenie

mobilné kancelárie
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JOHNNY STAR TWIN
Kombinovaná mobilná toaleta je určená na všetky typy použitia. V dvoch oddelených kabínkach
s vlastným vchodom je umiestnená keramická toaleta a umývadlo, v pánskej časti navyše ešte pisoár.

VYBAVENIE

PRÍSLUŠENSTVO

2× splachovacia toaleta

Prípojka – elektro: 400 V/16 A – 20 m kábel

1× splachovací pisoár

Prípojka vody: ¾“ – 20 m

2× umývadlo so studenou a teplou vodou

Prípojka odpadu: ¾“ – 10 m

2× dávkovač papierových uterákov

Samostatné vonkajšie čerpadlo na vodu –
možnosť čerpania z pomocnej nádrže

2× dávkovač tekutého mydla

Odpad má vlastné čerpadlo (drvič) s výtlakom do cca 5 metrov výšky

2× zrkadlo
2× odpadkový kôš
2× vešiačiky na odevy
Bodové osvetlenie
Zásuvky 230 V
Radiátory s výkonom 500 W
2× schodíky
Krycia plachta po celom obvode prívesu

TECHNICKÉ PARAMETRE
Celková hmotnosť: 750 kg Dĺžka s ojom:
3 630 mm Dĺžka bez oja: 2 550 mm Vnútorná dĺžka: 2 400 mm Vonkajšia šírka: 2 290 mm
Vnútorná šírka: 2 000 mm Vonkajšia výška:
2 880 mm Vnútorná výška: 2 100 mm

Kompletný
so
rtiment
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Kompletní
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MOBILNÝ SPRCHOVÝ PRÍVES
Sprchový príves je rozdelený na pánsku a dámsku časť, z ktorých každá je vybavená dvoma alebo troma
sprchovými kútmi a umývadlom. Sprchy aj umývadlá majú tlačidlové dávkovacie ovládanie s teplou vodou.

VYBAVENIE
5× samostatný sprchový kút so špeciálnou
masážnou ružicou (3 + 2)
2× umývadlo so studenou a teplou vodou
2× dávkovač papierových uterákov
2× dávkovač tekutého mydla
2× zrkadlo
2× odpadkový kôš
2× vešiačiky na odevy
Bodové osvetlenie
2× zásuvka 230 V
Radiátory s výkonom 500 W
2× lavička
2× schody s jednostranným zábradlím
Krycia plachta po celom obvode prívesu

PRÍSLUŠENSTVO
Prípojka – elektro: 230 V/16 A (trojkolíková zásuvka) s 15 m kábla a s priechodkou
na 32 A (päťkolíková zásuvka)
Prípojka vody: ½“ hadica – 20 m
Prípojka odpadu: 1“ hadica – 10 m
Plynový kotol na PB – 2 plynové bomby
(10 kg) – spotreba 15 kg plynu na 100 osôb
Samostatné čerpadlo na vodu – možnosť
čerpania z pomocnej nádrže
Odpad má vlastné čerpadlo (drvič) s výtlakom do cca 5 metrov výšky

TECHNICKÉ PARAMETRE
Celková hmotnosť: 2 000 kg Dĺžka s ojom:
7 690 mm Dĺžka bez oja: 5 700 mm Vnútorná
dĺžka: 5 590 mm Vonkajšia šírka: 2 500 mm
Vnútorná šírka: 2 390 mm Vonkajšia výška:
2 920 mm Vnútorná výška: 2 100 mm

Odpad je možné použiť bez drviča s priamym odtokom do kanalizácie

Kompletný
rtiment výrobkov
služiebna
na ww
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Kompletníso
sortiment
výrobků a služeb
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MOBILNÉ SPRCHOVÉ PRÍVESY S TOALETOU
MOBILNÝ SPRCHOVÝ PRÍVES S WC
Mobilný sanitárny príves so sprchovým kútom a keramickou toaletou. Sprchy a umývadlá majú pákové ovládanie s teplou vodou. Vzhľadom k celkovej hmotnosti prívesu 750 kg je možné sanitárne
zariadenie pripojiť i za osobný automobil.
Sprchový kút so závesom
Keramická toaleta so splachovaním
Umývadlo s teplou a studenou vodou
Vešiak na odevy
Zrkadlo
Osvetlenie
Zásuvka
2x priamotop
Bojler
Schodíky

