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T E C H N I C K Ý   P O P I S 
 
Prodejní stánek 6055 x 4880 x 2820 mm, vnitřní výška 2500 mm 
- stánek je tvořen 2 ks kontejnerů modulu 6055x2435x2820mm 
 
Provedení kontejneru : 
 
Základní modul kontejneru : 6055 x 2435 x 2820 mm, vnitřní výška 2500 mm. Nestohovatelný ocelový 
rám, svařený z profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory pro manipulaci. Zkosení 
rohů kontejneru dle nákresu. Ocelový rám je opatřen atikorozním nátěrem. Kontejner není opatřen otvory 
pro ližiny vysokozdvižného vozíku. 
 
Podlaha : pozinkovaný plech 0,55 mm vsazený do ocelového rámu, minerální vlna tloušťky 100 mm, 
uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, PE – fólie (parotěsná zábrana), voděodolná dřevotřísková deska 
V 100, tloušťky 19 mm, PVC podlahová krytina - mramorovaná, tloušťka 1,4 mm. 
Nosnost (zatížení) podlahy: standardně 2,5 kN/m2. 
 
Stěny : lakovaný trapézový pozinkovaný plech, tloušťka 0,55 mm, minerální vlna tloušťky 80 mm, uložená 
mezi příčnými ocelovými výztuhami, dřevěné hranoly, PE – fólie (parotěsná zábrana), bílá laminovaná 
dřevotřísková deska tl. 10 mm, vsazená do plastových profilů bílé barvy. U podlahy a stropu okopové lišty 
bílé barvy.  
 
Střecha : pozinkovaný trapézovaný plech tl. 0,8 mm, minerální vlna tloušťky 100 mm, dřevěné hranoly, PE 
– fólie (parotěsná zábrana), podhled laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do plastových 
profilů. Svod vody PVC trubkami v rohových sloupech. Nosnost (zatížení) střechy : standardně 1,5 kN/m2. 
 
Dveře : 
- dveře ocelové – pozinkovaný plech, tepelně izolované 810x1970 mm,   - 1 ks 

lakované, opatřené klikou a zámkem FAB 
- dveře plastové, celoprosklené 1000 x 2000 mm opatřené klikou a zámkem FAB   - 1 ks 
 
Okna : plastová s izotermickým sklem sklem U = 1,0W/m2K, bílá 
- okno plastové 1900x2000 mm, fix s pevným zasklením (čelní stěna)    - 2 ks 
- okno plastové 900x1200 mm, otevíravé, sklopné (boční stěny)    - 2 ks 
- okno plastové 550x2000 mm, fix s pevným zasklením (zkosené rohy)   - 2 ks 
 
Elektroinstalace : 3x400/240V, 50 Hz, TN-S, dle ČSN 33 2000, 
tažená ve stěnách kontejneru, s rozvaděčem, zapuštěnýmí vypínači a zásuvkami 

- proudový chránič 40/4/003, dI=30mA, jističe 
- rozvaděč na omítku – 8 nebo 12 modulů       - 1 ks 
- vypínače a zásuvky dle půdorysu 
- svítidlo zářivkové 1x58 W         - 4 ks 
- přívod el. proudu – venkovní plastová krabice ABOX opatřena svorkovnicí, 

    umístěná na noze kontejneru        - 1 ks 
 
Topení : kontejner je vybaven závěsným stěnovým konvektorem 2000W   - 2 ks 

   (se samostatným jističem, a samostatnou zásuvkou) 
 
Klimatizace :            není 
 
Sanitární vybavení :          není 
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Povrchová úprava : Jednobarevné provedení, barevný odstín na přání zákazníka. 
 
Dispoziční řešení : orientační dle přiloženého nákresu 

       (po dohodě lze změnit bez cenového navýšení, při zachování koncepce řešení) 
 
Montáž : Kontejnery se pokládají na rovný podklad nebo základové patky. Na manipulaci je potřebný jeřáb. 
 
Dodávané dokumenty : 1x výchozí revizní zpráva elektrotechnického zařízení 
    1x obecná požární zpráva na typový kontejner 
    1x záruční listy vybavovacích předmětů 
    1x návod k obsluze a udržování 
 
 
 
MOŽNÉ DODATKOVÉ VYBAVENÍ : 
Dveřní mříž pozinkovaná         dohodou 
Okenní mříž pozinkovaná         dohodou 
Nadokenní roleta          dohodou 
Vnitřní hliníková žaluzie         dohodou 
 
Klimatizér chladící výkon 2kW včetně držáku a elektroinstalace    dohodou 
Venkovní osvětlení vstupních prostor (vypínač, svítidlo)       dohodou 
 
Bezpečnostní skla Conex         dohodou 
 
Zastřešení vstupních prostor, pozinkovaná stříška, polykabonát    dohodou 
(prostor před vstupními dveřmi) 
Atika           dohodou 
Střecha           dohodou 
 
Příprava nebo instalace rozvodů datových sítí (PC, telefon)    dohodou 
Příprava a instalace koaxiálních vedení       dohodou 
Instalace podparapetních kabelových kanálů, vč. vybavení    dohodou 
 
 
Zvláštní provedení : Dle Vašich konkrétních požadavků lze kontejner upravit - rozměry, izolace, nosnost 
podlah, členění a počet oken a dveří (zádveří s dveřmi, zádveří bez dveří, dělící stěna s dveřmi, dělící stěna 
bez dveří), okenní žaluzie, vnitřní příčky kontejneru, povrchová úprava (vícebarevný nástřik, nástřik loga 
firmy na kontejneru), alternativní obložení (např. dřevěné) nebo doplnit WC, sprchy, elektrovybavení, vnitřní 
vybavení, doplňkové kontrukce (schody, plošiny, střechy, atiky atd.), a pod.. 
 
Dovoluji si Vás pozvat na prohlídku naší prezentace na www.stgtrade.cz , kde můžete nalézt podrobnější  
informace a prohlédnout si příklady řešení. Naši technici jsou připraveni Vám pomoci s řešením na míru a 
podle Vašich potřeb. Budeme rádi, když se na nás obrátíte s Vaší poptávkou. 
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