GASTRO TOUR / CUKRÁŘ ROKU
Výstaviště PVA EXPO PRAHA, 4.–7. 10. 2018

OBJEDNÁVKA TYPOVÝCH STÁNKŮ
TERMÍN UZÁVĚRKY: 24. 8. 2018

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI

Tel.:

Firma:
Kontaktní osoba:
E-mail:
TYPOVÝ STÁNEK 9 m2

Cena 7 000 Kč
Typový stánek obsahuje:
- obvodové stěny
- pult 100 x 50 x 88 cm
- šedý koberec
- límec
- bodové osvětlení

Vybavení nábytkem:
- stůl, 4 x židle, věšák, koš

TYPOVÝ STÁNEK 12 m2

Cena 9 450 Kč
Typový stánek obsahuje:
- obvodové stěny
- pult 100 x 50 x 88 cm
- šedý koberec
- límec
- bodové osvětlení

Vybavení nábytkem:
- stůl, 4 x židle, věšák, koš

Grafika není součástí typ. stánku
Uveďte požadovaný text a barvu fólie:
Text:

Prostor pro grafiku:
300 x 40 cm (6 m2 a 9 m2), 400 x 40 cm (12 m2)
Prostor pro grafiku na pultu: 97 x 97 cm

Podklady k výrobě loga zašlete ve formátu eps, ai, pdf nebo cdr.

INDIVIDUÁLNÍ STAVBA
Objednáváme stavbu individuálně řešeného stánku rozměru ………………………………m x ……………………………………..m
Obvodové stěny Octanorm
500 Kč/bm
(stavba zahrnuje obvodové stěny a jejich zavětrování bez stropního rastru
Individuální stánek Octanorm
700 Kč/m2
(stavba zahrnuje obvodové stěny, stropní rastr, límec výšky 30 cm na čelní straně)

GASTRO TOUR / CUKRÁŘ ROKU
Výstaviště PVA EXPO PRAHA, 4.–7. 10. 2018

OBJEDNÁVKA TYPOVÝCH STÁNKŮ
PŮDORYS STÁNKU
Rozkres stánku s použitím grafických prvků vybavení.
panel

1m
sklo
límec
š = 30

shrnovací

židle

policový
regál

a odpadu

výstavní
pult

zásuvka
230 V / 400 V

pultová
vitrína

zásuvka 230 V

Nad rozsah základní stavby objednáváme další prvky stavebnicového systému
položka

Kč/jednotka bez DPH

koberec šedý

150 Kč/m

koberec jiné barvy

200 Kč/m2

pult s jednou policí d. 50 x hl. 50 cm

400 Kč/ks

pult s jednou policí d. 100 x hl. 50 cm

450 Kč/ks

pult s jednou policí d. 100 x hl. 100 cm

500 Kč/ks

upřesnění výšky pultu – 80 nebo 110 cm, zakroužkujte
prosklená vitrína, 2 skleněné police, 50 x 50 x 250 cm

1 000 Kč/ks

prosklená vitrína, 2 skleněné police, 100 x 50 x 250 cm

1 200 Kč/ks

prosklená vitrína, 2 skleněné police, 100 x 100 x 250 cm

1 500 Kč/ks

skleněná police navíc

100 Kč/ks

regál 100 x 50 x 250 cm

550, Kč/ks

bodové svítidlo 100 W

80 Kč/ks

halogenový reflektor 150 W
trojzásuvka
dveře shrnovací uzamykatelné

380 Kč/ks
70 Kč/ks
900 Kč/ks

počet

GASTRO TOUR / CUKRÁŘ ROKU
Výstaviště PVA EXPO PRAHA, 4.–7. 10. 2018

OBJEDNÁVKA TYPOVÝCH STÁNKŮ
VZORNÍK KOBERCŮ

Materiál: 100% PP
Váha vlasu: 280 g/m2
Výška vlasu: +-2 mm
Celková váha: 800 g/m2

Celková výška: +- 3 m
Podklad: Precoat
Klasifikace na oheň: ČSN EN 135-01 Bfi - s1

Při výběru barev prosím dbejte na srávnou kalibraci monitoru.

VZORNÍK FÓLIÍ

Tyto fólie se vyrábějí v šedesáti odstínech s matným povrchem. V žádném případě není
požné použít specifikaci v systému RAL, PANTONE nebo CMYK. Vždy je potřeba vybrat
podobnou barvu z přiloženého vrozníku.

Při výběru barev prosím dbejte na správnou kalibraci monitoru.
Všechny ceny jso uuváděny bez DPH.
Prohlašujeme, že jsme se seznámili a souhlasíme bez výhrad s Technickými podmínkami
pro účast na akci, které jsou nedílnou součástí Závazné objednávky. Zavazujeme se, že
uhradíme všechny zálohové faktury a konečnou fakturu vč. DPH ve lhůtách splatnosti.

datum, podpis za vystavovatele / zastupující agenturu, razítko