Celková hmotnosť: 750 kg Dĺžka bez oja:
2 400 mm Dĺžka s ojom: 3 800 mm Vnútorná
šírka:1 850 mm Vonkajšia šírka: 1710 mm
Vnútorná dĺžka: 2 300 mm Vonkajšia výška:
2 600 mm Vnútorná výška: 2 100 mm

MOBILNÝ SPRCHOVÝ PRÍVES S WC DUO
Mobilný sanitárny príves je vybavený sprchovým kútom a keramickou toaletou v pánskej aj dámskej
časti. Sprchy a umývadlá majú tlačidlové dávkovacie ovládanie s teplou vodou. Vzhľadom na celkovú
hmotnosť prívesu 750 kg je možné sanitárne zariadenie pripojiť aj za osobný automobil.

2× sprchový kút so špeciálnou masážnou
ružicou a závesom
2× závesná splachovacia toaleta
2× keramické umývadlo s teplou
a studenou vodou
2× dávkovač papierových uterákov
2× dávkovač tekutého mydla
2× zrkadlo
2× odpadkový kôš
2× vešiačik na odevy
Bodové osvetlenie
Zásuvky
Radiátory s výkonom 500 W
Prietokový ohrievač vody – príkon 18 kW
Krycia plachta po celom obvode prívesu
(ukrýva kolesá a priestor pred prívesom)

Celková hmotnosť: 750 kg Dĺžka s ojom: 4 330 mm
Dĺžka bez oja: 2 400 mm Vnútorná dĺžka: 2 290 mm
Vonkajšia šírka: 2 220 mm Vnútorná šírka: 1 710 mm
Vonkajšia výška: 2 650 mm Vnútorná výška: 2 100 mm

mobilní toalety

sanitární přívěsy

sanitární technika

oplocení

mobilní kanceláře
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JOHNNY FIVE STAR
plne automatizovaný luxusný príves s bezdotykovým ovládaním
Plne automatizovaný luxusný sanitárny príves JOHNNY FIVE STAR s bezdotykovým ovládaním, ozvučením a klimatizáciou spĺňa tie najnáročnejšie hygienické štandardy a požiadavky. Vybavený je prípojkami vody, odpadu a elektriny vrátane zásuviek, dvoma päťlitrovými
bojlermi na teplú vodu a nezávislými nádržami na vodu a odpad, ktorých kapacita pohodlne vystačí pri bežnej dennej prevádzke pre
150 používateľov. JOHNNY FIVE STAR je ideálnym doplnkom pre mimoriadne či súkromné párty, svadby a golfové turnaje, pre VIP
účinkujúcich pri koncertoch a ďalších kultúrnych, spoločenských a športových akciách.
VYBAVENIE PÁNSKEJ ČASTI

ĎALŠIE VYBAVENIE

PRÍSLUŠENSTVO

1× keramická toaleta s bezdotykovým
splachovaním

2 × keramické umývadlo s bezdotykovými
batériami na teplú a studenú vodu

Prípojka – elektro: 400 V/16 A + 15 m
kábla

2× keramický pisoár (oddelený zástenou)

2 × bezdotykový dávkovač mydla

Prípojka vody: ¾“ + 15 m hadica

2 × vstavaný podávač papierových uterákov

Prípojka na odpad: 2,5“ + 15 m hadica

1 × vstavaný bezdotykový odpadkový kôš

Nezávislá nádrž na vodu umiestnená pod
podlahou prívesu: 1 000 l

VYBAVENIE DÁMSKEJ ČASTI
3 × keramická toaleta s bezdotykovým
splachovaním

Klimatizácia s diaľkovým ovládaním

Zväčšovacie kozmetické pohyblivé zrkadlo

Podlaha vo farbe dreva

Nezávislá nádrž na odpad umiestnená
pod podlahou prívesu: 2 000 l

Audio MP3/FM

Bojler na teplú vodu: 2 × 5 l

Zrkadlo po celej vnútornej šírke

Zásuvky 230 V v pánskej aj dámskej časti

Vstavané bodové osvetlenie
Osvetlené schodisko s protišmykovou
úpravou (antikoro)

Prípojky na vodu a odpad pri externom
zapojení
Spotreba vody na 12 hodín prevádzky
(do 150 zákazníkov): 1 000 l
Množstvo odpadu na 12 hodín prevádzky
(do 150 zákazníkov): 1 400 l

