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Bezdotyková dezinfekcia:

Automatický bezdotykový 
dávkovač dezinfekčného 
prostriedku na ruky pre 
efektívne a spoľahlivé 
zabezpečenie dôkladnej 
dezinfekcie rúk veľkého 
množstva ľudí.

Predlžovací kábel - 
bubon: 

Dĺžka 50m 4x zásuvky

Dopravné značenia:

Zákaz vjazdu, zákaz 
státia, zákaz zastavenia 
a pod. 

Elektrická kolobežka:

25km/hod dojazd až 
45km, skladacia 
konštrukcia 

Elektrocentrála i 30: 

Hmotnosť 35,2kg  
2x 230V

Externá batéria: 

30000mAh Micro USB 
kabel
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Koše na odpad:

120 L

Skladací kozmetický kufor:

Kufor je určený pre kaderníčky, 
kozmetičky a vyzážistov. Ideálny 
na kadernícke a kozmetické 
príslušenstvo. Súčasťou kufríka 
sú kovové teleskopické nohy, 
zrkadlo, externé osvetlenie na 
bokoch. Možnosť nastavenia 
výšky stolíka. Rozmer stolíka: 
62x46x20cm. Váha 20kg

Osviežovač vzduchu: Elektrický ohrievač:

Výkon: 45kW 
Hmotnosť: 7kg 

Osvetlenie do stanu:

LED osvetlenie do 
stanu bez nutnosti el. 
napájania. LED svetlá 
majú vstavanú nabí-
jateľnú batériu .

Paravan:

rozmer 2m x 1,8m
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Pivný set:

Nosnosť 200kg
Skladací rám

Plastový stôl:

Skladací stôl 
1530x760mm 

Pomocný hydraulicky 
transportný vozík 

Popolník:

Rozmer 60,6x25cm

Pracovné svetlá:

Reflektor na stojane 2x 
LED/10W/230V 

Mobilná klimatizácia: 

Odvlhčovanie, kúrenie, 
ventilátor, pojazdné 
kolieska, diaľkové 
ovládanie a wifi, ener-
getická trieda A, chla-
diaci výkon 12000 
BTU/h, 
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Režisérska stolička:

Max nosnosť 140kg. 
Rozmer 40x54x116cm,
Hmotnosť stoličky: 6,35kg

Stolička: 

Rozmer 55x56x88cm

Stan čierny:

Hliníkový, vodeodolný, 
rozkladací stan rozmer 
3x3m 

Stan biely:

Hliníkový, vodeodolný, 
rozkladací stan rozmer 
6x3m 

Štender:

Výška 150cm 
s kovovými kolieskami

Plynový ohrievač:

Výkon 120W
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Vysielačka:

Možnost použitia až 
6 tich kanálových 
pozíciivysielací výkon 
až 4W, prevádzkové 
pásmo 403-470MHz

Ozónový generátor:

Malý a prenosný generátor 
ozónu s výkonom 3 500 
mg/h a časovačom 
prevádzky až na 2 hodiny. 
Z prostredia účinne 
odstraňuje vírusy, plesne, 
choroboplodné zárodky 
a pachy.

Kužel Profesionálny 
podlahový ventilátor:

Výkon 120W Vysoko 
rychlostný profesionál-
ny ventilátor
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Vyhrievací hríb :

Vykon: 12kW 
Pomocou otočných 
uzáverov možno nastaviť 
ohrievač podľa potreby. 
Vrátane redukcie tlaku 
a plynovej hadice.



Dodávka

Mobilná a ľahko ovládateľná kostymérňa s maskérňou sa 
dostane na miesta, kde sa veľké nákladiaky nedostanú

Nová moderná dodávka spĺňa všetky náročné produkčné 
kritériá

Spĺňa najprísnejšie štátne a mestské emisné kritériá pre 
vstup vozidiel do centier miest
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Toalety

Toalety sú plne ekologické, disponujú solárnymi panelmi, 
ktoré vytvoria dostatočnú elektrickú energiu na základný 
chod toaliet počas celého dňa bez nutnosti pripojenia na 
externý zdroj energie

Nádrže na vodu a odpad sú prispôsobené na 1 až 2 filmovacie 
dni bez nutnosti vyprázdnenia nádob (závisí od veľkosti 
štábu)

Možnosť pripojenia na externú elektrickú energiu



Plne zariadená toaleta pre 
dámy s veľkým zrkladom

Vchod s terasou a vonkajším 
osvetlením na samostatný 
solárny panel pre bezpečnejšie 
vchádzanie a vychádzanie 
z kabiniek

Plne zariadená toaleta pre 
pánov s veľkým zrkladom 
s pisoárom
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