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JOHNNY FIVE STAR 
plně automatizovaný luxusní přívěs s bezdotykovým ovládáním



PŘÍSLUŠENSTVÍ
 Přípojka – elektro: 400 V/16 A + 15 m 

kabelu
 Přípojka vody: ¾“ + 15 m hadice
 Přípojka  na odpad: 2,5“ + 15 m hadice
 Nezávislá nádrž na vodu umístěná pod 

podlahou přívěsu: 1000 l
 Nezávislá nádrž na odpad umístěná pod 

podlahou přívěsu: 2000 l
 Bojler na teplou vodu: 2 x 5 l
 Zásuvky 230 V v pánské i dámské části
 Přípojky na vodu a odpad při externím 

zapojení
 Spotřeba vody na 12 hodin provozu  

(až 200 zákazníků): 1000 l
 Množství odpadu na 12 hodin provozu  

(až 200 zákazníků): 1400 l

JOHNNY FIVE STAR 
plně automatizovaný luxusní přívěs s bezdotykovým ovládáním

TECHNICKÉ PARAMETRY
Celková hmotnost: 2500 kg  Délka s ojí: 8070 mm
Délka bez oje: 6100 mm  Vnitřní délka: 5990 mm
Vnější šířka: 2500 mm  Vnitřní šířka: 2390 mm
Vnější výška: 3840 mm  Vnitřní výška: 2200 mm

VYBAVENÍ PÁNSKÉ ČÁSTI
 1 x keramická toaleta s bezdotykovým 

splachováním
 2 x keramický pisoár (oddělený zástěnou)

VYBAVENÍ DÁMSKÉ ČÁSTI
 3 x keramická toaleta s bezdotykovým 

splachováním
 Zvětšovací kosmetické pohyblivé zrcátko

DALŠÍ VYBAVENÍ
 2 x keramické umyvadlo s bezdotykovými 

bateriemi  na teplou a studenou vodu
 2 x bezdotykový dávkovač mýdla
 2 x vestavěný podavač papírových ručníků
 1 x vestavěný bezdotykový odpadní koš
 Klimatizace s dálkovým ovládáním
 Audio MP 3 / FM
 Podlaha v barvě dřeva
 Zrcadlo po celé vnitřní šířce
 Vestavěné bodové osvětlení
 Osvětlené schodiště s protiskluzovou  

úpravou (nerez)

mobilní toalety sanitární přívěsy sanitární technika oplocení mobilní kanceláře party servis kontejnery

Kompletní sortiment výrobků a služeb na www.johnnyservis.cz

Plně automatizovaný luxusní sanitární přívěs JOHNNY FIVE STAR s bezdotykovým ovládáním, ozvučením a klimatizací splňuje 
ty nejnáročnější hygienické standardy a požadavky. Přívěs je vybaven přípojkami na vodu, elektřinu včetně  zásuvek, dvěma bojlery 
na teplou vodu a nezávislými nádržemi na vodu a odpad. JOHNNY FIVE STAR je ideálním řešením pro mimořádné firemní či soukro- 
mé párty, svatby či golfové turnaje, pro VIP účinkující nebo hosty při koncertech a dalších kulturních, společenských a sportovních
akcích. Součástí pronájmu JOHNNY FIVE STAR je i přítomnost servisního technika po celou dobu trvání akce.

 Čerstvé květiny



 mobilní
toalety
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Komfortní mobilní toaleta s umyvadlem 
a splachováním

Exkluzivní mobilní toaleta pro ženy

JOHNNY SUPER

JENNY

  Oběhový systém ovládaný nožním čerpadlem
   Umyvadlo s dávkovačem vody pro cca 1000 použití
  Hygienické ovládání umyvadla nohou
  Zrcadlo připevněné na dveřích
  Papírové ručníky, tekuté mýdlo
  Možnost dodat se zámkem a osvětlením

Celková hmotnost: 85,8 kg  Výška: 2310 mm  Šířka: 1100 mm 
 Hloubka: 1190 mm  Výška sedátka: 480 mm

Celková hmotnost: 110 kg  Výška: 2110 mm  Šířka: 1160 mm 
 Hloubka: 1090 mm  Výška sedátka: 490 mm

  Toaleta s nožním splachováním
  Pohodlné WC sedátko
  Velké umyvadlo s nožním ovládáním
  Dávkovač mýdla
  Držák toaletního papíru, držák papírových ručníků
  Dávkovač dezinfekčního roztoku na WC sedátko
  Zrcadlo, věšák na oblečení, zámek
  Solární osvětlení na fotobuňku

Kompletní sortiment výrobků a služeb na www.johnnyservis.cz
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MOBILNÍ TOALETY

Mobilní toaleta pro děti

JOHNNY JUNIOR

  Speciální dětské WC sedátko
  Podložky pod nohy
  Držák toaletního papíru
  Držák papírových ručníků
  Dezinfekční roztok
  Solární osvětlení na fotobuňku
  Zrcadlo
  Věšák

Celková hmotnost: 85,8 kg  Výška: 2310 mm 
 Šířka: 1100 mm  Hloubka: 1190 mm 
 Výška sedátka: 480 mm

Mobilní toaleta s pisoárem

JOHNNY SPORT

  Moderní design
  Lehká stabilní konstrukce
  Ideální pro stavby a společenské akce
  Možnost dodat se zámkem
   Možnost dodat s dávkovačem 

dezinfekčního roztoku na ruce

Celková hmotnost: min. 74 kg  Výška: 2310 mm 
 Šířka: 1100 mm  Hloubka: 1190 mm
 Výška sedátka: 480 mm

Mobilní toaleta s umyvadlem

JOHNNY LT

  Hygienické ovládání umyvadla nohou
  Zrcadlo připevněné na dveřích
   Možnost dodat s dávkovačem mýdla 

a papírových ručníků
  Pevná konstrukce
  Jednoduchá údržba a čištění

Celková hmotnost: 85,8 kg  Výška: 2310 mm 
 Šířka: 1100 mm  Hloubka: 1190 mm 
 Výška sedátka: 480 mm



MOBILNÍ TOALETY

Mobilní toaleta pro projekty
vysokých konstrukcí

Přívěs za osobní automobil

JOHNNY LIFT

JOHNNY PAIR

JOHNNY
ZÁVĚS

Pro manipulaci
s toaletou  Vysoce odolná toaleta s pisoárem

  Jednoduchá manipulace pomocí jeřábu
   Bezproblémový transport stavebním 

výtahem nebo pomocí vlastních koleček

   Přívěs se schůdky za osobní automobil 
speciálně upravený pro dvě mobilní toalety

  Významná úspora za dopravu a instalaci
  Možnost sestavit toalety dle vlastního výběru
  Návoz a odvoz toalet dle individuálních potřeb

    Ideální pro snadnou 
manipulaci jeřábem

   Snadná montáž
   Nosnost 450 kg
   Závěs je vyroben 

z pozinkované oceli

Celková hmotnost: 129 kg  Hmotnost bez střechy:
113 kg  Výška se střechou: 2310 mm  Výška bez
střechy: 1750 mm  Šířka se střechou: 890 mm 
 Šířka bez střechy: 840 mm  Délka se střechou:
1550 mm  Délka bez střechy: 1350 mm 
 Sběrná nádrž: 144 l