TECHNICKÉ PARAMETRE
Celková hmotnosť: 2500 kg Dĺžka s ojom: 8070 mm
Dĺžka bez oja: 6100 mm Vnútorná dĺžka: 5990 mm
Vonkajšia šírka: 2500 mm Vnútorná šírka: 2390 mm
Vonkajšia výška: 3840 mm Vnútorná výška: 2200 mm

mobilné toalety

sanitárne prívesy

sanitárna technika

oplotenie

mobilné kancelárie
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umývadlá
a dezinfekcia
UMÝVADLO
JOHNNY APLAUS

UMÝVADLO
JOHNNY BRAVO

Samostatne stojacie
dvojité umývadlo
na 5 400 použití

Samostatne stojacie dvojité
umývadlo na 2 000 použití
Bezdotykové umývadlo s nášlapným
ovládaním

Bezdotykové umývadlo
s nášlapným ovládaním

Dávkovač tekutého mydla a papierových
uterákov

Dávkovač tekutého
mydla a papierových
uterákov, držiaky
na odpadkové vrecia

Hmotnosť: 36 kg
Výška: 1210 mm
Šírka: 550 mm
Dĺžka: 1280 mm
Nádrž na čistú vodu: 125 l
Nádrž na špinavú vodu:
129 l Dávkovač papierových
uterákov: 1000 ks Kapacita
1 dávkovača mydla: 887 ml
Odpadky: 2 vrecia – 120 l

JOHNNY NÁDRŽ
NA VODU

JOHNNY NÁDRŽ
PLOCHÁ SIVÁ

Špeciálna nádrž na vodu
na všetky typy použitia
Objem 1 000 l

Ideálna na uloženie odpadovej vody
Zapustené porty na umiestnenie rôznych
inštalatérskych zostáv
Žiadne závity ani lepené spoje
Umožňuje univerzálne skladovanie pod
prívesmi na staveniskách
Objem: 1 135 l Hmotnosť 50 kg
rozmer: 2 370 × 1 350 × 370 mm

Vonkajší

Hmotnosť: 32 kg Výška: 1 570 mm Šírka:
670 mm Hĺbka: 540 mm Nádrž na čistú
vodu: 83 l Nádrž na špinavú vodu: 91 l
Dávkovač papierových uterákov: 4 × 250 ks
Kapacita 1 dávkovača mydla: 887 ml
mobilné toalety

sanitárne prívesy

sanitárna technika

oplotenie

mobilné kancelárie
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UMÝVADLÁ A DEZINFEKCIA
JOHNNY FONTÁNA
Sanitárny stojan bez vody
s dávkovačom dezinfekčného roztoku
Dezinfekcia použitá v hygienických stojanoch
vo forme dezinfekčného roztoku usmrtí 99 %
baktérií vyskytujúcich sa na rukách, vrátane
E-coli a salmonelózy
Dávkovače umiestnené v dolnej aj hornej časti
Hygienické stojany sú ideálne na využitie
v poľnohospodárstve, potravinárstve a na stavbách,
na ochranu detí v školách, na ihriskách a festivaloch
alebo na farmárske trhy a vonkajší predaj

Hmotnosť: 14 kg Objem podstavca (zaťaženie
vodou alebo pieskom): 87,1 l Dĺžka: 710 mm
Šírka: 710 mm Výška: 1 680 mm Počet
rozprašovačov: 4 Kapacita 1 rozprašovača:
1 333 dávok po 75 ml Celková kapacita: 5 333
dávok po 75 ml

UMÝVADLO JOHNNY
Mobilné antikorové obojstranné
umývacie zariadenie
Dĺžka 2 000 mm
Pripojiteľné na vodu a odpad
Z každej strany 5 kohútikov
Možnosť napojenia na nádrž, cisternu
či vodovodnú prípojku
Vhodné na festivaly, rockové koncerty, púťové výlety a ďalšie akcie s väčším počtom
účastníkov
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mobilné oplotenie
PRENÁJOM

VYSOKÉ OPLOTENIE
PV1

NPV3

Základný typ funkčného oplotenia vhodného na
ohraničenie akéhokoľvek priestoru.

Ideálny pre zakrytie, vymedzenie priestoru
a zabezpečovacie účely.

