
pečlivě vybrané řešení pro vaše 
eventy



VIP elegance - stany pro váš prémiový event

Nevšední catering - cooking show na venkovní kuchyni OFYR

Hravé bary - přizpůsobivá možnost servisu nápojů nebo jídla

Royal zóna - kreativní a stylové loungové sezení

Příjemné stání - party stoly či VIP banket

Moderní sezení - židle do sálu či na podium

Vkusná recepce - welcome drink, akreditace, promo materiály

Osnova eventu dle plánování akce





VIP elegance - stany s pevnou konstrukcí a podlahou

Ať už pořádáte akci uvnitř či venku, určitě uvítáte možnost rozšíření prostor vaší akce.

Přeje si klient rozdělení sálu, nebo požaduje menší školící či zábavní zóny? Nebo požaduje prostor pro kouření 
a vybraný eventový prostor kouření uvnitř zakazuje? Či zkrátka chcete předejít nepřízni počasí?

S našimi stany Creative Structures dokážete zastřešit plochu o rozloze až 547 m2 včetně podlahy. 
Disponujeme stany o rozměrech 4x4 metrů přes 6x6 a 8x8 až po největší Hexadome o ploše 175 m2. Stany se 
dají mezi sebou propojovat a vytvářet tak různé tvary či mini-vesničky. Ke stolům tak usadíte téměř 500 osob 
a na stání se do stanů vejde až 1800 osob.

Typ stanu Banketní sezení Divadelní sezení Stání

Hexadome Large 180 osob 300 osob 600 osob

Hexadome Medium 100 osob 160 osob 320 osob

Crossover Large 66 osob 110 osob 220 osob

Crossover Medium 40 osob 70 osob 140 osob

Lounger Medium 10 osob 35 osob 70 osob





Zářivá Car Show - nafukovací stany

Základem existence X-GLOO je unikátní 
řešení eventových stanů, díky němuž 
vystoupíte z řady na každém eventu. 

Díky X-GLOO ale také můžete dělat eventy 
jednodušeji než kdy předtím - každý stan až 
do velikosti 6x6 postaví jeden člověk během 
několika minut a sbalený se vejde do kufru i 
malého osobního auta. Stany lze podsvítit či 
částečně obrandovat nebo vyrobit celou 
plachtu na míru.





Venkovní kuchyně - OFYR + stan + digestoř

OFYR přináší zcela nový způsob společenského života 
venku, který nikdy nebyl zábavnější.

OFYR vám umožní rozšířit kapacitu eventové kuchyně o 
venkovní prostor, či postavit celou kuchyni tam, kde by 
to jinak nebylo možné.

Nově nabízíme také možnost použití OFYRu pod 
zastřešením, díky speciálně vyvinuté digestoři. 

Vytvořte zákazníkům jedinečný zážitek z grilování 
venku klidně i v zimě. Jakákoliv akce s OFYRem je 
jedinečnou cooking show pro všechny zúčastněné.





Bary - nápoje/ jídlo

Přizpůsobte se všem možným 
okolnostem pomocí kreativních 
prvků. K instalaci není zapotřebí 
žádných nástrojů nebo šroubů 
díky západkovému systému. 
Lze tak sestavit minimálně 5 
různých možností tvarů baru.

K dispozici máme 5 boxů o délce 6 
metrů. Lze tak sestavit bar až 30 metrů 
dlouhý. 
K dispozici máme 1 box bílý lak nebo 4 
boxy přírodní dřevo s dřevěnou nebo 
nerezovou pracovní deskou.





Sezení - lounge/ VIP zóna
Díky Loungovému sezení Creative Elements snadno vytvoříte perfektní VIP zonu či chill outové posezení. Na 
jeden set se vejde 12-15 osob. Snadno se přizpůsobí vaší lokaci i požadavkům. V nabídce je varianta bílého laku 
nebo přírodního dřeva. K dispozici máme 7 setů v přírodní barvě a 5 setů v bílé barvě. 
Celkově tak usadíte přes 175 lidí.





Stání - stoly

S party stoly Creative Elements změníte vzhled každé akce. Můžete vytvořit až 4 různé 
varianty. Díky výšce 110 cm a možností volby horní desky se k jednomu stolku pohodlně vejde 
6 - 10 osob. K dispozici máme 12 stolů v přírodní barvě.





Flux je nábytek pro designové 
eventy.

Díky originálnímu systému 
skládání dokážete umístit až 100 
kusů nábytku do kufru osobního 
auta. Na půjčovně máme 72 kusů v 
bílé barvě.

Flux můžete objednat v bílé nebo 
černé barvě, branding zajistíme 
potiskem rovnou z výroby - pro 
jednorázové eventy se vám bude 
hodit polep samolepkami.

Sezení - pódium/ sál





Recepce - akreditace/ promo

Skládací stolek FLUX counter vám perfektně poslouží 
jako mobilní recepce či místo pro akreditaci. Je 
dostatečně široký, aby se k němu vešli dva lidé 
najednou a lze jen podsvítit či polepit.
Věž na tablet je skvělý prezentační nástroj.
Díky zámku na zadní straně zůstane váš tablet uvnitř v 
bezpečí.





Velice rád se s vámi potkám osobně abychom mohli jít lépe naproti 
vašim potřebám a požadavkům. Neváhejte mě kontaktovat a těším se 
na spolupráci.

Více informací najdete na našem webu:
https://www.eventselection.cz/

Vít Rozehnal
ředitel

+420 602 410 657
vitek@eventselection.cz

Event selection s.r.o. 
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