Celková velikost: Délka 3 800 mm  Šírka 1 670 mm 
 Výška 1690 mm  Rozvor: 2 435 mm 
 Rozměry ložné plochy: Délka 2 540 mm
 Šírka 1 620 mm  Provozní hmotnost: 310 kg
 Nejvetší technicky povolená hmotnost: 750 kg

Bezbariérová mobilní toaleta

JOE

  Vstup v úrovni podlahy přízemí
  Přístupná pro invalidní vozíky
  Prostornější design s větší možností pohybu
  Madlo po obvodu
   Možnost dodat s dávkovačem desinfekčního 

roztoku, zámkem a osvětlením

Celková hmotnost: 108 kg  Výška: 2310 mm
Šířka: 1570 mm  Hloubka: 1570 mm 
 Výška dveřního rámu: 1880 mm  Šířka dveřního 
rámu: 810 mm  Sběrná nádrž: 125 l
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PISOÁRY

Vysoký mobilní pisoár

Nejoblíbenější mobilní pisoár

Lehký mobilní pisoár s kolečky

JOHNNY PISOÁR

KROSMAN

JOHNNY CAN

  Pro čtyři volně stojící muže
  Stabilní konstrukce

  Pro čtyři volně stojící muže
  Skladný
  Lehký, ale stabilní (prázdný váží jen 39 kg)

  Lehký a víceúčelový    
  Vhodný pro použití ve všech oborech
  Kolečka umožňují snadnou manipulaci

Hmotnost: 85kg  Výška: 2000 mm 
 Plocha: 1120x1120 mm 
 Sběrná nádrž: 450 l

Hmotnost: 39 kg  Výška: 1610 mm
 Plocha: 1120x1120 mm
 Sberná nádrž: 400 l

Výška: 88,9 cm  Šířka: 39,3 cm 
 Hloubka: 53,3 cm  Hmotnost (prázdný: 7,4 kg 
 Hmotnost (plný): 49,4 kg  Kapacita sběrné 
nádrže: 41,6 litrů

Kompletní sortiment výrobků a služeb na  www.johnnyservis.cz
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UMYVADLO  
JOHNNY BRAVO
Samostatně stojící dvojité  
umyvadlo pro 2000 použití 

Bezdotykové umyvadlo s nožním 

Dávkovač tekutého mýdla a papírových  
ručníků

Hmotnost: 32 kg  Výška: 1570 mm  Šířka: 
670 mm  Hloubka: 540 mm  Nádrž na čistou 
vodu: 83 l  Nádrž na špinavou vodu: 91 l 
 Dávkovač papírových ručníků: 4 x 250 ks 
 Kapacita 1 dávkovače mýdla: 887 ml 

 
UMYVADLO  
JOHNNY APLAUS
Samostatně stojící

 dvojité umyvadlo
pro 5400 použití

Bezdotykové umyvadlo
s nožním ovládáním

  

Dávkovač tekutého
mýdla a papírových
ručníků, držáky
na odpadkové pytle

 

umyvadla
a desinfekce
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JOHNNY NÁDRŽ 
NA VODU
Speciální nádrž na vodu 
pro všechny typy použití

Objem 1000 l 

JOHNNY NÁDRŽ 
PLOCHÁ ŠEDÁ

Ideální pro uložení odpadní vody 

Zapuštěné porty pro umístění různých  
instalatérských sestav
Žádné závity ani lepené spoje 

Umožňuje univerzální skladování pod  
přívěsy na staveništích

Objem: 1135 l  Hmotnost 50 kg  Vnější rozměr: 
2370 x 1350 x 370 mm

ovládáním

Hmotnost: 36 kg
 Výška: 1210 mm
 Šířka: 550 mm
 Délka: 1280 mm
 Nádrž na čistou vodu: 125 l
 Nádrž na špinavou vodu: 
129 l  Dávkovač papírových 
ručníků: 1000 ks  Kapacita
1 dávkovače mýdla: 887 ml
 Odpadky: 2 pytle – 120 l



JOHNNY FONTÁNA

UMYVADLO JOHNNY
Mobilní nerezové oboustranné 
umývací zařízení 

Délka 2000 mm  

Připojitelné na vodu a odpad 

Z každé strany 5 kohoutků 

Možnost napojení na nádrž, cisternu či  
vodovodní řád
Vhodné pro festivaly, rockové koncerty,  
poutní výlety a další akce s větším počtem 
účastníků

UMYVADLA A DESINFEKCE

Sanitární stojan bez vody
s dávkovačem dezinfekčního roztoku
  Dezinfekce použitá v hygienických stojanech ve 

formě dezinfekčního roztoku usmrtí 99 % bakterií 
vyskytujících se na rukou, včetne E-coli
a salmonelózy

  Dávkovače umístěné v dolní i horní části

  Hygienické stojany jsou ideální pro využití
v zemědělství, potravinářství a na stavbách,
k ochraně dětí ve školách, na hřištích a festivalech 
nebo pro farmářské trhy a venkovní prodej

Kompletní sortiment výrobků a služeb na  www.johnnyservis.cz

Hmotnost: 14 kg  Objem podstavce (zatížení vodou 
nebo pískem): 87,1 l  Délka: 710 mm  Šířka: 
710 mm  Výška: 1680 mm  Počet rozprašovačů: 4 
 Kapacita 1 rozprašovače: 1333 dávek po 75 ml 
 Celková kapacita: 5333 dávek po 75 ml
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JOHNNY STAR XXL
Luxusní mobilní toalety se dvěma oddělenými částmi pro pány a dámy jsou vybaveny plně funkční
keramickou sanitární technikou a umyvadly s teplou a studenou vodou.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Celková hmotnost: 1500 kg  Délka s ojí: 7002 mm 
Délka bez oje: 5002 mm  Vnitřní délka: 5000 mm 
Vnější šířka: 2510 mm  Vnitřní šířka: 2350 mm 
Vnější výška: 3070 mm  Vnitřní výška: 2300 mm

VYBAVENÍ
4x splachovací toaleta 

3x splachovací pisoár 

2x umyvadlo se studenou a teplou vodou 

2x dávkovač papírových ručníků 

2x dávkovač tekutého mýdla 

2x zrcadlo  

2x odpadkový koš 

2x věšáčky na oděvy 

Bodové osvětlení 

Zásuvky 230 V  

Topení o výkonu 500 W 

2x schůdky  

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Přípojka – elektro: 400 V/16 A – 20 m  
kabel
Přípojka vody: ¾“ hadice – 20 m 

Přípojka odpadu: ø 10 cm – 5 m 

Externí nádrž na odpad o objemu 1100 litrů  
– umístění zvenku za přívěsem
Samostatné venkovní čerpadlo na vodu –  
možnost čerpání z pomocné nádrže

sanitární
přívěsy

Kompletní sortiment výrobků a služeb na  www.johnnyservis.cz



JOHNNY STAR TWIN

Kombinovaná mobilní toaleta je určena pro všechny typy použití. Ve dvou oddělených kabinkách
s vlastním vchodem je umístěna keramická toaleta a umyvadlo, v pánské části navíc ještě pisoár.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Celková hmotnost: 750 kg  Délka s ojí: 3 630 mm 
Délka bez oje: 2 550 mm  Vnitřní délka: 2 400 mm 
Vnější šířka: 2 290 mm  Vnitřní šířka: 2 000 mm 
Vnější výška: 2 880 mm  Vnitřní výška: 2 100 mm