Hmotnosť: 18 kg n Rozmer: 3 500 × 2 000 mm n Rozstup drôtov: 100 × 200 mm
n Sila drôtov: vodorovné 4 mm, zvislé 3 mm n Hrúbka rúrok: 30 mm horizontálne,
42 mm vertikálne n Ukotvenie v pätkách

Hmotnosť: 29 kg n Rozmery: 2160 x 2000 mm n
mm horizontálne n Hrúbka rúrok: 42 mm vertikálne n Ukotvenie v pätkách
n Rôzne farevné vyhotovenie

NÍZKE OPLOTENIE
PN2 – ZÁBRANY
PÄTKOVÉ

PN3 – ZÁBRANY
SAMONOSNÉ

PN5 – ZÁBRANY
SAMONOSNÉ

Hmotnosť: 13 kg n Rozmery: 3 500 × 1 120 mm n
Šírka drôtu oka rozstup: 100 × 300 mm n Hrúbka
drôtu: 4 mm horizontálne, 4 mm vertikálne, Hrúbka
rúrok: 30 mm horizontálne, 42 mm vertikálne n
Ukotvenie v pätkách

Systém západiek s háčikom a okom
umožňuje jednoduché prepojenie
zábran a rýchle vytvorenie efektívneho systému kontroly davu.

ľahší variant zábran je ideálny
na tvorbu navádzacích koridorov.

Hmotnosť: 19 kg n Rozmery: 2 500 × 1 095 mm n
Rozstup medzi výplňou: 120 mm n Hrúbka rúrok:
16 mm vertikálne (19×), 38 mm po obvode

mobilné toalety

sanitárne prívesy

sanitárna technika

oplotenie

Hmotnosť: 11 kg n Rozmery: 2 500 × 1 095 mm
n Rozstup medzi výplňou: 140 mm n Hrúbka rúrok:
16 mm vertikálne (9×), 25 mm po obvode

mobilné kancelárie
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BRÁNY
Pomocou sady závesov a koliesok ide jednoducho vytvoriť
z oplotenia bránu, ideálnu
pre vpustenie osôb a vozidiel
do vymedzeného priestoru.

BRÁNKA VYSOKÁ
K PV1

OTOČNÝ OCEĽOVÝ
ZÁVES

Na montáž bránky pre peších je
potrebná súprava dverných závesov.

z plotového dielca vytvorí vráta či
vrátka.

Hmotnosť: 9 kg n Rozmer: 1 200 × 2 000 mm

BRÁNKA NÍZKA K PN2
Hmotnosť: 6,4 kg n Rozmery: 1 200 × 1 120 mm
n Šírka drôtu oka rozstup: 100 × 300 mm n Hrúbka
drôtu: 4 mm horizontálne, 4 mm vertikálne n Hrúbka
rúrok: 30 mm horizontálne, 42 mm vertikálne

KOLIESKO NA BRÁNKU
Jednoduché riešenie brány pre vjazd
nákladných automobilov. Dva mobilné
ploty je možné otvoriť pomocou
kolieska a sady závesov pripevnených
k oploteniu.

PRÍSLUŠENSTVO
ZAKRÝVACIE
FÓLIE
Fólie v bielej, modrej a čiernej
farbe k zakrytiu priehľadného
vysokého oplotenia, ve dvoch
verziách – jednotlivo
(3,5 m) alebo roľa (50 m)

JOHNNY
NÁŠĽAPNÉ
BARIÉRY
Masívne zábrany na
delenie davu a pódia pri
koncertoch a festivaloch.

Rozmer: 1,75 x 3,41 m

Hmotnosť: 32,5 kg n Výška: 1200 mm
Šírka: 1000 mm n Hĺbka nášľapnej
plochy: 750 mm

JOHNNY
KORIDOR

PRÍSLUŠENSTVO
K OPLOTENIU

Retardéry umožňujúce
kontrolu vstupeniek pri
masových akciách. Možnosť
i verzie pre vozíčkárov.

• betonové pätky (36 kg)
• recyklátové pätky (22 kg)
• univerzálne oceľové spojky
• zavetrovacie tyče
• istiacie kolíky
• držiaky pätiek
• a ďalšie

Výška: 1150 mm n
Šírka uličky: 700 mm n
Priemer oblúka: 1 050 mm

Kompletný sortiment výrobkov a služieb na www.johnnyservis.sk
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MOBILNÁ KANCELÁRIA KLASIK
Mobilné kancelárie sú vhodné na väčšinu akcií v teréne. Izolácia stien je z materiálu podobnému
dutému vláknu, takže pri štandardne inštalovanom elektrickom vykurovaní je zaručená obývateľnosť
pri vonkajšej teplote do −25 °C. Kancelárie sú vybavené radiátormi a osvetlením vrátane elektrorozvodov a ističa.

