Nazwa

Ilość na stanie
w sztukach

Flipchart
Rzutnik/ekran multimedialny
Nagłośnienie
Mikrofon standardowy
Mikrofon nagłowny
Mównica

4
4
4
4
4
3

Stoły dla prelegentów

4

Krzesła dla prelegentów
Statyw do mikrofonu
Wózki platforma
Wózki trójpołożeniowe
Wózki trójpołożeniowe
Wózki hydrauliczny (paleciak)

23
2
2
1
1
1

Wieszaki (72 numerki)

29

Próg kablowy - najazdowy
Rozdzielnia elektryczna
Nagrzewnica
Laptop
Telewizor 55" na stojaku
Krzesła konferencyjne
Krzesła bankietowe
Rama transportowa do krzeseł
Krzesła lunchowe
Stoły konferencyjne/szkolne
Stoły koktajlowe

12
4
2
1
2
315
2000

próg najazdowy - dwukanałowy, o długości 1 metra każdy

36
192
377
15

Kaucja 300 zł za ewentualne zagubienie ramy. Na jednej ramie mieści się do 22 krzeseł
krzesła czerwone plastikowe
szer.120 cm x gł. 80 cm
wys. 110 cm, przekątna 80 cm

Wymiary/Specyfikacja

wys. 113 cm, szer. 40 cm, szerokość plakatu na front: 36 cm.
stoły są max. czteromodułowe, każdy moduł ma wymiar 120 cm x 120 cm, nie można wykorzystywać
pojedynczego modułu, zawsze trzeba w zestawie:
- na sali Lato i Jesień mamy stoły trójmodułowe o łącznym wymiarze 120 cm x 360 cm;
- na sali Wiosna i Zima mamy stoły czteromodułowe o łącznym wymiarze 120 cm x 480 cm;

2 szt. są dołączone do dodatkowego zestawu audio
obciążenie do 300 kg platforma o wymiarach 50cm (szer.) x 80 cm (dł.)
obciążenie do 250 kg o szerokości dolnej półki 50 cm
obciążenie do 250 kg o szerokości dolnej półki 65 cm
obciążenie do 150 kg platforma o wymiarach 45 cm (szer.) x 70 cm (dł.)
kaucja 20 zł ( na wypadek zagubienia ponumerowanych żetonów),
Obrysowe wymiary wieszaka
(na 72 żetony) – nie złożonego: szerokość podstawy 70 cm x wysokość 170 cm x długość wieszaka 190 cm
obrysowe wymiary wieszaka (na 72 żetony) – po złożeniu: szerokość podstawy 70 cm x wysokość 30 cm x
długość wieszaka 180 cm

MASTER Climate Solutions -40 kW;3~380-400 V-B; IP 20. Transport po stronie klienta
Telewizor jest zawieszany na stojak. Do transportu wymagane jest dodatkowe zabezp.
zielone 315 szt., niebieskie 235 szt.,pomarańczowe 130 szt., czerwone 100 szt.,
czarne krzesła

Stoły cateringowe z naciągami
Stoły lunchowe
Listwy świetlne PIXEL BAR 1m
Fotele szare
Stoliki kawowe okrągłe
Stoliki kawowe kwadratowe
Kanapa czerwona/żółta
Baner reklamowy na froncie budynku
Baner reklamowy na siatce ogrodzeniowej
Maszty reklamowe przed obiektem
Baner reklamowy na ramce w Holu Głównym
Baner reklamowy w Hali Wystawienniczej
Stojaki mobilne B2
Stojaki mobilne A4
Totem reklamowy
Statyw z kamerą
Wózek widłowy bez operatora
Wózek widłowy z operatorem

10
42
4
36
5
5
15 czerwonych
i 2 żółte
4
5
4
9
10
10
1
1

Dodatkowe nagłośnienie

1kpl.

Słupek z taśmą
Pachołki gumowe
Srebrny słupek z czarnym sznurem
Ekspozycja zewnętrzna - miejsce pod auto, balony itp..
Ekspozycja zewnętrzna - miejsce pod food-trucki
Ekspozycja zewnętrzna - winder

6
14
7

szer. 180 cm x gł. 74 cm
szer.120 cm x gł. 80 cm (stoły z lobby)
listwy pixel bar 4 szt. + 4 kable zasilające + 3 kable DMX + instrukcja + torba
wys. 40 cm, średnica 80 cm
wys. 40 cm, blat o wym. 80 cm x 80 cm
krótka: szer. 165 cm x gł.83 cm x wys. 75 cm, długa: szer. 230 cm x gł.83 cm x wys. 75 cm
szer. 401 cm x wys. 583 cm
wymiar pojedynczej reklamy (1 przęsło = 1 szt.) szer. 250 cm x wys. 140 cm
wymiary flagi reklamowej : szer. 140 cm x wys. 520 cm
baner o wymiarach 290 cm (szer.) x 120 cm (wys.)
max. wymiary baneru 500 cm (szer.) x 200 cm (wys.)
format plakatu B2
format plakatu A4
wymiary plakatu: szer. 70 cm x wys. 200 cm
specyfikacja/obciążenie/inne ważne informacje
specyfikacja/obciążenie/inne ważne informacje
kolumny głośnikowe 1100W /; 2x mikrofony bezprzewodowe wraz z przekaźnikami WiFi; 1x konsola mikserska +
okablowanie systemu (przewód zasilający konsolę, 2 kable zasilające przekaźniki mikrofonowe WiFi, kable do
podłączenia kolumn głośnikowych)
wysokość słupka -1 m -z głowicą. Jedna głowica ma 9 metrową taśmę biało-czerwoną
pachołki gumowe biało-czerwone o wysokości 40 cm
wysokość słupka 95 cm; długość sznura (pleciony czarny ) 130 cm
z dostępem do prądu