VYBAVENÍ
2x splachovací toaleta 

1x splachovací pisoár 

2x umyvadlo se studenou a teplou vodou 

2x dávkovač papírových ručníků 

2x dávkovač tekutého mýdla 

2x zrcadlo  

2x odpadkový koš 

2x věšáčky na oděvy 

Bodové osvětlení 

Zásuvky 230 V  

Topení o výkonu 500 W 

2x schůdky  

Krycí plachta po celém obvodu přívěsu 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Přípojka – elektro: 400 V/16 A – 20 m kabel 

Přípojka vody: ¾“ – 20 m 

Přípojka odpadu: ¾“ – 10 m 

Samostatné venkovní čerpadlo na vodu –  
možnost čerpání z pomocné nádrže
Odpad má vlastní čerpadlo (drtič) s výtla- 
kem do cca 5 metrů výšky
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MOBILNÍ SPRCHOVÝ PŘÍVĚS

Sprchový přívěs je rozdělen na pánskou a dámskou část, z nichž každá je vybavena dvěma nebo třemi
sprchovými kouty a umyvadlem. Sprchy i umyvadla mají tlačítkové dávkovací ovládání s teplou vodou.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Celková hmotnost: 2000 kg  Délka s ojí: 7690 mm 

Délka bez oje: 5700 mm  Vnitřní délka: 5590 mm 

Vnější šířka: 2 500 mm  Vnitřní šířka: 2390 mm 

Vnější výška: 2920 mm  Vnitřní výška: 2100 mm

VYBAVENÍ
5x samostatný sprchový kout se speciální  
masážní růžicí (3 + 2)
2x umyvadlo se studenou a teplou vodou 

2x dávkovač papírových ručníků 

2x dávkovač tekutého mýdla 

2x zrcadlo 

2x odpadkový koš 

2x věšáčky na oděvy 

Bodové osvětlení 

2x zásuvka 230 V  

Topení o výkonu 500 W 

2x lavička 

2x schody s jednostranným zábradlím 

Krycí plachta po celém obvodu přívěsu 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Přípojka – elektro: 230 V/16 A (tříkolíková  
zásuvka) s 15 m kabelu a s přechodkou na 
32 A (pětikolíková zásuvka)

Přípojka vody: ½“ hadice – 20 m 

Přípojka odpadu: 1“ hadice – 10 m 

Plynový kotel na PB – 2 plynové bomby  
(10 kg) – spotřeba 15 kg plynu na 100 osob

Samostatné čerpadlo na vodu – možnost  
čerpání z pomocné nádrže

Odpad má vlastní čerpadlo (drtič) s výtla- 
kem do cca 5 metrů výšky

Odpad je možné použít bez drtiče s pří- 
mým odtokem do kanalizace

Kompletní sortiment výrobků a služeb na   www.johnnyservis.czr ww rKompletní so timent výrobků a služeb na w.johnnyse vis.cz
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MOBILNÍ SPRCHOVÝ PŘÍVĚS S TOALETOU 

TECHNICKÉ PARAMETRY
Celková hmotnost: 750 kg  Délka s ojí: 4330 mm  
Délka bez oje: 2400 mm  Vnitřní délka: 2290 mm 
Vnější šířka: 2220 mm  Vnitřní šířka: 1710 mm 
Vnější výška: 2650 mm  Vnitřní výška: 2100 mm 

VYBAVENÍ
2x sprchový kout se speciální masážní  
růžicí a závěsem
2x závěsná splachovací toaleta 

2x keramické umyvadlo s teplou a stude- 
nou vodou
2x dávkovač papírových ručníků 

2x dávkovač tekutého mýdla 

2x zrcadlo 

2x odpadkový koš 

2x věšáček na oděvy 

Bodové osvětlení 

Zásuvky 

Topení o výkonu 500 W 

Průtokový ohřívač vody – příkon 18 kW 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Přípojka – elektro: 380 V/32 A (pětikolíko- 
vá zásuvka)
Přípojka vody: ½“ hadice – 20 m  

Přípojka  na odpad: 1“ hadice – 5 m  

Samostatné čerpadlo na vodu – možnost  
čerpání z pomocné nádrže
Odpad s vlastními čerpadly s výtlakem do  
cca 5 m výšky 

Mobilní sanitární přívěs je vybaven sprchovým koutem a keramickou toaletou v pánské i dámské
části. Sprchy a umyvadla mají tlačítkové dávkovací ovládání s teplou vodou. Vzhledem k celkové
hmotnosti přívěsu 750 kg je možné sanitární zařízení připojit i za osobní automobil.
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oplocení party servis

 služeb na ww

PV1 
Nejlepším a nejbezpečnějším 
způsobem montáže tohoto plotu  
je použití svorek. Možné dodat 
i jako konstrukci s háčkem a okem. 
Hmotnost: 18 kg n Rozměr: 3500 x 2000 mm n 
Spon drátů: 100 x 200 mm n Síla drátů: vodorovné 
4 mm, svislé 3 mm n Síla trubek: 30 mm horizontální, 
42 mm vertikální n Ukotvení v patkách 

PV6 – BEZPEČNOSTNÍ 
OPLOCENÍ
Ochrana proti přelezení, 
zabezpečení proti vysazení z patky, 
speciální svorky na bezpečnostní klíč.
Hmotnost: 26 kg n Rozměry: 3500 x 2000 mm n 
Průměr vodorovných trubek: 30 mm; průměr svislých 
trubek 42 mm n Tloušťka vodorovného drátu: 4 mm  
n Tloušťka svislého drátu: 3 mm n Spon drátů:  
35 x 150 mm n Ukotvení v patkách

PN2 – ZÁBRANY 
PATKOVÉ
Hmotnost: 13 kg n Rozměry: 3500 x 1120 mm n 
Šířka drátu oka spon: 100 x 300 mm n Tloušťka 
drátu: 4 mm horizontální, 4 mm vertikální, Síla trubek: 
30 mm horizontální, 42 mm vertikální n Ukotvení 
v patkách

VYSOKÉ PRŮHLEDNÉ OPLOCENÍ

NÍZKÉ PRŮHLEDNÉ OPLOCENÍ
PN3 – ZÁBRANY 
SAMONOSNÉ 
Systém západek s háčkem a okem 
umožňuje snadné propojení zábran 
a rychlé vytvoření efektivního systému 
kontroly davu. 
Hmotnost: 19 kg n Rozměry: 2500 x 1095 mm n 
Rozteč mezi výplní: 120 mm n Síla trubek: 16 mm 
vertikálně (19x), 38 mm po obvodě 