Typ MK2552
Vonkajšia dĺžka: 5 200 mm n Vnútorná dĺžka:
5 090 mm n Vonkajšia šírka: 2 510 mm n Vnútorná
šírka: 2 190 mm n Vonkajšia výška: 3 010 mm n
Vnútorná výška: 2 400 mm n Hmotnosť brzdeného prívesu: 1 500 kg n Elektrina: 240 V vrátane 20 m kábla
n 1 okno n 1 dvere n Kľúč na vyrovnávacie nohy

Typ MK2561
Vonkajšia dĺžka: 6 100 mm n Vnútorná dĺžka:
5 990 mm n Vonkajšia šírka: 2 500 mm n Vnútorná
šírka: 2 390 mm n Vonkajšia výška: 3 010 mm n
Vnútorná výška: 2 400 mm n Hmotnosť brzdeného prívesu: 1 500 kg n Elektrina: 240 V vrátane 20 m kábla
n 2 okná n 1 dvere n Kľúč na vyrovnávacie nohy

Typ MK570
Vonkajšia dĺžka: 5 700 mm n Vnútorná dĺžka:
5 590 mm n Vonkajšia šírka: 2 280 mm n Vnútorná
šírka: 2 170 mm n Vonkajšia výška: 2 920 mm n
Vnútorná výška: 2 100 mm n Hmotnosť brzdeného
prívesu: 2 000 kg n Elektrina: 230 V vrátane 20 m
kábla n 2 okná n 1 dvere n Kľúč na vyrovnávacie
nohy n 2 radiátory n Schodíky n Nástenka

mobilné toalety

sanitárne prívesy

sanitárna technika

oplotenie

mobilné kancelárie
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MOBILNÁ KANCELÁRIA DUO

Mobilná kancelária je priečkou rozdelená na dva vnútorné priestory so samostatnými vchodmi. Kancelárie sú spojené
vnútornými zamykateľnými dvermi.

Typ MK2552 DUO – 2 okná

Typ MK2552 DUO – 4 okná

Vonkajšia dĺžka: 5 200 mm Vnútorná dĺžka: 5 090 mm Vonkajšia šírka:
2 500 mm Vnútorná šírka: 2 190 mm Vonkajšia výška: 3 010 mm Vnútorná
výška: 2 400 mm Hmotnosť brzdeného prívesu: 1 500 kg Elektrina: 240 V
vrátane 20 m kábla 2 okná 2 dvere Kľúč na vyrovnávacie nohy

Vonkajšia dĺžka: 5 200 mm Vnútorná dĺžka: 5 090 mm Vonkajšia šírka:
2 500 mm Vnútorná šírka: 2 190 mm Vonkajšia výška: 3 010 mm Vnútorná
výška: 2 400 mm Hmotnosť brzdeného prívesu: 1 500 kg Elektrina: 240 V
vrátane 20 m kábla 4 okná 2 dvere Kľúč na vyrovnávacie nohy

MOBILNÁ
POKLADNICA

MOBILNÁ KANCELÁRIA
S TOALETOU

Jednoduchá, mobilná pokladnica je
vhodná na väčšinu športových a kultúrnych
akcií usporadúvaných v teréne.

Mobilná kancelária vybavená elektrorozvodmi a kúrením
je doplnená keramickou toaletou so splachovaním, chladničkou, stolíkom so štyrmi stoličkami alebo umývadlom so zrkadlom.

Dĺžka s ojom: 3 620 mm Vnútorná dĺžka: 2 300 mm Vonkajšia šírka:
2 290 mm Vnútorná šírka: 1 750 mm Vonkajšia výška: 2 860 mm
Vnútorná výška: 2 190 mm Hmotnosť 750 kg – brzdený príves

Dĺžka s ojom: 4 400 mm Vnútorná dĺžka: 3 100 mm Vonkajšia šírka:
2 280 mm Vnútorná šírka: 2 180 mm Vonkajšia výška: 2 880 mm
Vnútorná výška: 2 100 mm Hmotnosť 750 kg – brzdený príves
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party servis
STANY
PÁRTY STANY

PAGODY

NOŽNICOVÉ STANY

Profesionálne párty stany s klasickou
sedlovou strechou sú vyrobené zo špičkových materiálov, a preto zaručujú vysokú
stabilitu a bezpečnosť aj pri nepriaznivých
klimatických podmienkach.