PN5 – ZÁBRANY 
SAMONOSNÉ 
lehčí varianta zábran je ideální 
pro tvorbu naváděcích koridorů.
Hmotnost: 11 kg n Rozměry: 2500 x 1095 mm n 
Rozteč mezi výplní: 140 mm n Síla trubek: 16 mm 
vertikálně (9x), 25 mm po obvodě 

PV7 – LEHKÉ OPLOCENÍ
lehký a velmi skladný plot, na jednom
nákladním automobilu je možné 
přepravit větší množství oplocení.
Hmotnost: 15 kg n Rozměry: 3500 x 2000 mm n 
 Šířka drátu oka spon: 100 x 250 mm n Tloušťka drá-
tu 3 mm horizontální a 3 mm vertikální n Síla trubek: 
25 mm horizontální, 42 mm vertikální n Ukotvení 
v patkách

PV8 – VYROVNÁVACÍ OPLOCENÍ
Hmotnost: 11 kg n Rozměry: 2200 x 2000 mm n Spon drátů 100 x 200 mm n Síla drátů: vodorovné 4 mm, svislé 3 mm n

 Síla trubek: 30 mm horizontální, 42 mm vertikální n Ukotvení v patkách

mobilní oplocení

mobilní toalety sanitární přívěsy sanitární technika mobilní kanceláře kontejnery
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NPN – PLNÝ 
TRAPÉZOVÝ PLOT 
Hmotnost: 17 kg n Rozměry: 2160 x 1010 mm n 

 mm horizontální 
n Trubky 42 mm vertikální n Ukotvení v patkách n 
Různá barevná provedení

NPV3 – PLNÝ 
TRAPÉZOVÝ PLOT 
Ideální pro zakrývání, vymezení 
prostoru a zabezpečovací účely.
Hmotnost: 29 kg n Rozměry: 2160 x 2000 mm n 

 mm horizontální 
n Síla trubek: 42 mm vertikální n Ukotvení v patkách 
n Různá barevná provedení

VYSOKÉ NEPRŮHLEDNÉ 
A KOMBINOVANÉ OPLOCENÍ

NÍZKÉ NEPRŮHLEDNÉ OPLOCENÍ
JOHNNY KORIDOR
Retardéry umožňující přehlednou 
kontrolu vstupenek při masových 
akcích.
Výška: 1150 mm n Šíře uličky: 700 mm n Průměr 
oblouku: 1050 mm

JOHNNY – NÁŠLAPNÉ 
BARIÉRY
Speciální masivní zábrany pro od- 
dělení davu a pódia při koncertech
a festivalech.
Hmotnost: 32,5 kg n Šířka: 1000 mm n Výška: 
1200 mm n Hloubka nášlapné plochy: 750 mm

PVK – KOMBINOVANÉ OPLOCENÍ S RÁMEM 

Kombinované vysoké oplocení – 50% plná a 50% průhledná výplň, ukotvení
v patce.
Hmotnost: 21,6 kg n Rozměry: 2160 x 2000 mm n  mm horizontální 
n Trubky 42 mm vertikální n Ukotvení v patkách n Různá barevná provedení
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BRANKA VYSOKÁ 
K PV 1 – BR120
K montáži branky pro pěší 
je zapotřebí sada dveřních závěsů. 
Vhodná ke vpuštění osob 
na staveniště.
Hmotnost: 9 kg n Rozměr: 1200 x 2000 mm

BRANKA VYSOKÁ 
K PV6
Hmotnost: 11 kg n Rozměry: 1200 x 2000 mm n 
Šířka drátu oka spon: 35 x 150 mm n Tloušťka drátu: 
4 mm horizontální, 3 mm vertikální, Trubky: 30 mm 
horizontální, 42 mm vertikální

BRÁNY

KOLEČKO PRO BRANKU
Jednoduché řešení brány pro vjezd 
nákladních automobilů.

OTOČNÝ OCELOVÝ 
ZÁVĚS
z plotového dílce vytvoří vrata 
či vrátka.

PETLICE A ZÁMEK 
K PLOTU
Pomocí sady závěsů a koleček lze 
jednoduše vytvořit z oplocení bránu 
i v místech s nedostatkem prostoru 
pro posuvnou variantu.

BEZPEČNOSTNÍ 
ELEKTRICKY OVLÁDANÁ 
BRÁNA
Samonosná posuvná brána s elektric-
kým pohonem nabízí v kombinaci 
s bezpečnostním plotem PV6 zvýšené 
zabezpečení ohrazeného prostoru
a komfortní ovládání pro vjezd 
a výjezd vozidel. Výborné napojení 
na oplocení staveniště. Extra jemná 
síť svařovaného síťového panelu 
a pruh se zoubkováním tvoří ochranu 
proti přelezení.

Rozměry: 7000 x 2000 mm n Síla vodorovného 
drátu: 5 mm n Spon drátů: 50 x 200 mm n dálkové 
ovládání n Pravá i levá varianta

BRANKA NÍZKÁ K PN 2
Hmotnost: 6,4 kg n Rozměry: 1200 x 1120 mm n 
Šířka drátu oka spon: 100 x 300 mm n Tloušťka drá-
tu: 4 mm horizontální, 4 mm vertikální n Síla trubek: 
30 mm horizontální, 42 mm vertikální
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DRŽÁK ZT A PATKY MALÝ
Ocelové pozinkované náhrady 
klasických patek. Pro ukotvení 
vzpěry na kovových podkla-
dech. K montáži je třeba dvou 
betonových patek.

DRŽÁK ZT A PATKY VELKÝ
Ocelová deska je ideální 
alternativou k patkám pou-
žívaným na asfaltu nebo na 
místech s rizikem vyháknutí. 
deska váží pouhých 10 kg.

KONSTRUKCE PRO ZT A PATKU
Ocelová 
konstrukce 
pro kotvení 
bez ocelového 
kolíku.

ZAVĚTROVACÍ TYČ ZT3 
S VELKÝM OTVOREM

Vzpěra z pozinkované 
oceli zamezuje snad-
nému převržení plotu 
větrem či vandaly.

OSTNATÝ DRÁT
Montáž ostnatého 
drátu prakticky 
znemožňuje odci-
zení oplocení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KLEC PRO PN3 A PN5
Pro snadnou přepravu 
samonosných zábran 
proti davům.

STOJAN PRO PŘEPRAVU 
VE SVISLÉ POLOZE

STOJAN PRO PŘEPRAVU 
VE VODOROVNÉ POLOZE

RECYKLÁTOVÁ PATKA PAR26
Hmotnost: 26 kg  
Rozměry: 680 x 250 x 
140 mm

BETONOVÁ PATKA PAB36
Hmotnost: 36 kg  
Rozměry: 620 x 220 x 
130 mm

SVORKA K BRÁNĚ SV (42x60)
Speciální svorka pro 
sepnutí oplocení s kon-
strukcí byla navržena 
pro projekty s oplo-
cením montovaným 

pomocí sloupků o průměru 60.

SVORKA SV1
Univerzální ocelová 
spojka pro spojení 
dvou plotových polí 
je snadno rozpojitel-
ná pomocí běžných 
nástrojů.

OCELOVÁ 
BEZPEČNOSTNÍ SPOJKA 

Pro vysoké zabezpeče-
ní je možné namon-
tovat pouze pomocí 
speciálního klíče. 

ZÁBRANA PROTI VYTAŽENÍ
 MOBILNÍHO OPLOCENÍ ZPVO 

zařízení zamezující zvednutí
plotu z místa.  

REKLAMNÍ TRANSPARENT 
celobarevný reklamní 
transparent k propa-
gaci vaší společnosti, 
vašich klientů, určité 
události, staveniště 
nebo požadavků.

SÍŤ PRO PRŮHLEDNÉ OPLOCENÍ 

Rašlový úplet v zelené barvě, provedení 1:0 
gramáž 115  g/ m2,stínění 65 %. Tato síť 
na plot propouští vítr. Dodáváme jí ve stan-  
dardní roli o délce 50 metrů 

FÓLIE
Fólie na průhledné 
vysoké ploty v bílé, 
modré a černé barvě 
k zakrytí průhledného 
vysokého oplocení, 
ve dvou variantách 

– jednotlivé balení (3,5 m) nebo role (50 m) – 
Rozměr: 1,75 x 3,41 m

KONTEJNER Z PVC
Ve svislé poloze je možné přepravit a skladovat
až 28 kusů mobilních plotů.

OCELOVÝ KOLÍK KK2
Kotvící kolík o délce 
60 cm je určený pro ukot-
vení vzpěry do země. 

Přeprava a skladování 
mobilního oplocení 
ve svislé poloze pro-
dlužuje jeho životnost.

oplocení party servis

 služeb na ww
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mobilní toalety sanitární přívěsy sanitární technika oplocení mobilní kanceláře party servis kontejnery

Mobilní kanceláře jsou jsou praktičtější variantou kancelářských kontejnerů. Izolace stěn je z mate-
riálu podobnému dutému vláknu, takže při standardně instalovaném elektrickém vytápění je zaruče-
čena obyvatelnost při vnejší teplotě do -25 °C. Kanceláře jsou vybaveny topením a osvětlením včet-
ně elektrorozvodu a jističe.

MOBILNÍ KANCELÁŘ KLASIK

Typ MK2552 
Vnější délka: 5200 mm n Vnitřní délka: 5090 mm n 
Vnější šířka: 2510 mm n Vnitřní šířka: 2190 mm n 
Vnější výška: 3010 mm n Vnitřní výška: 2400 mm n 
Hmotnost brzděného přívěsu: 1500 kg n Elektřina: 
240 V včetně 20 m kabelu n 1 okno n 1 dveře n 
Klíč na vyrovnávací nohy

Typ MK2561
Vnější délka: 6100 mm n Vnitřní délka: 5990 mm n 
Vnější šířka: 2500 mm n Vnitřní šířka: 2390 mm n 
Vnější výška: 3010 mm n Vnitřní výška: 2400 mm n 
Hmotnost brzděného přívěsu: 1500 kg n Elektřina: 
240 V včetně 20 m kabelu n 2 okna n 1 dveře n 
Klíč na vyrovnávací nohy

Typ MK570 
Vnější délka: 5700 mm n Vnitřní délka: 5590 mm n 
Vnější šířka: 2280 mm n Vnitřní šířka: 2170 mm n 
Vnější výška: 2920 mm n Vnitřní výška: 2100 mm n 
Hmotnost brzděného přívěsu: 2000 kg n Elektřina: 
230 V včetně 20 m kabelu n 2 okna n 1 dveře n 
Klíč na vyrovnávací nohy n   2 topení n  Schůdky n

 Nástěnka

mobilní
kanceláře
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Délka s ojí: 3620 mm  Vnitřní délka: 2300 mm 

Typ MK2552 DUO – 2 okna
Vnější délka: 5200 mm  Vnitřní délka: 5090 mm  Vnější šířka: 2500 mm 
 Vnitřní šířka: 2190 mm  Vnější výška: 3010 mm  Vnitřní výška: 2400 mm 
 Hmotnost brzděného přívěsu: 1500kg  Elektřina: 240 V včetně 20 m kabelu 
 2 okna  2 dveře  Klíč na vyrovnávací nohy

MOBILNÍ KANCELÁŘ DUO

Typ MK2552 DUO – 4 okna
Vnější délka: 5200 mm  Vnitřní délka: 5090 mm  Vnější šířka: 2500 mm 
 Vnitřní šířka: 2190 mm  Vnější výška: 3010 mm  Vnitřní výška: 2400 mm 
 Hmotnost brzděného přívěsu: 1500kg  Elektřina: 240 V včetně 20 m kabelu 
 4 okna  2 dveře  Klíč na vyrovnávací nohy

MOBILNÍ
POKLADNA

Kompletní sortiment výrobků a služeb na   www.johnnyservis.czr ww rKompletní so timent výrobků a služeb na w.johnnyse vis.cz

Jednoduchá mobilní pokladna je vhodná pro vetšinu
sportovních a kulturních akcí, pořádaných v terénu.

MOBILNÍ KANCELÁŘ
S TOALETOU
Mobilní kancelář vybavená elektrorozvody a topením
je doplněna keramickou toaletou se splachováním, lednič-
kou, stolem se čtyřmi židlemi nebo umyvadlem se zrcadlem.

 Vnější šířka: 2290 mm 
 Vnitřní šířka: 1750  mm  Vnější výška: 2860 mm 
 Vnitřní výška: 2190 mm  Váha 750 kg – brzděný přívěs

Délka s ojí: 4400 mm  Vnitřní délka: 3100 mm  Vnější šířka: 2280 mm 
 Vnitřní šířka: 2180  mm  Vnější výška: 2880 mm 
 Vnitřní výška: 2100 mm  Váha 750 kg – brzděný přívěs

Mobilní kancelář je příčkou rozdělená na dva vnitřní prostory se samostatnými vchody. Kanceláře jsou spojené
vnitřními zamykatelnými dveřmi.
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PARTY STANY
 Profesionální party stany s klasickou 
sedlovou střechou jsou vyrobeny 
ze špičkových materiálů, a proto zaručují 
vysokou stabilitu a bezpečnost i při nepříz-
nivých klimatických podmínkách. 
 Stany nabízíme v mnoha rozměrových 
variantách, nejčastěji 3 x 3 a 6 x 3 m. 
 Technické provedení zaručuje velmi 
snadnou a rychlou montáž, která šetří 
čas a peníze. 
 Stany jsou ideální ochranou proti dešti 
nebo silnému slunci. 
 -
ních a propagačních akcích, svatbách, 
narozeninách, hudebních festivalech, 
prodejních akcích, výstavách a veletrzích 
stejně jako zázemí pro catering či zahrád-
ky restaurací. 

 STANY

ZASTŘEŠENÍ
 Střechy jsou řešeny speciální hliníkovou 
konstrukcí  formou příhradových nosníků, 
sestavených z několika částí, kvůli jedno- 
duché přepravě, stavbě a skladování. 
 Vykrytí proti dešti je vyřešeno nepromo-
kavou impregnovanou plachtou s několika 
zátěry. 
 Boční vykrytí je řešeno sítěmi, nebo 
plachtami. 
 Velikost a výška střechy je dána jednot-
livými díly a typy konstrukcí.
 Malé střechy (běžný rozměr) – 4 x 3 m, 6 x 4 m, 
8 x 6 m, 10 x 8 m  Velké střechy (běžný rozměr) – 
12 x 12 m, 16 x 12 m, 19 x 16 m. 