Priestranné pagody sú ideálne na
usporiadanie záhradných slávností či

Nožnicové stany sú konštruované
s dôrazom na veľmi rýchlu, jednoduchú
a nenáročnú manipuláciu.

Technické vyhotovenie zaručuje veľmi
jednoduchú a rýchlu montáž, ktorá šetrí
čas a peniaze.

Strecha zostáva na konštrukcii po
prvom použití, je nepriepustná pre vodu,
odolná proti plesniam a ohňu.

Stany ponúkame v mnohých rozmerových
variantoch, najčastejšie 3 × 3 a 6 × 3 m.
Technické vyhotovenie zaručuje veľmi
jednoduchú a rýchlu montáž, ktorá šetrí
čas a peniaze.

Rozmery: 5 × 5 m

Farba: biela

Prenájom: Biela farba – 3 × 3 a 6 × 3 m
Ponúkame tiež predaj v 11 farebných
odtieňoch.

Stany sú ideálnou ochranou proti dažďu alebo silnému slnku.
ných a propagačných akciách, svadbách,
narodeninách, hudobných festivaloch,
predajných akciách, výstavách a veľtrhoch rovnako ako zázemie pre catering či
záhradky reštaurácií.

PÓDIOVÉ SYSTÉMY
v ýška pódií je variabilná až do 250 cm.
veľkosť pódia nie je obmedzená.
Schodiskové vstupy, zábradlia, koberce.
v
bezpečnosti.

mobilné toalety

sanitárne prívesy

ZASTREŠENIE

HĽADISKÁ A TRIBÚNY

Strechy sú riešené zo špeciálnej hliníkovej
konštrukcie formou priehradových nosníkov,
zostavených z niekoľkých častí, kvôli jednoduchej preprave, stavbe a skladovaniu.

Stupňovité stavby s eleváciou po 10,
20, 30 a 40 cm majú vždy svoje vstupy,
zábradlia a vetranie pre maximálnu
bezpečnosť divákov.

v ykrytie proti dažďu je vyriešené
nepremokavou impregnovanou plachtou
s niekoľkými zátermi.

Tribúny je možné stavať v rôznych
tvaroch podľa potreby konkrétnej akcie.

Bočné vykrytie je riešené sieťami alebo
plachtami.

Možnosť dodania aj so stoličkami či
lavicami, prípadne je možné sedieť na
jednotlivých stupňoch.

veľkosť a výška strechy je daná jednotlivými dielmi a typmi konštrukcií.
Malé strechy (bežný rozmer) – 4 × 3 m, 6 × 4 m,
8 × 6 m, 10 × 8 m veľké strechy (bežný rozmer) –
12 × 12 m, 16 × 12 m, 19 × 16 m

sanitárna technika

oplotenie

Hĺbka stupňa je väčšinou 1 m.

Zaisťujeme schodiská k pódiám rôznych
výšok a zábradlia v dvojmetrových,
metrových a schodiskových dieloch.

mobilné kancelárie
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PRÍSLUŠENSTVO
PIVNÝ SET A POŤAHY
Skladacia súprava obsahuje 1 stôl
– šírka 50 cm alebo 70 cm a 2 lavice pre 6 až 8 sediacich.
Ponúkame tiež poťah na pivný
set – 2× lavica, 1× stôl vo farbe
béžovej.

KÁBLOVÉ PREJAZDY
Komplet slúži k ochrane káblov,
hadíc, trubiek, ktoré sú položené
cez vozovku, vo výrobných prevádzkach, na výstavách a kultúrnych
akciach.