HLEDIŠTĚ A TRIBUNY
 Stupňovité stavby s elevací po 10, 
20, 30 a 40 cm mají vždy svoje vstupy, 
zábradlí a větrání pro maximální bezpeč-
nost diváků. 
 Tribuny lze stavět v různých tvarech
dle potřeby konkrétní akce. 

 Hloubka stupně je většinou 1 m. 

 Možnost dodání i se židlemi či lavice-
mi, případně je možné sedět na jednotli-
vých stupních.

PÓDIOVÉ SYSTÉMY
 Výška pódií je variabilní až do 250 cm.
 Velikost pódia není omezena. 
 Schodišťové vstupy, zábradlí, koberce.
 V
bezpečnosti.

PAGODY
 Prostorné pagody jsou ideální  
pro uspořádání zahradních slavnostní 

 Technické provedení zaručuje velmi 
snadnou a rychlou montáž, která šetří  
čas a peníze.
 Rozměry: 5 x 5 m  Barva: bílá

NŮŽKOVÉ STANY
 Nůžkové stany jsou konstruovány 
s důrazem na velmi rychlou, jednoduchou 
a nenáročnou manipulaci. 
 Střecha zůstává na konstrukci po prvním 
použití, je nepropustná pro vodu, odolná 
vůči plísním a ohni.  
 Pronájem: Bílá barva – 3 x 3 a 6 x 3 m
 Nabízíme též prodej v 11 barevných 
odstínech.

party servis
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 Možnost zajistit schodiště k pódiím růz-
ných výšek a zábradlí v metrových a dvou-
metrových schodištových dílech.

či
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PIVNÍ SET A POTAHY
Skládací souprava obsahuje 1 stůl  
– šíře 50 cm nebo 70 cm a 2 lavi-
ce pro 6 až 8 sedících.
Nabízíme také potah na pivní  
set – 2x lavice, 1x stůl v barvě 
béžové.

SAMONAVÍJECÍ 
SLOUPKY

Sloupky se samonavíjecím pás- 
mem jsou účinným prostředkem 
k řízení pohybu lidí. 
Snadná a rychlá instalace a široká  
variabilita použití.

ELEKTROCENTRÁLY
Elektrocentrály o různém výkonu.

 Výkon: 3, 6, 7, 25, 56, 80 až 120 kW  Roz-
vodná skříň:  230 v /400 v   Kabely: 230 v /25 
– 50 m, 400 v /32 A 25 – 50 m

KLIMATIZACE
  4 kW chladícího
    výkonu  

  Příkon 1900 W
    nebo lTO

OD
A POPELNICE

PADKOVÉ KOŠE

PLYNOVÉ 
TOPENÍ 
„HŘIB“

OSVĚTLOVACÍ STOJANY

JOHNNY STANDARD
Plastový nábytek – stoly, židle, křesla. 

JOHNNY LUXUS
Kvalitní polstrovaný nábytek  
nabízíme v různých barvách 
dle aktuální nabídky.

PODLAHY
Desky z protiskluzové překližky  
s tmavou protiskluzovou úpravou 
o rozměru 2x1 m s hliníkovým 
nebo dřevěným rámem. 
Pro tribuny je možno zvolit výšku  
od 20 do 160 cm.

Lampa klasická – 
halogen 300 W 
nebo 500 W. 
Stojany s velkým  
osvětlením – vý-
bojky či halogen 
50–2000 W.

Různé typy topení  
o výkonu 
3–110 kW
Palivo: propan- 
-butan, nafta.

Odpadkové  
koše nemohou 
chybět při koná-
ní žádné akce. 
Snadno vymě- 
nitelné pytle 
umožňují udržet 
prostor akce 
v čistotě. 

 Délka pásma: 2200 mm  Šíř-
ka pásma: 50mm  Bezpečnostní 
dětská pojistka proti snadnému 
vytažení pásma  Navíjení pásma 
s brzdou  Černá barva pásma  
4 směrné napojení jako standard 
 Samonavíjecí mechanismus 
testován na 250 000 cyklů  
Sloupky vyrobené z nerezové 
kartáčované oceli

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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 Možnost zajistit plastovou
   popelnici / obj. 120l

KABELOVÉ PŘEJEZDY


 Délka: 800 mm  
Výška: 60 mm  Šířka: 
600 mm  Hmotnost:
24 kg  chemická stálost 
 nesnadná hořlavost  
snadná údržba  rychlá 
montáž a demontáž  
protiskluznost a stabilita 

Komplet slouží k ochraně kabelů, 
hadic, trubek, které jsou položeny 
přes vozovku, ve výrobních provo-
zech, na výstavách a kulturních 
akcích.
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KANCELÁŘSKÉ KONTEJNERY

Mnohostranně využitelná typová řada 
skladových kontejnerů JOHNNY BOX 
sklad nabízí kombinaci skladu a kan-
celáře v jednom s možností uskladnit 
i teplotně citlivé materiály. Všechny 
typy kontejnerů mohou být vybaveny 
na přání zákazníka bezpečnostním 
zámkem, regálovým systémem, elek-
troinstalací s osvětlením, absorbérem 
vlhkosti a kancelářským nábytkem. 

JOHNNY BOX  
sklad – JBSK1
Skladový box s otevírací celou čelní stranou  Délka: 
6050 mm  Šířka: 2438 mm  Výška: 2800 mm 

JOHNNY BOX  
sklad – JBSK2
Skladový box s otevírací celou čelní stranou  Délka: 
3067mm  Šířka: 2438 mm  Výška: 2800 mm 

JOHNNY BOX  
kancelář – JBKa1, JBKa3 
Délka: 6050 mm (JBKa1), 3067 mm (JBKa3)  Šířka: 
2438 mm  Výška: 2800 mm  Okno  Dveře  
Elektrické rozvody  Topení  Osvětlení

JOHNNY BOX  
kancelář – JBKa2
Délka: 6050 mm  Šířka: 2438 mm  Výška: 
2800 mm  Okno  Dveře  Elektrické rozvody  
Topení  Osvětlení  Předsíňka

JOHNNY BOX  
kancelář – JBKaWC
Délka: 6050 mm  Šířka: 2438 mm  Výška: 
2800 mm  Okno  Dveře  Elektrické rozvody  
Topení  Osvětlení  Předsíňka  WC

SKLADOVÉ KONTEJNERY

LEHKÝ 
SKLADOVÝ 
KONTEJNER
Nový typ kontejneru je možné zakou-
pit nebo dlouhodobě či krátkodobě 
pronajmout. Všechny typy kontejnerů 
mohou být vybaveny na přání zákaz-
níka bezpečnostním zámkem a re-
gálovým systémem. Lehký skladový 
kontejner nabízíme v pěti rozměrech.

Vnější délka: 2,25 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m  Vnitřní 
délka: 2070 mm, 2840 mm, 3840 mm, 4840 mm, 
5840 mm  Vnější šířka: 2200 mm  Vnitřní šířka: 
2000 mm  Vnější výška: 2200 mm  Vnitřní 
výška: 2000 mm  Maximální plošné zatížení 
dna: 500 kg/m2 
při otevřených dveřích je u všech délek kontejneru 
1930 x 1930 mm

kontejnery
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Osvědčené standardní řady kancelářských kontejnerů nejsou díky své flexibilitě doposud překonány. Stěny tohoto typu 
kontejneru jsou zcela vyměnitelné, a proto ideální pro sestavování velkých místností.

Kontejnery jsou spojitelné a mohou být až trojnásobně stohovatelné. Všechny typy kontejnerů mohou být vybaveny
na přání zákazníka bezpečnostním zámkem, regálovým systémem, elektroinstalací s osvětlením, absorbérem vlhkosti
a kancelářským nábytkem. Kontejnery JOHNNY BOX jsou vhodné pro stavebnictví, průmysl, kulturní akce, nouzové 
bydlení i krizové situace.



Kompletní sortiment výrobků a služeb na   www.johnnyservis.cz

SANITÁRNÍ KONTEJNERY

JOHNNY SANITAR BOX 
– JBSa1
Délka: 6050 mm  Šířka: 2438 mm  Výška: 2800 mm 
 4x sprcha  Bojler 300 l  6x umyvadlo  Osvětlení 
 Elektrické rozvody  Předsíňka  3x okno  Opti-
mální kapacita: cca 50 lidí (dlouhodobě)

JOHNNY SANITAR BOX 
– JBSa2
Délka: 6050 mm  Šířka: 2438 mm  Výška: 
2800 mm  2x toaleta  2x sprcha  2x pisoár  
4x umyvadlo  3x topení  1x průtokový ohřívač  
Osvětlení  Elektrické rozvody  Předsíňka  3x okno 
 Optimální kapacita cca 25 lidí (dlouhodobě)

JOHNNY SANITAR BOX 
– JBSa3
Délka: 6050 mm  Šířka: 2438 mm  Výška: 
2800 mm  4x toaleta  3x pisoár  2x umyvadlo 
 2x topení  2x průtokový ohřívač  Osvětlení  
Elektrické rozvody  Předsíňka  3x okno  Opti-
mální kapacita cca 60 lidí (dlouhodobě)

JOHNNY SANITAR BOX 
– JBSa4
Délka: 3067 mm  Šířka: 2438 mm  Výška: 
2800 mm  1x toaleta  1x sprcha  1x pisoár  
2x umyvadlo  2x topení  Bojler 80 l  Osvětlení 
 Elektrické rozvody  Předsíňka  3x okno  
Optimální kapacita cca 15 lidí (dlouhodobě)

JOHNNY SANITAR BOX 
– JBSa5
Délka: 3067 mm  Šířka: 2438 mm  Výška: 
2800 mm  2x toaleta  1x pisoár  2x umyvadlo 
 2x topení  2x průtokový ohřívač  Osvětlení  
Elektrické rozvody  Předsíňka  3x okno  Opti-
mální kapacita cca 20 lidí (dlouhodobě)

JOHNNY SANITAR BOX 
– JBSa6
Délka: 6050 mm  Šířka: 2438 mm  Výška: 
2800 mm  6x toaleta  3x pisoár  2x umyvadlo 
 2x topení  2x průtokový ohřívač  Osvětlení 
 Elektrické rozvody  5x okno  Pánská a dám-
ská část

Nabízíme sanitární kontejnery v mnoha variantách od kontejnerů s toaletami, umývárny, sprchové kontejnery, kombi-
nované kontejnery toalety a umývárny i s integrovanou minikuchyní a odděleným sanitárním zařízením. Na přání 
zákazníka dodáváme rovněž sanitární kontejnery s bezbariérovým přístupem nebo mini sanitární zařízení do dětských 
školek a základních škol.
V nabídce máme i velkokapacitní sanitární modul. Dodávky sanitárního zařízení zajišťujeme včetně odborné montáže. 
Po připojení na inženýrské sítě jsou sanitární kontejnery JOHNNY ihned provozuschopné. Na základě účelu použití 
jsou sanitární kontejnery JOHNNY určeny dle typu kontejneru až pro 100 osob.
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JOHNNY EVENT MAX
velkokapacitní kontejner se 14 samostatnými WC kabinkami
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JOHNNY EVENT MAX
velkokapacitní kontejner se 14 samostatnými WC kabinkami

Velkokapacitní kontejner se 14 samostatnými WC kabinkami. Každá je vybavena splachovací keramickou toaletou, 
odpadkovým košem a vlastním osvětlením. Kratší strana kontejneru je vybavena 3 umyvadly a 3 zrcadly. 
Kontejner lze jednoduše připojit na vodu a odpad. Je možné ho také pronajmout s FEKÁLNÍM TANKEM, takže 
oproti jiným řešením (např. přívěsům) je zásadně snadnější napojení. V případě využití napojení na fekální tank 
Vám pronajmeme i schůdky. Kontejner lze také napojit na velkokapacitní nádrž na vodu s čerpadlem. Dovoz autem 
a složení hydraulickou rukou na místo určení.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

   14 samostaných kabinek, 7 dámských, 7 pánských, 
vybavených toaletou se splachováním, odpadkovým 
košem a osvětlením

   na kratší straně kontejneru jsou 3 umyvadla 
s tekoucí vodou a zrcadly

   možnost pronájmu s fekálním tankem (zásadně 
snadnější napojení)

   lze standardně napojit na vodovod, hydrant nebo 
jiný zdroj vody i na odpad a také na velkokapacitní 
nádrž na vodu s čerpadlem

Délka: 6 055 mm  Šířka: 2 435 mm  Výška: 2 800 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY

TECHNICKÉ PARAMETRY
Vnější délka: 6 055 mm   Vnější šířka: 2435 mm  
 Vnější výška 650 mm  Objem:8 000 l

FEKÁLNÍ	TANK (8 000 l) SCHŮDKY

  Odpadní nádrž o objemu 8 000 litrů
  Ideální pod sanitární kontejnery



SPRCHOVÝ KONTEJNER 
JOHNNY
Sprchový kontejner rozdělený na pánskou a dámskou část
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SPRCHOVÝ KONTEJNER JOHNNY
Sprchový kontejner rozdělený na pánskou a dámskou část

Sprchový kontejner rozdělený na pánskou a dámskou část, z nichž každá je vybavena třemi sprchovými kouty a dvěma
umyvadly. Kontejner má dva bojlery o celkové kapacitě 600 litrů. Výbavou každého sprchového koutu je automat 
na ozubené mince, takže se organizátorovi snadno vrátí část nákladů vynaložená na pronájem. Využitím automatu 
na mince lze bezpečně regulovat a nastavit spotřebu vody. Ideální na velké sportovní a kulturní akce. Provoz/průtok 
vody může být ale i neomezený. Kontejner lze jednoduše připojit na vodu a odpad. Je možné ho také pronajmout 
s FEKÁLNÍM TANKEM, takže oproti jiným řešením (např. přívěsům) je zásadně snadnější napojení. V případě využití 
napojení na fekální tank Vám pronajmeme i schůdky. Kontejner lze také napojit na velkokapacitní nádrž na vodu
s čerpadlem. Dovoz autem a složení hydraulickou rukou na místo určení.