Kvalitný polstrovaný nábytok
ponúkame v rôznych farbách
podľa aktuálnej ponuky.

elektrocentrály s rôznym výkonom.
v ýkon: 3, 6, 7, 25, 56, 80 až 120 kW
Rozvodná skriňa: 230 v /400 v
Káble: 230 v /25
– 50 m, 400 v /32 A 25 – 50 m

Dĺžka: 800 mm
Výška: 60 mm Šírka:
600 mm Hmotnosť:
24 kg chemická stálosť
neľahká horľavosť
snadná údržba rýchla
montáž a demontáž
protiskluznosť a stabilita

PLYNOVÉ
VYKUROVANIE
„HRÍB“

JOHNNY LUXUS

ELEKTROCENTRÁLY

Rôzne typy vykurovania s výkonom
3–110 kW.
Palivo: propán-bután, nafta

PODLAHY
Dosky z protišmykovej preglejky
s tmavou protišmykovou úpravou
s rozmerom 2 × 1 m s hliníkovým
alebo dreveným rámom.
Na tribúny je možné zvoliť výšku
od 20 do 160 cm.

ODPADKOVÉ KOŠE
A POPOLNICE
JOHNNY ŠTANDARD
Plastový nábytok – stoly, stoličky,
kreslá.

OSVETĽOVACIE STOJANY
Lampa klasická –
halogén 300 W
alebo 500 W.
Stojany s veľkým
osvetlením – výbojky či halogén
50 – 2 000 W.

odpadkové
koše nemôžu
chýbať pri konaní žiadnej akcie.
Ľahko vymeniteľné vrecia
umožňujú udržať
priestor akcie
v čistote.
Možnosť zaistiť plastovú
popolnicu / obj. 120l

SAMONAVÍJACIE
STĹPIKY
Stĺpiky so samonavíjacím pásmom
sú účinným prostriedkom na riadenie pohybu ľudí.
Jednoduchá a rýchla inštalácia
a široká variabilita použitia.

KLIMATIZÁCIA
4 kW chladiaceho
výkonu
Príkon 1 900 W
alebo lTO

Dĺžka pásma: 2 200 mm š írka pásma: 50 mm Bezpečnostná
detská poistka proti jednoduchému
vytiahnutiu pásma Navíjanie
pásma s brzdou Čierna farba
pásma 4-smerné napojenie ako
štandard Samonavíjací mechanizmus testovaný na 250 000
cyklov Stĺpiky vyrobené z nehrdzavejúcej kefovanej ocele
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kontajnery
KANCELÁRSKE KONTAJNERY
Osvedčené štandardné rady kancelárskych kontajnerov sú vďaka svojej flexibilite doposiaľ neprekonané. Steny tohto
typu kontajnera sú celkom vymeniteľné, a preto ideálne na zostavovanie veľkých miestností.
Kontajnery sú spojiteľné a môžu byť až trojnásobne stohovateľné. Všetky typy kontajnerov môžu byť vybavené na prianie
zákazníka bezpečnostným zámkom, regálovým systémom, elektroinštaláciou s osvetlením, absorbérom vlhkosti a kancelárskym nábytkom. Kontajnery JOHNNY BOX sú vhodné pre stavebníctvo, priemysel, kultúrne akcie, núdzové bývanie aj krízové situácie.

JOHNNY BOX
kancelária – JBKa1, JBKa3
Dĺžka: 6 050 mm (JBKa1), 3 067 mm (JBKa3) Šírka: 2 438 mm Výška: 2 800 mm Okno Dvere
Elektrické rozvody Radiátor Osvetlenie

JOHNNY BOX
kancelária – JBKa2
Dĺžka: 6 050 mm Šírka: 2 438 mm Výška:
2 800 mm Okno Dvere Elektrické rozvody
Radiátor Osvetlenie Predsienka

JOHNNY BOX
kancelária – JBKaWC
Dĺžka: 6 050 mm Šírka: 2 438 mm Výška:
2 800 mm Okno Dvere Elektrické rozvody
Radiátor Osvetlenie Predsienka WC

ĽAHKÝ
SKLADOVÝ
KONTAJNER
Nový typ kontajnera je možné kúpiť
alebo dlhodobo či krátkodobo prenajať. Všetky typy kontajnerov môžu
byť vybavené na prianie zákazníka
bezpečnostným zámkom a regálovým
systémom. Ľahký skladový kontajner
ponúkame v piatich rozmeroch.

SKLADOVÉ KONTAJNERY
Mnohostranne využiteľný typový rad
skladových kontajnerov JOHNNY BOX
sklad ponúka kombináciu skladu a kancelárie v jednom s možnosťou uskladniť
aj tepelne citlivé materiály. Všetky typy
kontajnerov môžu byť vybavené na
prianie zákazníka bezpečnostným zámkom, regálovým systémom, elektroinštaláciou s osvetlením, absorbérom vlhkosti
a kancelárskym nábytkom.