VYBAVENÍ

   6x samostatný sprchový kout (3x v pánské a 3x v dámské části)
  4x umyvadlo se studenou a teplou vodou
  2x bojler - celková kapacita 600 l
  2x odpadkový koš
  4x zásuvka jednoduchá
  2x osvětlení - zářivka 1 x 36 W
  2x teplovzdušný ventilátor 2 kW
  možnost regulace průtoku vody

Kontejnerová vnější výška: 2 800 mm  Výška vnitřního prostoru: 2 540 mm  
Rozteč kapes pro vysokozdvižný vozík 2 050 mm  Vnější délka: 6 055 mm  
Vnější šířka: 2 435 mm  Výška: 2 500 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY

TECHNICKÉ PARAMETRY
Vnější délka: 6 055 mm   Vnější šířka: 2 435 mm  
 Vnější výška 650 mm  Objem:8 000 l

FEKÁLNÍ	TANK (8 000 l) SCHŮDKY

  Odpadní nádrž o objemu 8 000 litrů
  Ideální pod sanitární kontejnery



 tlakové čištění 
kanalizací

Do potrubí je pod tlakem vodního proudu 
tlačena hlavice, která díky speciálním tryskám 
uvolňuje/rozrušuje ucpávku potrubí. Případně 
je do potrubí nasunuta sací hadice, díky níž 
se kal či usazenina z potrubí odsaje do nádrže. 
Odpad je následně zlikvidován v ČOV 
nebo na skládkách.

Do potrubí se pomocí kevlarem vyztuženého 
kabelu nasouvá speciální profesionální kamera 
s led světlem (pro potrubí v rozmezí: DN 70 
až DN 300). Nahrávka je ukládána na SD 
kartu a lze ji pak využít pro další potřebu.

TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ

REVIZE A MONITORING

Příklady použití tlakového čištění

  čištění domovních / areálových přípojek
  čištění odpadů WC domů, bytů či průmyslových objektů
  čištění výlevek, dešťových a splaškových stupaček
  čištění jímek, centrální kanalizace v průmyslových zónách apod.
  odstranění tuků ze silně zatukované kanalizace
  prorážení ucpávek v kanalizaci a potrubí a další

Příklady použití revizí potrubí

  preventivní monitorování vnitřní a vnější kanalizace
  revize a mapování aktuálního stavu potrubních systémů
  odhalení příčin ucpání potrubí, zápachu apod.
  revize kanalizace před připojením, opravou apod.
  revize dešťových svodů apod.
  prohlídky po čištění
  kontrola potrubí před zalitím základové desky
  revize při propadnutí/zborcení terénu a další

Naše strojní zařízení

   upravený nákladní automobil Mercedes Atego se speciální nástavbou pro vysoko-
tlaké čištění s nádržemi na vodu a odpad, délka vysokotlaké hadice: 60m

   monitorovací zařízení REVI s kamerovou Rollmatik hlavou, barevnou Panasonic 
optikou a integrovaným LED osvětlením

   mobilní toalety sanitární přívěsy  speciální služby  oplocení  mobilní kanceláře  party servis  kontejnery

Kompletní sortiment výrobků a služeb na  www.johnnyservis.cz

800 100 666 (Čechy), 800 222 100 (Morava)
E-mail: cisteni@johnnyservis.cz



JOHNNY SUPER
Komfortní mobilní toaleta s umyvadlem a splachováním
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JOHNNY SUPER
Komfortní mobilní toaleta s umyvadlem a splachováním

Mobilní toaleta JOHNNY SUPER poskytuje nejvyšší komfort, pohodlí 
a hygienický standard. Jde především o mytí rukou tekoucí vodou 
a splachování. Díky nožním pumám se není třeba ničeho dotýkat. Toaleta 
je dále vybavena držákem toaletních papírů a ručníků. JOHNNY SUPER  
je vhodnou volbou pro VIP zóny, zákaznické dny, festivaly nebo sportovní akce 
nebo kde chtějí pořadatelé přispět k úspěchu akce kvalitními hygienickými 
a sanitární službami.

Moderní limetková barva podtrhuje celkový dojem čistoty a svěžesti. Toaleta 
může být doplněna solárním osvětlením a dávkovačem tekutého mýdla.

TECHNICKÉ
PARAMETRY
  Vnitřní výška: 208 cm
  Vnitřní šírka: 104 cm
  Vnitřní délka: 104 cm
  Sběrná nádrž: 132 litrů
  Výška sedátka: 48 cm
  Celková hmotnost: 85,8 kg

VYBAVENÍ TOALETY
   umyvadlo s tekoucí vodou
   nožní splachování
  zrcadlo
   mírně šikmé a vystrčené 

a ergonomické sedátko

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
  dávkovač tekutého mýdlo
  papírové ručníky
   zámek a solární osvětlení 

na fotobuňku



...ladies choice 
exkluzivní mobilní toalety pro ženy

...lladdies chhoice



Mobilní toalety JENNY
exkluzivní mobilní toalety pro ženy 

TECHNICKÉ 
PARAMETRY
� Vnitřní výška: 211 cm 
� Vnitřní šířka: 116 cm 
� Vnitřní délka: 109 cm 
� Výška sedátka: 49 cm 
� Sběrné nádrže: 227 l 
� Nádrž na vodu: 151 l 
� Celková hmotnost: 110 kg

VYBAVENÍ TOALETY JENNY
� toaleta s nožním ovládáním splachování 
� pohodlné WC sedátko 
� velké umyvadlo s nožním ovládáním
� držák toaletního papíru
� držák papírových ručníků
� dávkovač mýdla

� dávkovač dezinfekčního
roztoku na WC sedátko 

� zrcadlo
� věšák na oblečení
� zámek
� informační rámeček

mobilní toalety sanitární přívěsy sanitární technika oplocení mobilní kanceláře party servis kontejnery

...ladies choice
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Dokonalý vzhled je každodenní snahou a cílem snad 
všech žen bez rozdílu věku. A právě jim společnost 
JOHNNY SERVIS „ušila na míru“ mobilní toalety s označe-
ním JENNY v typicky ženské růžové barvě. Svým uživatel-
kám nabízí příjemné a hygienicky čisté prostředí, kde se 
budou dobře cítit. V prostorném a moderně pojatém 
interiéru nechybí velké umyvadlo, zrcadlo umístěné na 
dveřích, věšák na svrchní oblečení a solár-ní osvětlení.

Díky nožnímu ovládání pro splachování a pouštění vody se při používání toalety 
není potřeba ničeho dotýkat. Samozřejmostí je také dávkovač tekutého mýdla, 
papírové ručníky, dávkovač antibakteriálního roztoku na dezinfekci WC sedátka 
a zámek dveří pro zajištění soukromí.
Mobilní toalety JENNY jsou určeny nejen pořadatelům kulturních, sportovních či 
společenských akcí, ale ideální jsou také pro venkovní soukromé party, svatby či 
rodinné večírky.