JOHNNY BOX
sklad – JBSK1
Skladový box s otváracou celou čelnou stranou Dĺžka:
6 050 mm Šírka: 2 438 mm Výška: 2 800 mm

JOHNNY BOX
sklad – JBSK2
Skladový box s otváracou celou čelnou stranou Dĺžka:
3 067 mm Šírka: 2 438 mm Výška: 2 800 mm

mobilné toalety

sanitárne prívesy

sanitárna technika

oplotenie

Vonkajšia dĺžka: 2,25 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m
Vnútorná dĺžka: 2 070 mm, 2 840 mm, 3 840 mm,
4 840 mm, 5 840 mm Vonkajšia šírka: 2 200
mm
Vnútorná šírka: 2 000 mm Vonkajšia výška:
2 200 mm Vnútorná výška: 2 000 mm Maximálne plošné zaťaženie dna: 500 kg/m2 Vstupný
všetkých dĺžkach kontajnera 1 930 × 1 930 mm

mobilné kancelárie

Kompletný sortiment výrobkov a služieb na www.johnnyservis.sk

párty servis

kontajnery

SANITÁRNE KONTAJNERY
Ponúkame sanitárne kontajnery v mnohých variantoch od kontajnerov s toaletami, umyvárky, sprchové kontajnery, kombinované kontajnery toalety a umyvárky aj s integrovanou minikuchyňou a oddeleným sanitárnym zariadením. Na prianie zákazníka dodávame tiež sanitárne kontajnery s bezbariérovým prístupom alebo mini sanitárne zariadenia do detských škôlok
a základných škôl. V ponuke máme aj veľkokapacitný sanitárny modul. Dodávky sanitárneho zariadenia zaisťujeme vrátane
odbornej montáže. Po pripojení na inžinierske siete sú sanitárne kontajnery JOHNNY ihneď prevádzkyschopné. Na základe
účelu použitia sú sanitárne kontajnery JOHNNY určené podľa typu kontajnera až pre 100 osôb.

JOHNNY SANITAR BOX
– JBSa1
Dĺžka: 6 050 mm Šírka: 2 438 mm Výška:
2 800 mm 4× sprcha Bojler 300 l 6× umývadlo
Osvetlenie Elektrické rozvody Predsienka
3× okno Optimálna kapacita: cca 50 ľudí (dlhodobo)

JOHNNY SANITAR BOX
– JBSa2
Dĺžka: 6 050 mm Šírka: 2 438 mm Výška:
2 800 mm 2× toaleta 2× sprcha 2× pisoár
4× umývadlo 3× radiátor 1× prietokový ohrievač
Osvetlenie Elektrické rozvody Predsienka
3× okno Optimálna kapacita cca 25 ľudí (dlhodobo)

JOHNNY SANITAR BOX
– JBSa3
Dĺžka: 6 050 mm Šírka: 2 438 mm Výška:
2 800 mm 4× toaleta 3× pisoár 2× umývadlo
2× radiátor 2× prietokový ohrievač n Osvetlenie
n Elektrické rozvody n Predsienka n 3× okno Optimálna kapacita cca 60 ľudí (dlhodobo)

JOHNNY SANITAR BOX
– JBSa4

JOHNNY SANITAR BOX
– JBSa5

JOHNNY SANITAR BOX
– JBSa6

Dĺžka: 3 067 mm Šírka: 2 438 mm Výška:
2 800 mm 1× toaleta 1× sprcha 1× pisoár
2× umývadlo 2× radiátor Bojler 80 l Osvetlenie Elektrické rozvody Predsienka 3× okno
Optimálna kapacita cca 15 ľudí (dlhodobo)

Dĺžka: 3 067 mm Šírka: 2 438 mm Výška:
2 800 mm 2× toaleta 1× pisoár 2× umývadlo
2× radiátor 2× prietokový ohrievač Osvetlenie
Elektrické rozvody Predsienka 3× okno
Optimálna kapacita cca 20 ľudí (dlhodobo)

Dĺžka: 6 050 mm Šírka: 2 438 mm Výška:
2 800 mm 6× toaleta 3× pisoár 2× umývadlo
2× radiátor 2× prietokový ohrievač Osvetlenie
Elektrické rozvody 5× okno Pánska a dámska
časť
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